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11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, Tunus'ta katıldığı panelde,

“Yönetimde, kötüye kullanımı önle-
mek için güçlerin ayrılması, kontrolle-
rin ve dengelerin uygun olduğu
kurumsal yapıyla
güvence altına
alınmalıdır. Bu,
demokrasinin
güçlü partilerin
veya liderlerin
gölgesi altına
düşmesini 
engellemek için
bir gerekliliktir”
dedi. I SAYFA 7

ç

Nobel ideolojik
bir kurumdur!

Nobel'i “Kendisini tüketmiş,
ideolojik bir kurum” olarak 

tanımlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan “Nobel tamamıyla siyasi,
ideolojik davranan bir kuruluş konu-
mundadır. Benim için Nobel’in 

hiçbir kıymeti
harbiyesi yoktu.
Türkiye olarak
bu törene katıl-
mayacağımızı
belirttik. Böyle
bir katili ödüllen-
dirmek aslında,
zulüm ile ortak
hareket etmektir”
dedi. I SAYFA 7

ç

KOMiTE BAşKANI TEMiN ETTi
İBB ve iştiraklerinde çalışırken işten 
çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı eylem

devam ediyor. İBB Mağdurları Komite Başkanı
Umut Aydoğan hayırseverlerden temin ettiği
yardım kolilerini bir grup işçi arkadaşı ile bir-
likte, işten çıkartılan işçilerin ailelerine ulaştırdı.
Komitenin ilk durağı İSFALT A.Ş'de çalışırken
işten çıkarılan Ahmet Belge oldu. 

ç

ÇOCUKLArA HEdiYE AYAKKABI
Uzun süredir kirasını ödeyemediği 
öğrenilen Belge'ye yardım kolisi ile 

çocuklarına ayakkabı hediye edildi. Boğaziçi
A.Ş'de çalışırken SMS ile işten çıkarıldığını 
öğrenen Erkan Somer ve ailesi ise günlük işler
yaparak evin geçimini sağlamaya çalışıyor.
Okula giden iki kızı olan Somer ailesinin 
çocuklarının okul ihtiyaçları karşılandı.
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Demokrasiye
gölge düşmemeli

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Tanımayanların
tanıtımı!

SAYFA 13Mehmet remzi TANIş

Her şey 
aslına döner...

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş
Esma Çevik (30) son yolculuğuna

uğurlandı. Tören sırasında, Şehit Çevik'in 
kıyafetini giyen kardeşi Elif Koca, "Sürekli
söylüyordu. Rüya görmüştü. Her geldiğinde
söylüyordu: 'Şehit olacağım' diye. 'Dik durun,
kıyafetlerimi de giyin' dedi. Biz ona yakışanı
yaptık. Üzülme anne ölmedi, burada. Bütün
Türkiye'nin şehidi o." ifadelerini kullandı. 
Şehit Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Ca-
misi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından,
Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. I SAYFA 3
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NATO 20’nci yüzyıl Soğuk
Savaş dönemine ait bir 
savunma paktıdır. Aynı 
zamanda Avrupa ve bölge-
mizde darbeler tarihinin 
sorumlusudur. Berlin 
duvarının yıkılması ve 

NATO'nun varlık nedeni olan
SCBB'nin çökmesiyle 
varlık nedeni ortadan
kalkmış; Macron'un
deyimiyle, ‘beyin ölümü
gerçekleşmiş’ devasa 
bir savaş aygıtıdır.

Alİ TARAKcı’nın KöŞE YAzıSı SAYfA 9’DA

NATO ya dönüşecek ya da 
tarih sahnesinden çekilecektir

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB Meclisi’nde
deprem ve kentsel dönüşüm konusuna önemli açıklamalarda

bulundu. 17 Ağustos 1999 depremini hatırlatan Yılmaz, 
“O günden bugüne 20 yıldır İstanbul depremini konuşup 

duruyoruz. Burada 39 tane ilçe bir tane de İBB başkanımız
var. Ama yapılan bir şey yok” eleştirisinde bulundu

İBB Meclisi'nde konuşan Belediye 
Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul’un 

depreme hazırlıklı olması noktasında ilçelerin
Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nin çıkarılması
gerektiğini söyledi. “17 Ağustos 1999’da bir dep-
rem yaşadık. Bu deprem sonucu en çok etkilenen
illerden biri İstanbul oldu” diyen Yılmaz, “O gün-
den bugüne 20 yıldır İstanbul depremini konuşup
duruyoruz. Son yaşanan 5.8 Silivri depremi ile
bina stokunun ne kadar kötü olduğunu hep bera-
ber müşahede ettik. Bu konu ile ilgili maalesef ki
konuşmaktan başka bir şey yapan yok. Burada 
39 tane ilçe bir tane de İBB başkanımız var. Ama
yapılan bir şey yok” ifadelerini kullandı. 

ç

BiNA STOKUNUN KÖTÜ 
OLdUĞUNU GÖrdÜK

Tüzel kişilikleri kaldırılan 33 köye indirimli
su verilmesiyle ilgili kararın geçersiz 

sayılarak İBB Meclisi’ne iade edilmesine de tepki
gösteren Volkan Yılmaz, “Bu köylerde marulunu,
domatesini, hayvanını sulayan köylümüze suyu 
4 liradan veremeyiz. Bunun siyaseti olmaz” dedi.
“İSKİ 33 köyümüze 1 lira olan suyu 4 lira olarak
satmaya devam edecek” diyen Yılmaz, “Burada
‘Zimmet çıkar, bu parayı biz öderiz' demeyin, gelin
bu konuyla ilgili hepimiz elimizi taşın altına 
koyalım” ifadelerini kullandı. Yılmaz, Silivri, 
Arnavutköy, Çatalca ve Şile'deki 33 köyün 
yönetmelik süresi dolduğu için suyu yüzde 
400 zamlı kullandığını dile getirdi. I SAYFA 13
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1 LirA OLAN SUYU 
4 LirAdAN KULLANIYOrLAr

Recep T. Erdoğan

Vicdanınız bunu 
kabul ediyor mu?

CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu 2020 Meclis Bütçe 

görüşmelerinde konuştu. Kılıçda-
roğlu, 2 milyon 136 bin kişinin aylık
2020 liranın altında aylık aldığını
söyledi. Kılıçdaroğlu, “2002-2019

döneminde ya-
bancılara öde-
nen faiz 173
milyar 55 milyon
dolar. Lon-
dra'daki bir avuç
tefeciye faiz öde-
diler. Sizin vicda-
nınız kabul
ediyor mu?” diye
sordu.  I SAYFA 7

ç

Kemal Kılıçdaroğlu

Bugüne kadar
geç kalmışız!

2020 yılını 'Tarım Yılı' ilan
eden Büyükçekmece Beledi-

yesi, ilçe genelindeki tarıma elverişli
80 bin hektar alanda bilimsel yön-
temlerle tarım yapılabilmesi için 
seferberlik başlattı. Başkan Akgün,
“Bugüne kadar geç kalmışız. 

Büyükçekme-
ce’deki 80 bin
hektarlık alanda
başlayalım.
Hiçbir zaman
imara açılmaya-
cak yüzbinlerce
dönüm 
arazimiz var”
diye konuştu. 
I SAYFA 4

ç

Hasan Akgün

Abdullah Gül

Bağcılar Belediyesi’nin 
düzenlediği yazar “Hayati

İnanç” konferansında izdiham ya-
şandı. Toplum olarak bir deformas-
yona uğradığımızı söyleyen İnanç,
“Bir deformasyona uğramışızdır.
Kendi kaynakları-
mızla aramıza
yani kendimizle
aramıza mesafe
girmiştir. Biz bizi
tanımaz olmu-
şuz. Moralimizi
bozmaya gerek
yok çünkü her şey
aslına döner”
dedi.  I SAYFA 4
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Moral bozmayın 
her şey aslına döner

Hayati İnanç

İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü'nce, yıldönümünde Beşik-

taş'taki terör saldırısının 39'u polis 
47 şehidi için mevlit okutuldu. Beşik-
taş'ta 10 Aralık 2016'da gerçekleştiri-
len terör saldırısının yıldönümünde
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 
tarafından Dolmabahçe Camii'nde
mevlit okutuldu. İkindi namazının
ardından okunan mevlide polisler,
şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
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47 şehit için 
mevlit okundu
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İBB’den çıkarılan ve zor durumda oldukları öğrenilen
işçilere hayırseverler tarafından erzak kolisi gönderildi
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ÜZÜLME ANNE
ABLAM ÖLMEDİ!

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, yapımı devam

eden Esenyurt Akçaburgaz Ma-
hallesi’ndeki kreş inşaatında in-
celemelerde bulundu. Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz

Bozkurt'un da eşlik ettiği İma-
moğlu, “Bahsedilen milyarlarca
liralık o dev projeler, çılgın işler
beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilen-
diren, bu şehrin çocukları ve bu
şehrin insanları” dedi. I SAYFA 5

ç
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İSTANBUL’UN TEK MHP’Lİ BAŞKANI YILMAZ, İBB MECLİSİ’NDE DEPREM GERÇEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

‘BiZiM PARTi’ 
KURULUYOR

Ahmet Davutoğlu liderliğinde 
kurulacak yeni siyasi parti için

Cuma günü İçişleri Bakanlığı’na başvuru
yapılacak. Partinin adının “Bir Parti” ya
da “Bizim Parti” olması üzerinde duruldu.
Ancak yeni önerilere de kapı
açık bırakıldı. Davutoğlu'na
en yakın isimlerden biri olan
Selçuk Özdağ, “Günde 20
saat çalışıp partimizin
bir an önce kurulu-
şunu tamamlamak
istiyoruz” dedi.  
I SAYFA 7

ç

ESKi iSCiLERE
YARDIM PAKETi!

İBB’nin 2020 bütçesi 
25 milyar 850 milyon

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin (İBB) 2020 yılı 

bütçesi, 25 milyar 850 milyon TL
olarak hazırlandı. İBB’nin, 2020
gelir tahmini ise 21 milyar 250 
milyon TL olarak belirlendi. 
Gelir-gider arasındaki 4 milyar 
600 milyon TL’lik fark, borçlanma
ile kapatılacak. Geçen yılki bütçeye
göre İBB’nin 2020 bütçesinde 
2 milyar 50 milyon TL’lik bir artış 
öngörülmesine karşın, borçlanma
miktarında da bir milyar 400 mil-
yon TL’lik artışa gidildi.  I SAYFA 9

ç

MiNiBÜSTE 
SAPIKLIK!

İstanbul’da toplu taşımada
mastürbasyon yaparken 

yakalanan evli ve 4 çocuk babası
M. K., kendini, “Kasıklarımda ka-
şıntı var” diyerek savundu. Kendi-
lerine bakarak mastürbasyon
yapan şahsı kamera kaydına ala-
rak şikayetçi olan iki genç kadın,
“Biz susarsak bu tacizler sürecek”
tepkisini gösterdi. I SAYFA 3

ç

Maltepelilerin 
yüzü güldü

HABERİN DEVAMI SAYFA 9’DA

Boğaziçi A.Ş'de çalışırken işten 
çıkarılan Suat Keser'in ise 3 çocuğu var.
1 çocuğunun astım hastası olduğunu
belirten Keser, "Burnunda da geniz eti
var. Acil ameliyat olması gerekiyor
ancak yaptıramıyorum” dedi. 

İş adamına silahlı saldırı SAYFA 3
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BELGE BiLE YOK
Volkan Yılmaz, Çevre 
Bakanlığı’nın ilçe belediyelerinden
istediği Kentsel Dönüşüm 
Strateji Belgeleri’nin bile hala 
hazırlanmadığını söyledi. 
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

OMUR GEDIK’TEN 
TEHLIKELI KLIP!

8 ay önce 'Güneş seninle doğar' adlı şarkısını çıkaran Ömür
Gedik, yeni şarkısı 'aramışsın'la 2019 yılına veda ediyor

Instagram: isogkgz

İSMAİL GÖKGEZ
İSMAİL GÖKGEZ’LE SANATA DAİR

K endine has yorumu ve tarzıyla müzik kariyerine son sürat
devam eden Gedik, yeni klibinde yürekleri ağza getirdi. Yerden
150 metre yükseklikte güvenlik önlemi almadan çatıya yata-

rak klip çeken Ömür Gedik, hayranlarını korkuttu. 'Aramışsın' şarkı-

sının klibi için Ercan Şencan yönetmenliğinde kamera karşısına
geçen sanatçının çekimleri, W İstanbul ve Ağaoğlu Maslak 1453'te
tamamlandı. DMC etiketiyle yayınlanan şarkının sözü ve müziği
Ömür Gedik imzası taşırken düzenlemesi ise Cenk Kandıralı'ya ait.

KONYALILARI BUYULEDI
TÜRK pop müziğinin efsane
seslerinden Leman Sam, Kon-
yalı hayranlarıyla buluştu. Sel-

çuklu Kongre Merkezi'nde konser veren
Sam, mekanı tıklım tıklım doldurdu.

Konya'ya olan hayranlığını dile getiren
ve tekrar gelmek istediğini söyleyen ünlü
sanatçı, hayranlarını adeta mest etti.
Güçlü sesi ve yorumuyla herkesi kendi-
sine hayran bırakan Leman Sam, Kon-

ya'yı gezmeyi de ihmal etmedi. Kebekler
Vadisi'ne hayran kaldığını dile getiren
Leman Sam, Atatürk tişörtü giymiş 70
çocukla birlikte İzmir Marşı'nı söyledi. 
O an salonda alkış kıyameti koptu.

Küresel Isınma'ya 
DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz günlerde
'Küresel Isınma' adlı
teklisini müziksever-

lerle buluşturan Tarık
Mengüç, farkındalık

yaratıyor

Sözü ve mü-
ziği Tarık
Mengüç'e ait

şarkının düzenlemesi
Caner Tepecik imzası
taşıyor. Yönetmen kol-
tuğunda Ferit Çetinka-
ya'nın oturduğu klip
oldukça ilgi çekici.
Makyajını Şükran To-
kuş'un yaptığı klipte
Mengüç'e Özge Uygun
eşlik ediyor. Styling'ini
ise kendisi yapan ünlü
şarkıcının fotoğraflarını
ise Halil Güzel çekti.
'Küresel Isınma' Melodi
Müzik&Akbulut Sanat
etiketiyle yayınlandı.
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ODAĞI OLDU
KIYAFETI ILGI 
ODAĞI OLDU
KIYAFETI ILGI 
ODAĞI OLDU
KIYAFETI ILGI 
ODAĞI OLDU
KIYAFETI ILGI 
ODAĞI OLDU
Geçtiğimiz günlerde Chin Chin İstanbul adlı
mekanda sahne alan başarılı şarkıcı Betül Demir,
konseri izlemeye gelenleri mest etti. Özellikle
kıyafetine bayılan hayranları sosyal medyadan
"çok yakışmış" yorumlarını yaptı. Meşhur kıyafetin
Gülşah Çabukel'e ait olduğu öğrenildi.

Bir dönem ortalığı kasıp kavuran Doktorlar dizisinde Ela karak-
terini canlandıran Yasemin Ergene, Mucize Doktor'un 14'üncü
bölüm fragmanında göründü. Seneler sonra aynı karakterle, aynı

konseptli farklı bir diziye geçen Ergene, sosyal medyanın konusu oldu.

dOKtOr ela Gerİ dÖndÜ!

Stİl KöŞESİ

demİr, chİn chİn İstanbul’da 

Ece Gürselü
32. kez düzenlenen "Best Model Of The
World" yarışmasında sunuculuk yapan ünlü
manken ve şarkıcı Ece Gürsel, resmen büyü-
ledi. Aydın Göynü markalı kıyafetler tercih
eden Gürsel, ne giyse kendisine yakıştırıyor.

Ebru Yaşarü
5 yıl aradan sonra Gece Life Nakkaşte-
pe'de sahne alan fantazi müziğin güçlü
sesi Ebru Yaşar siyah elbisesiyle göz dol-
durdu. Üzerine yapışan, göğüs dekolteli
ve yırtmaçlı elbisesini ben beğendim.

Emel Sayınü
Günay Restoran'da sahne alan Emel Sa-
yın'ın kıyafetine hayran kaldım. Siyah 
bir etekle kombinlediği bluzu çok güzel 
gözüküyor. Balık paçalı eteğiyle zarif bir
kuğu gibi.
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K adıköy'den Beşiktaş'a giden ve içerisinde müşteri
bulunan dolmuşun arka dörtlü koltuğunda oturan
bir kişi, yanında oturan kadınlara bakarak mastür-

basyon yaptı. 2 genç kadın da kendilerine bakarak mastür-
basyon yapan bu kişiyi, kamera kaydına aldı. Ardından da
yolda uygulama yapan polislere şikayet eden kadınlar,
Muaz K., isimli kişinin gözaltına alınmasını sağladı. İfade-
sinde kasıklarının kaşınması sonucu elini cebine soktuğunu
ve kasıklarını kaşıdığını iddia eden M. K., taciz suçlamasını
reddetti.

Kameraya çektiler

Savcılık, Muaz K., hakkında “Cinsel taciz” suçundan 3 yıla
kadar hapis istemiyle dava açtı. Bugün İstanbul 34 Asliye
Ceza Mahkemesi’inde yapılan duruşmaya şikayetçiler,
Begüm Ekim ve Suedanur Gül ile arkadaşları katıldı. Sanık
M. K., da duruşmada hazır bulundu. Mahkemedeki ifade-

sinde de aynı savunmayı yapan M. K., kasıklarının kaşın-
dığı için elini cebine soktuğunu iddia ederek şöyle konuştu;
“Kasıklarımda kaşıntı var. Toplum içinde kaşımamam ge-
rektiğini biliyorum. Olay günü dolmuş içerisindeyken uyu-
yakalmışım. Uyku sersemiyken elim cebimde sol kasığımı
kaşıdım. Kesinlikle mastürbasyon yapmadım. Sözlü ta-
cizde bulunmadım. Kasık mantarı var bende. Taciz kastıyla
hareket etmedim. Çevremde sevilen biriyim. Bugüne kadar
hiç suç işlemedim. Evliyim ve 4 çocuğum var.”

Yaparken bize bakıyordu

Şikayetçi Begüm Ekim, “Sanığın yanında oturan kadın
‘Yeter artık’ diyerek dolmuştan indi. Bu tepkisi dikkatimizi
çekince sanığa doğru baktık. Eli cebinde cinsel organına
dokunuyordu. Bu hareketi yaparak bize bakıyordu. Sonra
arkadaşım görüntü çekelim dedi. Durumu yolda polis ekip-
lerine bildirdik. ‘Beni çektiğinizin farkındayım’ dedi. Ayrıca

emniyette polisler sanığın pantolonuna boşalmış olduğunu
söyledi. Her halükarda aynı cezayı alacak diye pantolon
dosyaya delil olarak alınmadı” diye konuştu.

Şoföre söylediler

Diğer müşteki Sueda Gül de, “Olay günü dolmuştayken
sanığın yanında oturan bayanın ‘Çek şu ayaklarını’ diyerek
dolmuştan indiğini fark ettim. Daha sonra sanığın bize ba-
karak mastürbasyon yaptığını fark edince kamera çekimi
yaptık. Bize bakarak yaptığından emin olunca durumu şo-
före söyledim. Şoför, polis ekiplerinin orada durdu ve olayı
anlattık” şeklinde konuştu. Mahkeme sanık M. K.'yı ‘Cinsel
taciz' suçundan iki ayrı müştekiye yönelik 5'er ay olmak
üzere toplamda 10 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanığın
cezasında hükmün açıklanması geriye bırakıldı. 5 yıl içinde
bir suçtan ceza almaması durumunda bu ceza ortadan 
kalkacak.
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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

Şırnak'ta şehit
olan Astsubay
Üstçavuş Esma

Çevik,  son
yolculuğuna

uğurlandı. Şehit
için Bakırköy

Ataköy 5. Kısım
Camii'nde tören

düzenlendi

Cami avlusuna kortej eşli-
ğinde getirilen şehidin naaşı
başında askerler nöbet tuttu.

Şehit  Esma Çevik ikindi vakti kılınan
cenaze namazının ardından toprağa ve-
rildi. Törende kardeşinin asker kıyafe-
tini giyen Elif Koca, “iki gün önce tabuta
sarılmış bir şekilde rüya görmüştü. Her
geldiğinde söylüyordu. Şehit olacağım
şehit olacağım diye, oldu da. ‘Ben şehit
olursam sakın ağlamayın dik durun, kı-

yafetlerimi de giyin' dedi. Bizde ona ya-
kışanı yaptık. Başımız sağ olsun” dedi.

Soylu başsağlığı diledi

ikindi namazını müteakiben ataköy 5.
kısım Cami’inde düzenlenen törene, iç-
işleri Bakanı Süleyman Soylu, annesi
Nebahat Gözüaydın, baba Hüseyin
akgül, kız kardeşleri, yakınları ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası
Hüseyin akgül, cenaze törenine sağlık

ekiplerinin eşliğinde gelirken, annesi de
ayakta durmakta zorlandı. Kız kardeşler
de şehit Esra Çevik’in asker kıyafetlerini
giydi. Şehit astsubay Üstçavuş Esma
Çevik’in naaşı, helallik alınmak üzere
Bayrampaşa’daki evine getirildi. Soylu,
şehidin babası ve annesinin yanına ge-
lerek baş sağlığı diledi. Şehidin Türk
Bayrağı’na sarılı tabutunun başına
gelen annesi, babası ve kardeşleri
uzun süre gözyaşı döktü.

MINIBUSTE 
SAPIKLIK!

İstanbul’da toplu taşımada mastürbasyon yaparken yakalanan evli
ve 4 çocuk babası M. K., kendini, “Kasıklarımda kaşıntı var” diyerek
savundu. Kendilerine bakarak mastürbasyon yapan şahsı kamera
kaydına alarak şikayetçi olan iki genç kadın, “Biz susarsak bu tacizler
sürecek. Adam bize yapmaya çalıştığı şeyi, başka bir kadına belki de
bir çocuğa daha rahat yapabilecek” tepkisini gösterdi

Duruşmanın ardından basın

açıklaması yapan müştekilerden

Begüm Ekim, “Biz susarsak bu

tacizler sürecek. adam bize yap-

maya çalıştığı şeyi, başka bir ka-

dına belki de bir çocuğa daha

rahat yapabilecek. Bunun için

buradayız ve susmuyoruz” dedi.

şikayetçiler, cezanın yetersiz ol-

duğunu ve itiraz edeceklerini
söyledi.

SUSMUYORUZ!

10-15 saniye farkla kurtulduk
Kartal'da 21 kişinin
ölümü 17 kişinin de
yaralandığı 3 sanıklı

çöken Yeşilyurt
Apartmanı davasına
devam edildi. Sanık

Mustafa Yeşilyurt,
"Bina çöktüğü gün

ben bodrum katında
boya badana

işi yapıyordum.
10-15 saniye farkla

kurtulduk" dedi

istanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mah-
kemesi'nde görülen davaya tutuksuz yar-
gılanan sanıklar Uğur Mısırlıoğlu ve

Arzu Baran ile sanık ve müştekilerin avukatları ka-
tıldı. Davanın firari sanığı Suzan Çayır'ın celse ara-
sında ifadesinin alınarak tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
Binanın projesini yapan mimar Suzan Çayır, ifade-
sinde, çöken binanın mimari proje tasarımcısı oldu-

ğunu belirterek, "Benim proje müellefi olarak bina-
nın yanına giderek yapım aşamasında projeye
uygun mu değil mi? Büyük yapılmış mı yapılmamış
mı? Kontrol yükümlülüğüm yoktur. İmar Kanu-
nu'na göre mimari tasarım müellefinin binanın yapı-
mından, büyütülmesinden, aykırılıktan sorumlu
olmam mümkün değildir" dedi. Binanın yapımına
yönelik bir sorumluluğunun olmadığını söyleyen
Çayır, "Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi ve
tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

Bel kemiğim 52 parça oldu

Müşteki sıfatı ile dinlenen Adem Alemdar, çöken bi-
nada 7. katta oturduğunu, binanın çökmeden bir
gece önce sarsıntı meydana geldiğini belirterek,
"Pencereden dışarıya bakıyordum. Kızımın okuldan
gelmesini bekliyordum. Kızım binaya girdi. Zeminin
bir anda yukarıya doğru sıçradığını gördüm. Bina
bir anda göçtü. Bel kemiğim kırıldı ve 52 parça oldu.

Eşim olay sonucunda vefat etti. Kızım asansörden
yaralanmadan çıktı" dedi.

Tanık olarak dinlendi

Binayı yapan müteahhit Hikmet Yeşilyurt'un çocuk-
ları Mustafa Yeşilyurt ve Helim Yeşilyurt tanık ola-
rak dinlendiler. Binadaki zemin ve bodrum kattaki
dükkanların kendisi ve kardeşi Helim Yeşilyurt'a
miras kaldığını söyleyen Mustafa Yeşilyurt, "Bina
çöktüğü gün ben bodrum katında boya badana işi
yapıyordum. Üst kattan çatırtı sesleri gelince hızlı
adımlarla çıktım. Geri dönüp baktıktan sonra bina
yıkılmıştı. 10-15 saniye farkla kurtuldum" dedi.
Mustafa Yeşilyurt, depo olarak kullanılan bodrum
katta kolonlar kesildiği iddiasını kabul etmedi. Helim
Yeşilyurt da tanık olarak alınan ifadesinde, binanın
babası tarafından yapıldığını, yapım süreciyle ilgili
bilgisi olmadığını söyledi. Mahkeme, sanıkların
kusur oranlarının tespiti için bir önceki celse istenen

İş adamına silahlı saldırı
Sarıyer'de arabasına binmeye çalışan iş adamına
silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Ali A.
yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kaçarak
kayıplara karıştı. Yaralı işadamının saldırgandan 
kaçmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

olay, Sarıyer, Şehit Halil İbrahim Cadde-
si'nde saat 11.20 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak, araba-

sına yönelen işadamı Ali A.'ya şüpheli bir kişi tarafın-
dan silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelinin silahından
çıkan kurşunlar Ali A.'nın bacağına isabet ederken, Ali
A. kaçmaya çalıştı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan Ali
A.'nın eşi ise gördükleri
karşısında büyük panik
yaşadı. Eşinin eli silahlı
bir kişi tarafından kova-
landığını gören kadın
apartmana kaçtı. Yaşadığı
paniği atlatarak dışarı
çıkan kadın durumu
hemen sağlık ve polis
ekiplerine bildirdi. Ali
A.'nın kan kaybettiğini
gören çevredekiler sağlık
ekiplerini beklemeden yaralıyı İstinye Devlet Hastane-
si'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun
iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırdılar

Silah sesleri üzerine dışarı çıktıklarını belirten eski mil-
letvekili Haluk Pekşen, "Saat 11.30 sıralarında silah ses-
leri duyduk. Ne olduğunu görmek için dışarı çıktık.
Burada bir kadın panik halindeydi. 'Polisi arayın' diye
bağırıyordu. Biz de hemen telefonlara sarıldık. Sonra
eşinin ayağından ve kalçasından yaralandığı bilgisi
geldi. Hemen hastaneye kaldırdılar. Polis memurları ge-
lerek kadının ifadesini aldı. Yaralanan kişinin eşi kimler
tarafından saldırıya uğradığını polise bildirdi. 

Çekmeköy’de kovalamaca
Çekmeköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan
şüphelilerin aracıyla polis arasında kovalamaca
yaşandı. Ara sokaklarda yaşanan kovalamacada 
polis otosu başka bir otomobil ile çarpıştı

olay Çamlık Mahallesi Parsel Caddesi
üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri Şile
Yolu üzerinde içinde 2 kişinin bulunduğu bir

otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uyma-
yan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Bunun üze-
rine şüpheliler ile polis arasında kovalamaca başladı.
Kovalamaca bir süre
ara sokaklarda devam
etti. Kovalamaca sıra-
sında polis otosu, so-
kakta 34CFH 450
plakalı başka bir araç
ile çarpıştı. Kazada 1
polis memuru hafif
şeklide yaralandı. Kaza
sonrası şüpheli araç
izini kaybettirerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen
sağlık ekipleri yaralı polis memurunu ambulansla has-
taneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için
çalışma başlattı. 

Tesadüfen yakaladılar
Motosikletli Polis Timleri Geçen Salı
günü, akşam saatlerinde Bakırköy D-100
Güney Yanyol üzerinde şüphe üzerine bir

aracı durdurdu. Ekipler, araç içerisinde bulunan Sela-
hattin D. (47) ve Mehmet B. (37) isimli şüphelilere
kimlik kontrolü yaparken aracın da plakasını sorguladı.
Yapılan sorguda Mehmet B.'nin
DEAŞ terör örgütü üyesi olmak-
tan arandığı anlaşılırken ara-
cında çalıntı olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözal-
tına alırken aracın içerisinde bir
adet sinyal kesici jammer ku-
mandası bulundu. Kumanda ile
herhangi bir aracın kapılarının
kilitlenmesinin önlendiği belir-
lendi. Emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen
şüpheliler savcılık talimatıyla ser-
best bırakıldı. DHA
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‘ Bir kenti, bir ülkeyi hatta dünyayı ta-
nımayanlar kendilerini ne kadar tanı-
yor acaba?' diye düşünürken son

yıllarda moda olan tanıtım günlerine bir
göz atmak gerekir derim.

Öncelikle son bir kaç gündür tüm tel-
evizyonlarda yayınlanan ve bana göre 'bu-
rası çıldır' başlıklı o reklamın yapıldığı
alandaki yerel, genel ve bürokratların o
reklamda yer alanları çağırıp teşekkür et-
mesi, ödüllerindirilmesi gerekirken bir ken-
tin, bir ülkenin ve dünyanın tanıtılmasında

büyük rol oynayan belgesel,araştırmalar ve
bilgileri derleyenlerin birer gönüllü turizm
fertleri olduğunu da göz ardı etmemek 
gerekir.

Daha yeni olan sanal ortam aracılığıyla
bir tıkla ulaştığımız tanıdığımız dünya da
nice bilinmeyenlerin olduğuna şahit olur-
ken kendilerini birer temsilci sanarak dü-
zenledikleri tanıtım günlerinde o kenti ne
kadar tanıdıklarınıda sormak,sorgulamak
gerekir.

Çeşitli nedenlerle doğup büyüdükleri ve

terk ettikleri toprakların ha-
tırlanması anlamında metropollerde bele-
diyenin katkılarıyla yapılan tanıtım
günlerini yaparken o kenti ne kadar tanı-
dıkları da meçhul, bırakın kenti köylerini
doğru dürüst tanımayanların birileri yaptı
diye ben de yaparım diyerek düzenledikleri
bu tanıtımların artık suyunun çıktığı da
diğer bir gerçek ve bu suyu çıkaranların

başın da gelenler de belediyelerdir.
Çünkü bir kentin tanıtımı adına ayrılan

bütçeleri bir değil bir kaç kez harcatmak
saçmalığın daniskasıdır.

Çünkü aynı kentleri ayrı ayrı dernek,fe-
derasyon hatta kişisel başvurularla tanıta-
caklarını öne sürüp izin alanlar o
belediyenin bu yöndeki samimi bütçesini de
çöpe attırıyor.

Buna örnek ilk tanıtım günlerini yapa-
rak bu yönde tanıtım imkanını yapan bir
federasyon olarak, ardımızdan bir değil iki
değil hatta üç tanıtım günleri yaptırmak,
tanıtım değil tüccarlık anlayışıdır. Hemde
aynı yerde iki kez, yetmedi başka yerde

aynı şeyleri yaptırarak bu yönde ayrılan
bütçenin harcanan onca paranın çöpe 
atılmasıdır.

Başta İstanbul Büyük Şehir Belediyesi
olmak üzere bu yönde iyi niyetli olan ve bu
yok imkanlar içinde bütçeler ayıranların
artık suyu çıkan bu tür sözde tanıtımlara
son vermesi gerekirken bu yönde başvuru
yapanların o kentleri, ülkeyi ve dünyayı ne
kadar tanıdıklarını da sorgulamalıdırlar.

Ve bu sorgulama yapılırsa sözde tanıtım
günlerini yapanların adına düzenledikleri
ve tanıttıklarını sandıkları kentleri olduğu
gibi ülkeyi bile doğru dürüst tanımadıkları
da ortaya çıkacaktır. 

Tanımayanların tanıtımı!
Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

B üyükçekmece Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara
imkan yaratmak, tarımın bilimsel yöntemlerle yapıl-
masını sağlamak, üreticiden tüketiciye aracısız ve

ucuz ürün ulaştırmak, İstanbul’da tarımı yeniden cazip hale
getirmek için çalışmalara başladı.

Çok güzel gelişmeler olacak

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Namık Kemal Üniver-
sitesi topraklarımızın kullanım şekli, Yeditepe Üniversitesi di-
kilecek mahsulün tohumuyla ilgili bize yön gösterecek. 80
bin hektar ekilebilecek arazimiz mevcut. Ayrıca şehrimizde
İSKİ’nin istimlak etmiş olduğu yerler var birileri oraları ekip
biçiyor. Lavanta, zeytin ve ceviz hangileri nerede dikilecek
bunları üniversiteler söyleyecek. Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü içerisinde tarım şefliği oluşturduk. Üniversiteler, Ziraat
Odası, Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçimiz ve geçimini tarım-
dan sağlamak isteyen dar gelirli vatandaşlarımızla güç birliği
yapacağız. Göreceksiniz ki 2020’nin sonuna kadar Büyük-
çekmece’de tarımla ilgili çok güzel gelişmeler olacak. Bu an-
lamda çok ciddi çalışma yapıyoruz” dedi.

Kadınları örgütleyeceğiz

Tarım konusunda örnek bir çalışma yapılacağını kaydeden
Başkan Akgün; “Bugüne kadar geç kalmışız. İlçe belediyele-
rin tarımla ilgili yetkisi olmadığı için yok olan yetkimizi bun-
dan sonra yetki haline getirelim. Büyükçekmece’deki 80 bin
hektarlık alanda başlayalım. Hiçbir zaman imara açılmaya-
cak yüzbinlerce dönüm arazimiz var. Kamuya ait araziler-
den gelir elde ederek en az 2 bin çocuğumuzun üniversite
masraflarını karşılayabiliriz. Kadınları örgütleyeceğiz” 
açıklamasını yaptı. 

2020 yılını 'Tarım Yılı' ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, ilçe 
genelindeki tarıma elverişli 80 bin hektar alanda bilimsel yöntemlerle

tarım yapılabilmesi için seferberlik başlattı. Başkan Akgün, “Bugüne kadar
geç kalmışız. Büyükçekmece’deki 80 bin hektarlık alanda başlayalım. 

Hiçbir zaman imara açılmayacak yüzbinlerce dönüm arazimiz var” dedi
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BARIŞ KIŞ

KOOPerAtif kuracaklarını ve kooperatifin üyelerinin aynı za-
manda arazi sahibi kişiler olacağını ifade eden Akgün, “elde et-
tikleri ürünlerini aracısız olarak kooperatifler vasıtasıyla direk
tüketiciye satacaklar. Geçimini tarımdan sağlayacak olan kadın-
larımıza belediyenin elinde bulunan yeşil alan, park, bahçe gibi
kullanılmayan yerleri tahsis edeceğiz. Ama öncesinde çok iyi in-
celeyeceğiz. ince eleyip, sık dokuyacağız. Yer tahsisi yaptığımız
vatandaşlarımız önce eğitimden geçecekler ve hangi bitkiyi üre-
teceklerse onlarda kendilerine verilecek. Kent tarım politikası
doğrultusunda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ekrem
imamoğlu’nun istanbul’un Kent tarım Politikalarına katkı sağla-
yacak ve destek verecek şekilde 2020 yılında Büyükçekmece’de
Kent tarım projesini doruk noktaya taşıyacağız” bilgisini verdi. 

BUGUNE KADAR
GEC KALMISIZ!

BOŞ ARAZİLER 
TAHSİS EDİLECEK

KENDiMiZi 
UNUTMUSUZ
Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği yazar “Hayati İnanç” konferansında izdiham yaşandı.
Toplum olarak bir deformasyona uğradığımızı söyleyen İnanç, “Kendi kaynaklarımızla
aramıza yani kendimizle aramıza mesafe girmiştir. Biz bizi tanımaz olmuşuzdur” dedi

ArAştırmAcı Yazar-Avukat Hayati
İnanç, Bağcılar Belediyesi tarafından dü-
zenlenen “Can veren pervaneler” konulu

konferansa konuk oldu. Bağcılar Belediyesi Şehit
Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşen programa yoğun ilgi gördü. Toplumun her
kesiminden çok sayıda kişi İnanç’ı dinlemek için et-
kinliğin düzenlendiği yere akın etti. Program başla-
madan bir saat önce salon dolup taştı. İçeri
giremeyen çok sayıda davetli, söyleşiyi salon dışında
ayakta dinledi.

İnanılmaz bir gariplik var

Şair Şeyh Galip’in kaleme aldığı divanından oku-
duğu mısralarla konuşmaya başlayan İnanç, her
mısrayı daha iyi anlaşılması için detaylı şekilde açık-
ladı. Türkçe eserler arasında yabancılık çektiğimize
dikkat çeken İnanç, “Dünyada emsali bulunmayan
kütüphaneler İstanbul’da. Çoğunluğu Türkçe olan
bu kitaplar orada beklerken kütüphanenin dışında
okumuş Türkler var. Onlarca yıldır devam eden ina-
nılmaz bir gariplik var. Kitaplar Türkçe, okuyanlar
Türk ama irtibat yok. Bu nasıl bir şey? Ne oldu
neden böyle. 86 yaşında vefat eden İngiliz tarihçi
Arnold Joseph Toynbee, 1921’de Türkiye’ye geldi.
51 sene Osmanlı kütüphanelerinde araştırma yaptı.
Ne aradı diye sordular. ‘Şair Baki’nin memleketinde
bulundum yetmez mi?' diye cevap verdi. İngiliz ta-
rihçi şair Baki’yle aynı memlekette bulunmayı 51 yıl-
lık mesaisine denk tutuyor. Biz Şair Baki’yi şöyle
böyle tanırız. Bu bizim kendimizle aramızdaki prob-
lemin tarifidir işte. Bizim aramız bozuktur nedense.
Bizim başımıza iş gelmiştir de ondan. Bir deformas-
yona uğramışızdır. Kendi kaynaklarımızla aramızda
yani kendimizle aramıza mesafe girmiştir. Biz bizi
tanımaz olmuşuzdur. Ama moralimizi bozmaya
gerek yok çünkü her şey aslına döner. Milletin geç-
mişi geleceğinin aynasıdır. Geçmişinde büyük olan
millet geleceğinde de büyük olur. Endişeye mahal
yok ama biraz tembelliğimizi atmamız gerekir" ifa-
delerini kullandı. 

Hatırlamak iyidir

Kendine has mizahi anlatımı ile ölüm konusuna da
değinen İnanç, "Ölümü hatırlayan insan güzelleşir,
unutan canavarlaşır. Herkes ölür ama herkes yaşa-
maz. Ölümü hatırlayarak geçen hayata hayat denir.
Hatırlamalıdır. Hatırlamak iyidir. Allah’ı ve ölümü
unutma. Yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü
unut" diye konuştu. UFUK ÇOBAN

Sözleriyle kimi zaman güldüren kimi zaman 
düşündüren İnanç, programda; Şair Nabi, Şeyh
Galip, Baki, Yunus Emre'den okuduğu beyitlerle
dinleyicileri Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı'nın
nadide dünyası ve eserleri arasında dolaştırdı. 
Etkinliğin sonunda İnanç’a plaket takdim edildi.

YARIN OKUL VAR Dİ Mİ
Şişli Belediyesi ile PERA Güzel Sanat Lisesi işbirliğiyle Arda Mert Tulum’un “Yarın okul var
di mi” isimli karikatür sergisi açıldı. Açılışa Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, PERA
Güzel Sanat Lisesi Müdürü Halil Şahin, öğretmenleri, ailesi ve arkadaşları katıldı

Açılış konuşmasını yapan Şişli Belediye Başkanı Mu-
ammer Keskin, “Göreve başladığım zaman şunu söyle-
miştim. Benim ön planda olmamdan çok Şişli’de başarılı

gençlerin ön planda olmasını istiyorum. Şişli’nin birçok yerinde bill-
boardlarda da farklı alanlarda başarılı çocuklarımızın tanıtımlarını
görmüşsünüzdür. Belediye olarak çocuklarımızı desteklemeye ve ba-
şarılarından dolayı onurlandırmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza,
gençlerimize her zaman kapımız sonuna kadar açık” dedi.

Arda Mert Tulum kimdir?

Halen Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde 12. sınıf Resim Bölümü öğren-
cisi olan genç sanatçı Arda Mert Tulum ilk karikatürünü 13 yaşında
yayınladı. Bir süre amatör çalışmaları yayınlandıktan sonra Leman
dergisinde hem yazdı hem de çizdi. Kısa bir süre sonra Mikrop der-
gisinde profesyonel olarak çizmeye başladı. Şu anda Kafa Dergisi ve
Kafa Çocuk dergisinde çizmeye devam ediyor. Arda Mert Tulum’un
eserleri 19 Ocak 2020 tarihine kadar Şişli Belediyesi Başkanlık Binası
Sanat Galerisi’nde sergilenecek.  TÜRKAN ERVAN

Kapı kapı bilgilendirme
AtAşehir Belediyesi ile
ÇeVKO Vakfı tarafından
başlatılan “Ambalaj Atık-

ları Geri Kazanım Projesi” bu yıl da
devam ediyor. Projeyle ev ve işyerleri
ziyaret edilerek kapı kapı dolaşılıyor
ve vatandaşlar bilgilendiriliyor. Am-
balaj atıklarının kaynağında ayrı top-
lanması ile ilgili yapılan bilgilendirme
çalışmasında, vatandaşlara kağıt,
kompozit, cam, plastik, metal, gibi
ambalaj atıklarının çöpe veya doğaya
atıldığında oluşabilecek zararlar an-

latılıyor ve geri dönüşüme gönderil-
mesinin yararlarına ilişkin bilgiler
içeren broşürler dağıtılıyor.

Vatandaş uyarılıyor

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü ile ÇeVKO Vakfı
ekiplerinin içerenköy Mahallesi’nde
başlattıkları bilgilendirme ve bilin-
çlendirme çalışmaları diğer mahalle-
lerde de devam edecek. Çevre
koruma hakkında bilgilendirilen va-
tandaşlar; atık piller, atık elektrikli ve

elektronik eşyalar ile bitkisel atık
yağların da çöpe ya da doğaya atıldı-
ğında çevreye verdiği zararlar hak-
kında uyarılıyor. Sürdürülebilir
kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkla-
rın kontrol altına alınması hedefiyle
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırla-
nan Sıfır Atık Yönetimi eylem Planına
tam destek veren Ataşehir Beledi-
yesi, geri dönüşüm projelerinde tür-
kiye’ye örnek çalışmalar
gerçekleştiriyor.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Belediye Başkanı
Hasan Akgün, “Kent
tarım politikası doğ-
rultusunda Sayın Bü-
yükşehir Belediye
Başkanımız Ekrem
İmamoğlu’nun İstan-
bul’un Kent Tarım Po-
litikalarına katkı
sağlayacak ve destek
verecek şekilde 2020
yılında Büyükçekme-
ce’de Kent Tarım pro-
jesini doruk noktaya
taşıyacağız” dedi. 



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, "150 Ma-
halleye 150 Kreş" sloganıyla başlatı-

lan, "Yuvamız İstanbul" projesi
kapsamında, geçtiğimiz 28 Eylül’de Pen-
dik, Kartal, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sul-
tangazi, Küçükçekmece, Avcılar,
Esenyurt, Arnavutköy, Silivri ve Beylikdü-
zü’nün aralarında bulunduğu toplam 11
ilçede, aynı anda temel atma törenleri dü-
zenlemişti. İmamoğlu, Esenyurt Akçabur-
gaz Mahallesi’ndeki kreş inşaatında
incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt ve İBB üst yönetimi tam kadro
eşlik etti. Yetkililerden inşaatla ilgili bilgi-
ler alan İmamoğlu, çalışmaların en kısa
sürede tamamlanması talimatını verdi.

150 kreşle sınırlamıyoruz

Kendilerini 150 kreşle sınırlamadıklarını
belirten İmamoğlu, “Bu sadece ilk hedef.
Bu iş, İstanbul’da büyüsün istiyoruz. Bu-
radaki de en büyük yapılarımızdan bir ta-
nesi. Yaklaşık 1080 metre karelik kapalı, 3
bin metrekarelik yerleşim yeri olan, Esen-
yurt – Akçaburgaz. 15 tanesinin çalışma-
ları devam ediyor, bitmek üzere. İnşallah
şubatta açmak istiyoruz. Arkadaşlarımla
öyle bir hedef koyduk” dedi. Kendilerine
destek sunacak iş insanlarıyla görüştükle-
rini kaydeden İmamoğlu, “Biz, önce şu
örnekleri gösterelim istiyoruz. Heyecanı-
mızı görsünler ve hissetsinler. Biz, İstan-
bullularla bu süreçleri yoğun bir şekilde
paylaşmadık, sadece ön bilgi verdik. Ama
eminim ki burası bittikten sonra bu heye-
canı onlarda hissedecekler ve bunun ne
kadar değerli bir seferberlik olduğunu
kendileri gözleriyle görecekler. İstanbul’un
farklı yerlerinden bu konuya gönül vermiş
insanlara, vakıflara, derneklere buraları
gezdireceğiz. Gezdirdikten sonra eminim
ki onlar da ‘Biz bu işin neresinde oluruz’
diye can atacaklar. Bu bir seferberlik. Ara-
dan 5-10 yıl geçtikten sonra emek veren
bütün arkadaşlarım, bütün belediye baş-
kanları, yöneticiler, emek veren insanlar,
“Bu çocukların yetişmesinde benim de
katkım var” diyecekler. Buralar, yüzbin-
lerce iyi yetişmiş vatandaş ortaya çıkara-
cak" diye konuştu.

Heyecan duyduğum bir iş

Çocuklara yapılan yatırımın bir toplumun
geleceğini ve ekonomisini kurtarmak an-
lamına geldiğini ifade eden İmamoğlu,

“Yani, yarın onun size sağlayacağı ekono-
mik anlamda kötü depresyonlar yarata-
cağı, toplumsal şiddet vesaire bütün
unsurlardan aslında koruyup kolluyorsu-
nuz. 0-6 yaş arası değerli. Biz de 3, 4, 5
yaş grubuna hitap edeceğiz bu kreşleri-
mizde, okul öncesi eğitimlerimizde. Çok
heyecan duyuyorum. En heyecan duydu-
ğum işlerden birisi. Beni açıkçası, ilgilen-
dirmiyor kanal vesaire. Ben, insana
yatırımı önemsiyorum ve çocuklarımıza.
‘Bu şehirde 1 milyon 200 bin çocuk var’
dediğimizde titrememiz lazım. Bütün yö-
neticilerimin, Ankara’nın, İstanbul’un,
partilerin, herkesin titremesi lazım ‘Benim
o çocuklara ne yapmam lazım’ diye. Yap-
mazsak, yarınlarda çok büyük sıkıntılar
yaşarız. Ben titriyorum, o heyecanı hisse-
diyorum. Bahsedilen milyarlarca liralık o
dev projeler, çılgın işler beni ilgilendirmi-
yor. Beni ilgilendiren, bu şehrin çocukları
ve bu şehrin insanları" dedi.

Komik ama endişe verici

İmamoğlu, gazetecilerin, “Park alanların-
daki plastik oyun gruplarıyla ilgili elektrik-
lenme şikayetleri var. Aileler size sosyal
medya üzerinden de ulaşıyor. Sizin yapa-

cağınız projelerde bunlar dikkate alınacak
mı” sorusuna ise "Kesinlikle çocuk oyun
gruplarındaki felsefemiz değişecek, değiş-
meli. Göreve geldiğim ilk gün ben bu tali-
matı verdim. Hatta Haliç’in kıyısında,
tarihi yarımadanın hemen önünde koca-
man bir plastik oyun grubu. Ya Allah aş-
kına, buraya bu nasıl konur? Biz bunu
kendi ilçelerimizde artık bıraktık, terk
ettik. Yıllardır koymuyoruz, koymamak
için de çaba gösteriyoruz. Ahşap, paslan-
maz metal gibi, özellikle çocukların sağlı-
ğına zarar vermeyecek birtakım aletlerle
çocuk oyun gruplarını tasarlanması ge-
rektiğini, heyecan duymalarını, yaratıcılık-
larını ve kendilerine güven duyacakları
ortamların var olması adına çocuk oyun
gruplarıyla ilgili de felsefemizi değiştirece-
ğiz. Köyden, kırsaldan uzaklaşıyoruz, git-
tikçe daha da uzağına düşüyoruz ama
bizim şehirlerde var edeceğimiz alanlar
çok da mekanik olmamalı, biraz daha
doğal olmalı. Ona çalışıyoruz. Tam da o
yoldayız. O güzel çocukların saçlarının
diken diken olması her ne kadar komik bir
durum olsa da bir o kadar da aslında en-
dişe verici. O ortamdan kurtaracağız in-
şallah çocuklarımızı” yanıtını verdi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’ndeki kreş
inşaatında incelemelerde bulundu. İmamoğlu, “Bahsedilen milyarlarca liralık o dev projeler,
çılgın işler beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren, bu şehrin çocukları ve bu şehrin insanları” dedi

CILGIN ISLER BENI
ILGILENDIRMIYOR

150 KREŞTE 15 BİN 
ÇOCUK EĞİTİM GÖRECEK
“Yuvamız İstanbul” projesi kap-
samında ilk olarak Pendik, Kar-
tal, Sultanbeyli, Sancaktepe,
Sultangazi, Küçükçekmece, Avcı-
lar, Esenyurt, Arnavutköy, Silivri
ve Beylikdüzü’nde toplam 11
kreş inşa edilecek. Kreşler, ya-
pımları bittikten sonra 1000 ço-
cuğa nitelikli, kaliteli “erken
dönem çocukluk eğitimi” vere-
cek. 150 kreşin faaliyete geçme-
siyle, İBB kreşlerinden
yararlanan çocuk sayısı 15 bine
çıkacak. Farklı tiplerde inşa edi-
lecek kreşlerin inşaat ve yapım
maliyetleri, 2 milyon 500 bin TL
ile 4 milyon TL arasında değişe-
cek. Kaliteli prefabrik yapılar
olarak tasarlanan kreşler, yapısal
çelik elemanlarla modüler sis-
temle planlandı. Bu sistemler ile
hem tasarım bütünlüğü sağlana-
cak hem de kalite standardı ya-
kalanacak. Kreşlerde, çocuğun
doğa ile kurduğu ilişkiye önem
verilecek. Derslikler, bahçe ile
doğrudan ilişki içinde olacak.
Açık alan yaklaşımları; oyun, ak-
tivite ve eğitime olanak sağlaya-
cak. Kreşlerin yapımında doğal
iklimlendirmeye, doğal malzeme
ve bileşenlere önem verildi. Sür-
dürülebilirlik ve ekolojik duyarlı-
lık ilkeleri gözetildi. Kreşlerde,
yerden ısıtma sistemiyle, sağlık
ve güvenliğe önem verildi.

Şiddete karşı işbirliği önerisi
“Kadına Yönelik Şiddeti Sona Erdirmek İçin Birleşin - 16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında İstanbul’un
sembol yapıları, farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı. Kapanış töreninde konuşan
İmamoğlu, “Bu sorunun çözümünde uluslararası bir iş birliğine ve dil birliğine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı

BİrleşmİşMilletler (BM), 25
Kasım 1960'ta Dominik Cumhu-
riyeti'nde Trujillo diktatörlüğüne

karşı mücadele veren üç kız kardeş Patria,
Minerva, Maria’nın vahşice öldürülmesi ve
yankıları nedeniyle, 17 Aralık 1999'da 25
Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddetin Orta-
dan Kaldırılması İçin Uluslararası Müca-
dele Günü” olarak benimsenmesine karar
verdi. Toplumda kadınların daha fazla yer
alması için “Kadın-Erkek Eşitliği Eylem
Planı”nı hayata geçiren İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), 25 Kasım "Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Da-
yanışma Günü" kapsamında düzenlenen
kampanyada yer aldı. BM Kadın Birimi’nin
(UN Women) dünya çapında gerçekleştir-
diği “Kadına Yönelik Şiddeti Sona Erdir-
mek İçin Birleşin - 16 Günlük Aktivizm
Kampanyası" çerçevesinde tüm dünyada çe-
şitli etkinlikler düzenlendi. İBB, 25 Ka-
sım'dan 10 Aralık tarihine kadar süren
kampanya boyunca, farkındalık oluşturmak
amacıyla Galata Kulesi, Kız Kulesi, Bozdo-
ğan Kemeri, Tekfur Sarayı, Hidiv Kasrı,
UCLG Binası, Haliç Metro Köprüsü ile
İBB hizmet binalarının tamamını, kampan-
yanın rengi olan turuncu ile aydınlattı.

Final Kız Kulesi'nde yapıldı

Kampanyanın finali, dün akşam, Kız Ku-
lesi’nin turuncuya renkle aydınlatılmasıyla
yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
kampanyanın kapanış törenine eşi Dilek
İmamoğlu ile birlikte katıldı. Kapanış töre-

ninde ilk konuşmaları Konuşmamız Gerek
Derneği kurucusu İlayda Eskitaşçıoğlu ve
UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge
Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yas-
sir yaptı. Son konuşmayı gerçekleştiren İma-
moğlu, dünyanın en güzel mekanlarından
biri olan Kız Kulesi’nde, dünyanın en acı so-
runlarından birini konuşmak için toplandık-
larını belirterek, insanın insana zulmünden
doğan acıların içimizi yaktığını vurguladı.
BM’nin “Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü” olarak 25
Kasım'ı belirlemesine neden olan acı olayın,
1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde ya-
şandığını hatırlatan İmamoğlu, “Yani ciddi
ekonomik ve demokratik sorunları olan bir
coğrafyada... Ekonomik sorunların, işsizlik 

ve yoksulluğun şiddeti besleyen bir zemin ya-
rattığına kuşku yok. Demokratik mekaniz-
maların yetersizliğinin ve demokrasi
kültürünün zayıflığının toplumları şiddete
eğilimli hale getirdiğini biliyoruz. Aynı şe-
kilde, adalete olan inancın yitirilmesi de şid-
det eğilimini besleyen bir unsur” dedi.

Global bir sorun

Kadına yönelik şiddetin yalnızca dünyanın
ekonomik açıdan geri kalmış, demokratik
standartları düşük bölgelerinde yaşanmadı-
ğını vurgulayan İmamoğlu, “Avrupa Birliği
(AB) üyesi ülkelerde bile, her 3 kadından 1'i
fiziksel ya da cinsel şiddete uğradığını söylü-
yor. Bütün bunlar bize çok büyük ve çok bo-
yutlu, global bir sorunla karşı karşıya
olduğumuzu gösteriyor. Bu nedenle, soru-
nun çözümünde de global bir yaklaşıma,

uluslararası bir iş birli-
ğine ve dil birliğine ihti-
yaç var” diye konuştu.
İstanbul Sözleşme-
si’nin bu ihtiyacın an-
lamlı bir ifadesi
olduğunu kaydeden
İmamoğlu, “İstanbul
Sözleşmesi, kadınlara
yönelik ayrımcılık ve
şiddete duyarsız kal-
mayan, bu yolda mü-
cadele eden herkes
için, tüm kurum ve ku-
ruluşlar için bir refe-
rans metindir. Elbette

tartışılmaz, sorgulanmaz bir metin değildir.
Ancak eşitlikçi talepler için bir başlangıç nok-
tasıdır ve önemlidir. Ayrımcılığa ve şiddete
karşı uluslararası ölçekte bir eşitlik arayışının
ifadesi olan bu sözleşmeyi, aile değerlerimize
ve kültürümüze bir saldırı gibi görmek açık-
çası kendimize büyük haksızlık olur” dedi.

Yüzde 40 kota uygulanacak
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefinin ailenin gü-
cünü ve sürekliliğini artıracağını belirten İmamoğlu, "Biz, bu
şehirde tam bir toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefliyorsak,
bunu herhangi bir sözleşme maddesi gereği yapmıyoruz.
İnsan olduğumuz için, insanları eşit ölçüde değerli kabul ettiği-
miz için yapıyoruz" şeklinde konuştu. İmamoğlu, İBB olarak,
kadın yöneticilerin ve çalışanların sayısını arttırmayı hedefle-
diklerini vurguladı. Yönetici kadrolarda yüzde 40 cinsiyet
kotası uygulama kararlılığında olduklarının altını çizen İma-
moğlu, yeni yılla birlikte İBB'nin ‘Toplumsal Cinsiyete Duyarlı
Eylem Planı’ olacağını ifade etti.

Suyun siyaseti olmaz

İBB, deniz çalıştayı
düzenleyecek

Tüzel kişilikleri kaldırılan 33 köye indirimli su
verilmesiyle ilgili kararın geçersiz sayılarak
İBB Meclisi’ne iade edilmesine tepki gösteren
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu
köylerde marulunu, domatesini, hayvanını
sulayan köylümüze suyu 4 liradan veremeyiz.
Bunun siyaseti olmaz” ifadelerini kullandı

Sİlİvrİ Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
İBB Kasım Ayı Meclisi 4. Oturumunda
MHP Grubu adına konuşma yaparak İs-

tanbul’da 33 köyün indirimli tarifeden su kullanma-
sına ilişkin Meclis’e teklifte bulunmuştu. Başkan
Yılmaz, İBB Meclisi’nde geçen ay alınan 33 köye in-
dirimli su verilmesiyle ilgili kararın İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmesine tepki
gösterdi. İBB Aralık Ayı Meclisi’nde gelişmeden ha-
berdar olması üzerine konuşma yapan Başkan Yıl-
maz vicdanlara seslendi. MHP grubu olarak tarım ve
hayvancılığın bitirilmemesi için İSKİ Genel Kuru-
lu'nda tarifeler yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bu
düzenlemenin beş yıl daha uzatılmasına yönelik teklif
verdiklerini belirten Volkan Yılmaz, “Teklife AK Parti
grubu ‘Evet’, CHP ve İYİ Parti grupları ise şerh düşe-
rek ‘Evet’ dedi. Bu teklifin oybirliği ile kabul edildiğini
düşündüğüm halde biraz önce haber aldık. İSKİ bu
konuyla ilgili aynı duruşu devam ettirip 33 köyümüze
1 lira olan suyu 4 lira olarak satmaya devam edecek.
Bu köylerde marulunu, domatesini, hayvanını sula-
yan köylümüze suyu 4 liradan veremeyiz. Burada
‘Zimmet çıkar, bu parayı biz öderiz.’ demeyin, gelin
bu konuyla ilgili hepimiz elimizi taşın altına koyalım.”
diye konuştu. Başkan Yılmaz, İstanbul'da köy tüzel
kişiliği sonlandırılan Silivri, Arnavutköy, Çatalca ve
Şile'deki 33 köyün yönetmelik süresi dolduğu için
suyu yüzde 400 zamlı kullandığını dile getirdi.

Güzel bir gol attın!

İBB Başkanı İmamoğlu, Başkan Yılmaz’ın sözlerine
cevap olarak, kanunu çıkaran iradenin gereğini yerine
getirdiklerini söyledi. CHP sıralarından söylenen
“Meclise gidin” sözleri üzerine Başkan Yılmaz, “Gere-
kirse oraya da gideriz. Ben popülizm yapmıyorum”
ifadelerini kullandı. Oturumu yöneten İmamoğlu'nun
“Toparlayalım” demesi üzerine Başkan Yılmaz, “To-
parlanacak bir konu yok başkanım. Konu derli toplu.
Burada biz köylüye 1 liralık suyu 4 liraya veremeyiz.
Onları da ilçeye, şehre gönderemeyiz. İstanbul'un
tarım ve hayvancılık üssü olabilecek Çatalca, Silivri, Şi-
le'yi şehirlere taşımaya zorlamayın” şeklinde konuştu.
Meclis üyelerinin alkışla Başkan Yılmaz'a destek ver-
mesinin ardından İmamoğlu, “Başkan güzel bir gol
attın, konuyu toparla” demesi gülüşmelere yol açtı.
Başkan Yılmaz, eski profesyonel futbolcu olduğunu
hatırlatırken İmamoğlu, “Ben de iyi kaleciyim” diye
cevap verdi. Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, mücadele-
lerinin devam edeceğini ve bir sonraki meclis toplantı-
sına köy muhtarlarının da geleceğini kaydetti.

İBB, kentin deniz ulaşım sorunları ve buna
yönelik çözüm önerilerinin masaya yatırıla-
cağı ‘İstanbul Senin-Deniz Çalıştayı’nı dü-

zenleyecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış
konuşmasıyla başlayacak çalıştay, 11 Aralık Çar-
şamba günü Haliç Tersanesi'nde gerçekleşecek. Deniz
ulaşımına yönelik sorun ve çözüm önerilerinin etraf-
lıca masaya yatırılacağı çalıştayda, akademisyenler,
gazeteciler, meslek odaları, ilgili sivil toplum kuruluş-
ları temsilcileri ve deniz sektörü temsilcilerinin yer ala-
cağı 300’ün üzerinde katılımcı bir araya gelecek.

Çözüm konuşulacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşma-
sıyla başlayacak ‘Deniz Çalıştayı’nda, ‘İstanbul’da
Deniz Ulaşımı’, ‘Kanal İstanbul’, ‘İstanbul Deniz
Kültürü’ başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. Ala-
nında uzman akademisyen, araştırmacı ve sektör yö-
neticilerinin konuşmacı olarak katılacağı çalıştayda,
toplu ulaşımda deniz payının artırılması, deprem son-
rası deniz yönetimi, iklim değişikliğinin deniz ile etki-
leşimi ve deniz hukuku çerçevesinde ortak akıl
doğrultusunda çözüm ve proje önerileri sunulacak.
Çalıştayda, Prof. Dr. Reşat Baykal, Prof. Dr. Mustafa
İnsel, Prof. Dr. Cemal Saydam, Doç. Dr. Jale Nur
Ece, Dr. İsmail Hakkı Acar, Dr. Sinan Yardım, bağım-
sız araştırmacı Cihan Uzunçarşılı Baysal, Yüksek
Mühendis Tansel Timur İstanbul’da deniz ulaşımını
tüm yönleriyle değerlendirecek isimler olacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’ndeki kreş 
inşaatında incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt ve İBB üst yönetimi tam kadro eşlik etti. 



Y editepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam
Tasarımı ve İletişimi ile Halkla İlişkiler ve Ta-
nıtım bölümlerinin düzenlediği “Marka Zir-

vesi 2019”, üniversitede ulusal ve uluslararası
şirketlerin yöneticilerini ağırladı. Dünyada ve Türki-
ye’de markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve
bu amaçla gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ele
alındığı “Marka Zirvesi 2019”, sektörde önemli bir
yere sahip markaların temsilcilerinin öğrencilere de-
neyimlerini aktardığı bir platform oldu.

Bu sene 3.'sü düzenlendi

Üniversitenin İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve
İletişimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Aydın Asla-
ner koordinatörlüğünde, İletişim Fakültesi Reklam
Tasarımı ve İletişimi ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bö-
lümleri öğrencileri tarafından bu yıl üçüncüsü dü-
zenlenen zirve, üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi
Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Yeditepe
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Billur
Ülger, marka kavramının yüzlerce değişkeni içinde
barındırdığını belirterek marka konusuyla ilgili çok
büyük katkıları olacak değerli konukları ağırlamaktan
memnuniyet duyduklarını söyledi.

İletişimcilerin gelişimine katkı

Zirveye ilişkin bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Duygu
Aydın Aslaner de, günümüzde, dijitalleşme süreciyle
birlikte köklü bir değişim ve dönüşüm içerisinde olan
markaların, farklılaşmak adına yeni stratejiler inşa et-

tiğini belirtti. Aslaner, “Dinamik olan bu süreçte za-
manı yakalamak, markaların değişim parametrelerini
takip etmek ve ilham veren marka profesyonellerin-
den doğru stratejik yaklaşımları dinlemek, oldukça
önemli bir hale geldi. Bu noktada, Marka Zirvesi
2019 ile Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğ-
rencileri, teori ile pratiği bir araya getirerek kariyer
hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor. Sonuç olarak,
bu tür güçlü fikir platformları oluşturan nitelikli or-
ganizasyonlar, bir yandan genç iletişimcilerin gelişi-
mine katkı sağlarken diğer yandan da Türkiye’de
markalaşma konusunun öneminin anlaşılmasında
belirgin bir yol çiziyor” dedi.

Yenilikçi olmak zorundasınız

Konferansta konuşan NG Hotel CEO’su Mustafa
Kamil Berk ise markaların toplumla iletişim ha-
linde olması ve toplumun tüm hassasiyetlerini dik-
kate alması gerektiğini belirterek “Rekabetçi
olabilmeniz için rakiplerinizden farklı düşünmek ve
yenilikçi olmak zorundasınız. Dünyadaki en iyi uy-
gulamaları kendi ürünlerinize uyarlamak da sizi
farklı kılabiliyor. Bu nedenle dünyadaki trendleri
çok iyi takip ediyoruz” dedi. VIA Properties Yöne-
tim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar da, dijital
çağın getirdiği yeniliklere dikkat çekerek, “Bu hi-
kâye oyunu değiştirdi. Katlanarak büyüme devam
ediyor. İnsanlar evlerinde telefonla, dijital dünya-
nın sunduğu olanaklarla eğlenebiliyor. Biz insan-
ları evinden çıkartacak ve eğlendirecek alanlar inşa
etmeye çalıştık” diye konuştu.  DHA
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MARKA ZIRVESI’NDE
TECRUBE PAYLASIMI

Mesleğe bağlı hastalıklar
içinde en sık, kas iskelet 
sistemi hastalıklarının
görüldüğünü belirten 
Fizyoterapist Gülşah
Konakoğlu, “Tüm mesleki
hastalıkların yüzde 50’sini
işe bağlı kas iskelet sistemi
hastalıkları oluşturmaktadır”
açıklamasını yaptı

bireyin yaptığı işe bağlı
olarak kas iskelet sistemi
hastalıklarının vücudun

farklı bölümlerinde ortaya çıktığını
ifade eden İstanbul Gelişim Üniversite-
si’nden Öğr. Gör. Fizyoterapist Gülşah
Konakoğlu, “Genellikle nonspesifik
bulgular ile birlikte görülen kas iskelet
sistemi hastalıkları, değişik şekil ve bul-
gularda ortaya çıkabilir. Mesleki hasta-
lıkların yüzde 45’ini el ve el bileği,
yüzde 32’sini omuz ve yüzde 19’unu

da dirsek problemleri oluşturuyor”
dedi.

Yavaş gelişen travmalar

Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları
rahatsızlıklarının eğilme, doğrulma,
tutma, kavrama, bükme ve uzanma
gibi basit vücut hareketlerinden kay-
naklı meydana geldiğine dikkat çeken
Konakoğlu, “Bunlar günlük yaşamda
sağlığa zararı dokunan hareketler de-
ğildirler. Bu hareketleri zararlı hale geti-

ren, çalışma esnasındaki tekrarlar, kuv-
vet uygulama gereksinimi ve hızlı hare-
ketlerdir. Mesleki kas iskelet sistemi
rahatsızlıkları anında gelişen değil
artan derecelerle yavaş gelişen travma-
lardır” diye konuştu.

Travmayla oluşmaz

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu
rahatsızlıkların; ağrı, güçsüzlük, yor-
gunluk, uyuşma, tutukluk, karınca-
lanma, koordinasyon bozukluğu ve

işlevsel bozukluklar olarak karşımıza
çıktığını ifade eden Konakoğlu, “Kas ve
iskelet sistemi rahatsızlıkları genellikle
şiddetli travmalar tarafından oluşmaz-
lar. Kaslar, tendonlar, bağlar, eklemler,
kıkırdaklar gibi yumuşak dokularda ve
sinir sisteminde tekrarlı incinmeler ne-
deniyle yavaşça ortaya çıkarlar. Mesleki
kas iskelet sistemi hastalıkları ilk evrede
iken dinlenme sonucu ağrı ve yorgun-
luk kaybolur, çalışma performansı ise
etkilenmez" şeklinde konuştu. DHA

KAS iSKELET SiSTEMi BOZULUYOR!

TBWA Tasarım Direktörü Özge
Güven ise öğrencilere şu tavsiyede
bulundu: “Müşteriyi ikna etmek
için çok ısrarlı ve çok çalışkan
olmak gerek. Araştırma yaparak
sunacağımız ürünü diğerlerinden
farklı kılmalısınız. Önemli olan
güzel bir iş değil yeni bir şey üret-
mektir, çalışan işler üretmelisiniz.”
Projepark Creative&Yapım Ajans
Başkanı Özlem Çelik de, “İşin içine
dijital girince geleneksel medya da
reklamı desteklemeye başladı. Tü-
keticiye ulaşmak için influencer’lar
reklam için kaynak oldu. Instagram

ise reklam için güçlü bir mecra
oldu” vurgusunu yaptı. Penti Dijital
Dönüşüm İş Lideri Yiğit Kalafa-
toğlu da, bugün en büyük sorunun
dijitaldeki alışkanlığın fizikselde
sağlanamaması olduğunu belirte-
rek, “Bunu düzeltmek için tüketiciyi
anlamaya çalışmalıyız” dedi. De-
mirören Medya Pazarlama ve Ku-
rumsal İletişim Uzmanı Umut Tıkır
ise gazeteciliğin dijital dönüşü-
müne ilişkin “Televizyon sinemayı
nasıl öldürmediyse, dijital de gele-
neksel gazeteyi öldürmeyecektir”
diye konuştu.

YENİ BİR ŞEY ÜRETMELİSİNİZ

5 milyon TL’lik tohum yatırımı
İAÜ BioCube İstanbul bünyesindeki startup firmalardan PRP İlaç, MAIN (Maqasid Angel Investment Network)’den 5 milyon TL değerleme ile tohum yatırımı aldı

isTanbul Aydın Üniversitesi
(İAÜ) Teknoloji Transfer ve
Proje Yönetim Ofisi (TTPYO)

bünyesindeki kuluçka merkezlerinden Bio-
Cube İstanbul’da yer alan startup firmala-
rından PRP İlaç, MAIN (MaQasid Angel
Investors Network)’den 5 milyon TL de-
ğerleme ile tohum yatırımı aldı.
İlk defa 26 Nisan 2019’da Hilton Mas-
lak’ta gerçekleştirilen MAIN Dealhac-
kers’ta görücüye çıkan PRP İlaç ve Sağlık
Ürünleri, Kasım 2019’da Polat Renais-
sance Hotel’de gerçekleştirilen 3’üncü
Uluslararası Dealhacker etkinliğinde
MAIN platformundaki melek yatırımcılar-
dan Enes Uğurlu ile görüşmelerde bulu-
narak 5 milyon TL değerleme ile tohum
yatırımı olanağına kavuştu.

Sağlık ürünleri geliştiriyoruz

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan
ve PRP İlaç’ın geliştirdiği projelerin temel
olarak iki sorunu çözdüğünü kaydeden
PRP İlaç ve Sağlık Ürünleri Firma Kuru-

cusu Dr. Salih Beşir, “Firmamız uygun fi-
yatlarla yüksek kaliteli sağlık ürünleri su-
nuyor ve destekleyici sağlık ürünleri
üreterek sağlıklı bir yaşam tarzını geliştiri-
yor. Birincisi saç ve cilt bakımı. Diğer
problem ise tüm toplumların karşılaştığı

kronik sağlık problemleri. PRP İlaç, bu
soruna bir çözüm olarak diyet ve gıda tak-
viyesi ürünleri sunuyor” diye konuştu.

Büyük katkı sağlayacak

PRP İlaç’ın tohum yatırımı almasıyla ilgili

olarak son derece heyecanlı olduklarını
ifade eden MAIN Kurucu Ortağı ve
CEO’su Dr. Yavuz Selim Sılay, “PRP İlaç
ve Sağlık Ürünleri teknolojisini, deneyi-
mini ve orijinal ürünlerini uluslararası pa-
zarlara genişletmeyi planlıyoruz. 
Bunu Enes Uğurlu’nun geniş bağlantıları
ve Eczatrend ile iş birliği yaparak en kısa
sürede pazarlama olanakları aracılığıyla
hayata geçireceğiz” dedi. 
Sılay, MAIN'in ilk hedeflerinden birinin,
İstanbul'u sağlık, enerji, tarım ve diğer
teknoloji alanlarında vizyon sahibi etik
yatırımcılarla hızla büyüyen fonlar sağla-
yan bir yatırım merkezi haline getirmek
olduğunu kaydetti.
MAIN Yönetici Ortağı Ayman Ghoneam
ise MAIN'in Girişim Sermayesi Fonları
için yüksek performansa sahip bir port-
folyo geliştirmede kritik bir rol oynadığını
ve Türkiye'nin başlangıç için yeni girişim
sermayesi yatırımları kurarak ekosisteme
önemli bir finansal katkı sağlayacak po-
zisyonda bulunduğunu belirtti. DHA

En fazla ayrımcılık
medyada yapılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 ve-
rilerine göre Türkiye’de 65 yaş üstü
7,1 milyondan fazla kişi bulunmakta.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranı-
nın 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde
12,9, 2040 yılında yüzde 16,3 ve 2060 yılında
yüzde 22,6 olacağı tahmin ediliyor. Yaşlı ayrımcı-
lığının en fazla istihdam ve medya alanlarında
yapıldığını kaydeden Sosyal Bilimler Uzmanı
Prof. Dr. Melis Oktuğ Zengin, "Biz onlara uygu-
ladığımız ayrımcılığı doğallaştırıyoruz ve bunu
da çok kolay tolere edebiliyoruz. Bunun önüne
geçebilmemiz için onların sosyal hayatta görüle-
bilmelerine fırsatlar oluşturmamız gerekiyor”
dedi.

Hala saygı duyuluyor

Prof. Dr. Melis Oktuğ Zengin, özellikle Amerika
ve Avrupa kıtalarında daha yaygın olarak ortaya
çıkan bu durumun, Türkiye’de yaşlılara duyulan
saygının hala kaybedilmemiş olmasından dolayı
daha az görüldüğünü kaydetti. “İş yaşamında
yeni nesil teknolojilerin kullanılması genç neslin
çalışma hayatında daha
etken olmasında önemli
rol oynadı. Türkiye’ye ba-
kıldığında da istihdam ko-
nusunda aynı durum söz
konusu. Ancak yaşlılara
olan yaklaşımın toplumsal
olarak diğer ülkelerden ay-
rıştığını görüyoruz” diyen
Zengin, "Bizim kültürü-
müzde yaşlı kişiler bilgeliği
ile öne çıkar. Aile içinde
bilginin taşıyıcısı konu-
mundaydı. Nispeten bu
rolü devam ediyor. Fakat
geniş aileden çekirdek aile-
lere geçiş yaptık. Dolayı-
sıyla aile içinde eskiden
olduğu gibi yaşlı bir kişi ile temasımız azaldı.
Yaşlı kişilerle iletişimde bulunamadığımız için
çevremizde olanlarla ilgili  bir takım temsiller ile
özdeşleştirme yapılmaya başlanıyor” dedi. 

Ucuza iş yeri 
açma imkanı

Girişimcilerin ekonomiye
katılması için fırsat yaratmaya
çalıştıklarını belirten Venezia

Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz
Isıgöllü, alışveriş merkezinin Çarşı Pazar
alanıyla küçük girişimcilere 2 bin liraya iş
yeri açma imkanı sunduklarını söyledi.
Dünyaca ünlü markaların outlet mağaza-
larını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşı-
yan Venezia Mega Outlet, esnaf
kültürünü günümüze taşıyan Çarşı Pazar
alanıyla küçük girişimcilere 2 bin liraya iş
yeri açma imkanı sunduklarını açıkladı. 

Masrafsız mağaza
Oğuz Isıgöllü, İtalyan mimarisinin at-
mosferi eşliğinde ziyaretçilerine kalite ve
uygun fiyatları bir arada sunduklarını dile
getirdi. Isıgöllü, “Ürün çeşitliliğimizi zen-
ginleştirerek pazar kültürünü AVM içinde
yeniden canlandırıyoruz. Özellikle gençle-
rin dekorasyon masrafı olmadan mağa-
zaya sahip olmasını sağlıyoruz. Brüt 3
bin 870 metrekare olan ticari alanıyla alış-
veriş merkezinin üst katında konumlanan
Çarşı Pazar’da  birçok farklı sektörden
satış noktası bulunuyor” açıklamasında
bulundu. 

Sektörde önemli yere sahip markaların temsilcileri ‘Marka Zirvesi 2019’da öğrencilerle buluştu. Dünyada ve
Türkiye’de markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve bu amaçla gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ele       

alındığı zirvede ulusal ve uluslararası şirketlerin yöneticileri, gençlerle iş yaşamındaki deneyimlerini paylaştı

Gülşah Konakoğlu
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Nobel'i "Kendisini tüketmiş,
ideolojik bir kurum" olarak
tanımlayan Cumhurbaşkanı

Erdoğan "Nobel 
tamamıyla siyasi, ideolojik

davranan bir kuruluş
konumundadır" dedi

CuMHurBAşkAnı recep
Tayyip Erdoğan, 10 Aralık
dünya İnsan Hakları Günü

dolayısıyla düzenlenen “Her İnsan Bir
dünya” temalı programda konuştu. Er-
doğan, "Cumhurbaşkanı olma yolunda
olmazsa olmaz nelerdir?” sorusuna

“Hak, hukuk, adalet. Bizim olmazsa ol-
mazımız kavramlarımızdır” diye yanıt
verdi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan “dünya
tarihinde beğendiğiniz liderler kimler?
Sizin zihin dünyanızı inşa etmenizde
örnek aldığınız düşünürler, mütefekkirler
kimlerdir” sorusuna ise “Bizim için

önder, rehber diye baktığımız zaman
geçmişten bugüne dediğimizde tek ön-
derimiz sevgili Peygamberimizdir” diye
yanıt verdi.

Hiçbir kıymeti harbiyesi yok

Erdoğan konuşmasında bu yılki nobel
Edebiyat Ödülü'nün Bosna- Hersek'te
yaşanan soykırımı inkâr eden ve savaş
suçlularını savunan ırkçı Avusturyalı

yazar Peter Handke’ye verilmesine
tepki gösterdi. Erdoğan, "nobel kendini
tüketmiştir. nobel tamamıyla siyasi,
ideolojik davranan bir kuruluş konu-
mundadır. Benim için nobel’in hiçbir
kıymeti harbiyesi yoktu. Türkiye olarak
bu törene kesinlikle katılmayacağımızı
belirttik. niçin? Böyle bir katili ödüllen-
dirmek aslında, zulüm ile ortak hareket
etmektir" dedi.

Nobel ideolojik bir kurumdur!

E ski AK Parti Genel Başkanı ve eski Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni parti için
sona gelindi. Cuma günü İçişleri Bakanlığı'na

kuruluş belgeleri teslim edilecek. Aynı gün Davutoğlu
partinin diğer siyasi partilerden farkını anlatacak. 81
il'den 130 kurucunun yer aldığı yeni partinin isminin
“Bizim Parti” ya da “Bir Parti” olması üzerinde du-
ruldu. “Bizim Parti” ismi öne çıksa da, yeni gelen bazı
öneriler üzerine partinin ismi en geç yarın netleşecek.

Bazı yasalar çıkarmak istedi

AK Parti’de genel başkan yardımcılığı yapan ve eski
Manisa Milletvekili olan, ayrıca 15 Temmuz Darbe Gi-
rişimini Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcılı-
ğı’nda bulunan Doç. Dr. Selçuk Özdağ da, yeni
partinin kuruluşunda öne çıkan isimlerin başında geli-
yor. Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanlığı ve Baş-
bakanlık yaptığı dönemde yolsuzluk ve hırsızlıkların
önlenmesi için “Şeffaflık Yasası”, “Siyasi Etik Yasası”,
imar rantlarının kişilere değil, Hazine’ye aktarılması
amacıyla “İmar Yasası” çıkartmak istediğini hatırlatan
Özdağ, "Bu yasal düzenlemeler üzerine Cumhurbaşka-
nı’yla aralarında ciddi anlaşmazlıklar oluştu. Bazı yasa
tasarılarının getirilmemesi için her şey yapıldı. Bazıları

Genel Kurul’a getirilmeden önce MYK ile bazı yetkile-
rinin elinden alınmasıyla, ‘burada genel başkanlık ya-
pamayacağını' anladı ve görevi bıraktı" dedi. 

Tekin'e yakıştıramadım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in “Koltuk gi-
dince Davutoğlu, Siyasi Etik Yasa Teklifi’ni imzalama-
mıştı” açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten
Özdağ, "Gürsel Tekin, tecrübeli bir milletvekili. Ancak
bu açıklamasını şık bulmuyorum, teamüllere de uymu-
yor. Çünkü, kanunların nasıl yapıldığını bilir. Bir siyasi
parti kanun teklifi hazırlar. Başka bir siyasi parti de ben-
zer bir teklif hazırlarsa, bunlar komisyonda birleştirilir.
Teklifler Genel Kurul’da görüşülmek üzere sıraya girer.
Görüşülür ya da reddedilir. Gürsel Bey’e sormak gere-
kiyor: CHP ne za-
mandan beri
hazırladığı kanun
tekliflerini iktidar
partisinin imzasına
açıyormuş? Bu
sözleri Tekin'e ya-
kıştıramadım" site-
minde bulundu.

Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulacak yeni siyasi parti için Cuma günü İçişleri
Bakanlığı’na başvuru yapılacak. Partinin adının “Bir Parti” ya da “Bizim Parti”

olması üzerinde duruldu. Ancak yeni önerilere de kapı açık bırakıldı
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PArTİnİn kuruluş çalışmalarının cuma günü ta-
mamlamış olacağını, Genel Başkan Ahmet davu-
toğlu'nun kapsamlı açıklamalarda bulunacağını
belirten Selçuk Özdağ, "Günde 20 saat çalışıp parti-

mizin bir an önce kuruluşunu tamamlamak istiyo-
ruz. ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Çünkü
siyaset giderek sertleşiyor. Çarşamba günü İçiş-
leri Bakanlığı'ndan randevu isteyeceğiz” dedi.
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Demokrasiye
gölge düşmemeli
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunus’ta katıldığı panelde, 
“Yönetimde, kötüye kullanımı önlemek için güçlerin ayrılması, 
kontrollerin ve dengelerin uygun olduğu kurumsal yapıyla güvence
altına alınmalıdır. Bu, demokrasinin güçlü partilerin veya  liderlerin
gölgesi altına düşmesini engellemek için bir gerekliliktir” dedi

TUNUS'A bir ziyaret gerçekleştiren
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
ziyareti esnasında düşünce kuruluşu

“The Arab Institute of Business Leaders –
IACE”ın düzenlediği “Teşebbüs ve Devletin
Yeni Rolü” başlıklı etkinliğe katıldı. Gül, Tunus
Eski Cumhurbaşkanı Mohamed en-Nasır,
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ve Yunanistan
Eski Başbakanı Aleksis Çipras’ın da yer aldığı
açılış oturumunda, etkin ve demokratik devletin
inşası üzerine bir konuşma yaptı.

Oy sandığına indirgenemez

Gül’ün konuşması, etkinlikten 3 gün sonra
kendi sitesinden yayınlandı. Independent Türk-
çe’nin haberine göre Gül, "Tunus'un demokrasi
yolunda attığı adımlar ve yolda kazanılan kaza-
nımlar övgüye değer. Ancak, takdir edeceğiniz
gibi, gerçek bir demokrasinin kurulması kısa
sürede gerçekleşemez. Demokratik kültürün
kök salması için idari, yasal ve yapısal reform-
lara ek olarak, insanların kafasında bir dönü-
şüm şarttır. Bu bağlamda, demokrasiden ne
anladığımız konusunda net olmalıyız. Her şey-
den önce, demokrasi oy sandığına indirgene-
mez. ‘Kazanan her şeyi alır' mantığı, seçimi
kazanan her ne isterse yapabilir, bir ülkenin de-
mokratik kalkınmasına zarar verir" ifadelerini
kullandı. 

Güçler ayrılığı önemli

Demokrasilerin çoğunlukçu değil çoğulcu ol-
ması gerektiğini vurgulayan 11. Cumhurbaş-
kanı Gül, "Demokratik bir hükümet, yalnızca
çoğunluğun taleplerine ve haklarına değil, aynı
zamanda azınlık gruplarına ve kimliklerine de

saygı duymalıdır. Bu bağlamda, gerçek
bir demokrasi, temel insan haklarının
ve özgürlüklerinin evrensel standartlarla
uyumlu olduğu, hukukun üstünlüğü ilkesi-
nin her şeyden önce tutulduğu ve toplumun
farklı kesimlerinin temsil edildiği ve katılma fır-
satına sahip olduğu bir sistemdir. Yönetimde,
kötüye kullanımı önlemek için güçlerin ayrıl-
ması, kontrollerin ve dengelerin uygun olduğu
kurumsal yapıyla güvence altına alınmalıdır.
Bu, demokrasinin güçlü partilerin veya liderle-
rin gölgesi altına düşmesini engellemek için 
bir gerekliliktir. Kurumsallaşma ve meritokrasi,
gerçek bir demokrasi için hayati öneme 
sahiptir” dedi. 

Belirli özellikleri olmalı

Gül, demokrasinin belirli özelliklere sahip ol-
ması gerektiğini belirterek, "Bunlar şeffaf ve
hesap verebilir bir idare, diyalog ve uzlaşma
kültürü, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü,
cinsiyet eşitliği ve eğitim ve meslekler için fırsat
eşitliğidir. Bu değerlerin ve ilkelerin hepsinin Ba-
tı'da ortaya çıktığını ve Batı değerleri olduğunu
düşünebilir. Yine de, Türkiye veya Tunus gibi
Müslüman çoğunluktan bir ülkeden geldikle-
rinde, temelde bizim değerlerimiz olduğunu
iddia edeceğim. Belki tam olarak bu terimlerle
isimlendirilmemiştir, ancak bu ilkelerin ve de-
ğerlerin tümü geleneğimizde mevcuttur. Ayrıca,
demokratik olmayan ve hatta otoriter rejimlerin
de ekonomik olarak gelişebileceğini ve elde ede-
bileceği iddia edilebilir. Ancak, bu tür bir geliş-
menin sürdürülebilir olup olmayacağı açık bir
sorudur. Genellikle bu şekilde yaratılan servet
makul bir şekilde dağıtılmaz" diye konuştu. 

Vicdanınız bunu 
kabul ediyor mu?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
2020 Meclis Bütçe görüşmelerinde
konuştu. Kılıçdaroğlu, 2 milyon
136 bin kişinin aylık 2020 liranın
altında aylık aldığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, “Sizin vicdanınız
kabul ediyor mu?” diye sordu

CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu 2020 Meclis Bütçe gö-
rüşmelerinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bin liranın altında dul
yetim aylığı alan 847 bin 643 kişi. Kişi
başına aylık geliri 673 liranın altında
olan kaç kişi var: 8 milyon 647 bin 283
kişi. 2 bin liranın altında emekli aylığı
alan 6 milyon 850 bin 513 kişi. Bin lira-
nın altında şimdilik emekli aylığı alan
yok. Doğru ama sizin emeklilere yaptı-
ğınız zamdan bunlar faydalanamıyor.
Çünkü onların emekli aylıkları çok
düşük yapılan zam bin lirayı doldur-
madığı için onlar bu zamlardan fayda-
lanamıyor. Bundan haberiniz var mı
kardeşim?" diye sordu. 

SGK'ya gidin bakın!

"Bin liranın altında emekli aylığı yok
dediniz. Şimdi dul ve yetim aylığı 847
bin kişi. Ben söylemiyorum, gidersiniz
SGK'ya internet sitesine girerseniz ora-
daki rakamları görürsünüz" açıklama-
sını yapan Kılıçdaroğlu, "Devlet borç
batağında yetki verdiniz ama borç ba-
tağında.Borç alan emir alır doğrudur.
Zaten emir alınıyor. 2002-2019 döne-
minde yabancılara ödenen faiz 173
milyar 55 milyon dolar. Londra'daki
bir avuç tefeciye faiz ödediler. Sizin vic-
danınız kabul ediyor mu? Benim vicda-
nım kabul etmiyor niye bu kadar fazi
ödüyoruz. Hangi gerekçeyle veriyoruz.
Faiz ödemelerini çıkardım. Ne zaman-
dan biliyor musunuz? 2019'un başın-
dan şimdiye kadar. 1 saniyeden ödenen
faiz 596 dolar. TL karşılığı 3 bin 362
lira" ifadelerini kullandı. 

Komisyon 2. kez toplandı
AnkArA'dA, işçi, işveren ve hü-
kümet temsilcilerinden oluşan
Asgari Ücret Tespit komisyonu,

2020 asgari ücretini belirlemek için 2'nci kez
toplandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay,

"İnşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı
olur. Güzel bir rakam açıklanırsa, biz de mutlu
olacağımızı ifade ederiz" dedi. Atalay, "Açlık,
yoksulluk sınırı var, bir de yaşam maliyeti
vardı. O gün biz, 'söylediğimiz rakam bunun

altında olmasın' diye talep ettik. Biz aynı nok-
tadayız" diye konuştu. Toplantıda konuşan 
Çalışma Genel Müdürü nurcan Önder ise 
asgari ücret tespit komisyonunun bağımsız
bir komisyon olduğunu belirtti. dHA

11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül

Ahmet
Davutoğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu 



“ 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" nede-
niyle, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca far-
kındalık etkinliği düzenlendi. Üsküdar

Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, savaş ve diğer
nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda
kalan insanların valizleri, temsili olarak tel örgüler
içerisinde sergilendi. Etkinlikte AK Parti İstanbul İl
Başkanı Bayram Şenocak'ın da günün önemini be-
lirten "Meçhul Yolculuk" başlıklı mesajı, panoda
yer aldı.

Empati yapmamız gerekiyor

Etkinliği izleyen Sevim Yalçın, canlılara kıyılma-
ması gerektiğini ifade ederek, "Her ne olursa olsun,
her kim olursa olsun sahip çıkılması lazım. Suç iş-
leyen varsa bile bunların da eğitilmesi gerekiyor.
Empati yapmamız gerekiyor. Suriye'deki halk bu-
raya geliyor, kendi ülkelerinde yaşayamıyorlar.
Bence mültecilerin bu şekilde yaşaması gerçekten
üzücü. Kaçarken batan, ölen insanlar, çocuklar var.
Vatanlarından yurtlarından ayrı kalıyorlar.” diye
konuştu. Tel örgüleri cep telefonu ile görüntüleyen
Emine Acar da "insanların kendi memleketinden
ayrılıp başka yerlerde yaşamak zorunda kalması
insan hakları açısından çok üzücü.”dedi. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1097012)

2020 YILI GAZİOSMANPAŞA İLÇE GENELİNDE BORDÜR, KALDIRIM, PERDE DUVAR, BETONARME MERDİVEN
İMALATI VE KALDIRIM TAMİRATI YAPILMASI İŞİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI GAZİOSMANPAŞA İLÇE GENELİNDE BORDÜR, KALDIRIM, PERDE
DUVAR, BETONARME MERDİVEN İMALATI VE KALDIRIM TAMİRATI YAPIL-
MASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer al-
maktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/644808 
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. CUMHURİYET MEYDANI 

20 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124535364 - 2124535353
c) Elektronik Posta Adresi : ulasimhizmetleri@gaziosmanpasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 49 KALEM BORDÜR, KALDIRIM, 

PERDE DUVAR, BETONARME MERDİVEN 
İMALATI VE KALDIRIM TAMİRATI VE 
BENZERİ YAPIM İŞLERİAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : GAZİOSMANPAŞA İLÇE SINIRLARI 
DAHİLİNDE

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren 5 gün içindeyer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 
(üç yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH. ORDU CAD. 

NO:20 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 02.01.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirme-
sinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sir-
küleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ti-
caret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunma-
ması 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin ta-
mamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişi-
liğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gere-
ken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gere-
ken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif
edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer iş-
lere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sa-
yılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değelendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde
Yer Alan AV. GRUP:KARAYOLU İŞLERİ(Alt yapı+Üst yapı) Benzer İş Olarak
Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını idareye sunmak isteyen İNŞAAT MÜ-
HENDİSLİĞİ bölümlerini bitirmiş olan gerçek kişilerin diplomaları iş deneyim
belgelerine denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dik-
kate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere
iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması

“Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli tek-
lif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70
puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF
formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,          
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen 
en düşük teklif fiyatı,           
TF: İsteklinin teklif fiyatı,         
ifade eder.” 
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacak-
tır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlama-
sına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sıra No İş Kalemi Adı Puanı
1 El ile yumuşak toprak kazılması 0,60
2 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla 

basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, 
normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,60

3 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla 
basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal 
hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,60

4 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 0,60

5 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. 0,60

6 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0,60
7 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı  kargir inşaat yapılması 0,60

8 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke 
taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) 0,70

9 İDARE MALI TAŞ İLE DUVAR YAPILMASI 0,60
10 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI 0,70
11 BETON YOL KIRILMASI 0,60
12 PARKE,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ 

SÖKÜLMESİ VE NAKLİYESİ 0,70
13 Tamirat Bordür sökülmesi 0,60
14 Ahşap kalıp iskelesi (en yüksek 4 m) 0,60
15 4 cm andezit plaklarla döşeme kaplaması yapılması

(30 cm x serbest boy) 0,60
16 10x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve 

yerine döşenmesi 0,60
17 250/400 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması 0,60
18 MEVCUT TAŞLARLA BORDÜR YAPILMASI 0,70
19 STABİLİZE HAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE SERİLMESİ 0,60
20 PREFABRİK BETON BLOK ŞEV KAPLAMA ELEMANI İMALİ 

VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,60
21 STABİLİZE DOLGU YAPILMASI (EL İLE DOLDURULUP EL 

İLE SIKIŞTIRMA) 0,60
22 MERDİVEN BASAMAKLARI İÇİN HER CİNS DÜZ 

YÜZEYLİ BETON VE B.A.BETONU KALIBI YAPILMASI 0,60
23 L TİPİ BORDÜR ALT ELEMANI(KURU DÖKÜM) VE ÜZERİNE

- BAZALT L TİPİ BORDÜR ÜST ELEMANI TEMİNİ,
DÖŞENMESİ VE NAKLİYESİ 0,60

24 İGDAŞ’a ait şebeke kutularının yükseltilmesi 0,60
25 8 CM YÜKSEKLİĞİNDEKİ HER EBATTA PLAK TAŞLARIN 

TEMİNİ, DÖŞENMESİ VE DERZ DOLGULARININ 
YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 0,60

26 BETON KALDIRIM YAPILIP, YÜZEYİNİN BASKI YAPILMASI 0,60
27 PREKAST RÖGAR KAPAĞI TEMİNİ VE MONTAJI (Q70 cm) 0,60
28 PREKAST KUTU KANAL TEMİNİ VE MONTAJI(13X16cm) 0,60
29 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 0,70
30 BORDÜR SÖKÜLMESİ 0,60
31 NEVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 

İŞÇLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)1,500 - 3,000 KG/M2 (3,000 
KG/M2 DAHİL) 0,60

32 Beton Bordür Nakli 0,60
33 SAC VEYA PROFİLDEN DÜZ YÜZEY BETON VEYA

BETONARME KALIP YAPILMASI 0,60
34 Moloz Taş Nakli 0,60
35 Parke, Kaba Yonu Taşı Nakli 0,60
36 Kırmataş Nakli 0,60
37 Çakıl Nakli 0,60
38 Nervürlü Çelik Nakli 0,60
39 Hasır Çelik Nakli 0,60
40 Normal Çimento Nakli 0,60
41 Kazı ve Moloz Nakli 0,60
42 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) 0,60
43 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla 

basılan, c 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi 
(beton nakli dahil) 0,60

44 BETON BORDÜR YAPIMI 0,60
45 MİNERAL YÜZEYLİ BETON BORDÜR YAPILMASI 0,60
46 LİMONLUK TİPİ BORDÜR YAPILMASI 0,60
47 8 cm yüksekliğinde Mineral Yüzeyli beton parke taşı ile döşeme 

kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) 0,70
48 L TİPİ AĞAÇ DİBİ BORDÜR YAPILMASI 0,60
49 MİNERAL YÜZEYLİ BETON AĞAÇDİBİ IZGARA YAPILMASI 0,60
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tu-
tarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık
maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70  - %130 aralı-
ğında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarı-
daki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %130
aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve tek-
nik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puanToplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer
nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeliFiyat
dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x
100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak 
değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,          
ifade eder. “
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,
fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan
istekliye ait teklif bedelidir.”
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla-
narak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ DESTEK
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şek-
linde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecek-
leri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açıklama istenecektir.
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Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte,
savaş ve diğer nedenlerden dolayı ülkelerini
terk etmek zorunda kalan insanların valizleri,
temsili olarak tel örgüler içerisinde sergilendi

Üsküdar’da
VALIZLI 
ETKINLIK

Yaşı küçük
tedavisi
ise büyük
Kalbinde ritim bozukluğu olan ve 4 yılda 11 kez
elektroşok almak zorunda kalan lise öğrencisi
normalde erişkin hastalarda kullanılan bir 
yöntemle tedavi edilen ilk çocuk vaka oldu

Denizli’De yaşayan Ramazan Ongun 4
yıl önce, erişkinlerde çok sık rastlanan ama
çocuklarda nadir görülen bir kalp ritim bo-

zukluğu türü tespit edildi. 'Atriyal fibrilasyon' (AF)
adı verilen bu hastalığın tedavisi erişkinlerde kasıktan
girilip kalpte ritim bozukluğuna yol açan alanın
yakma ya da dondurma ile devre dışı bırakıldığı 'ab-
lasyon' yöntemiyle yapılıyor. Ama Ramazan için tek
çare büyüyene kadar ilaç kullanması ve ritim bozuk-
luğu ataklarında elektroşok tedavisi görmesiydi.

11 kez elektroşok aldı

Ramazan’ın hastalığı ilaca dirençli çıkınca 4 yıl
içinde tam 11 kez elektroşok aldı. Doktorlar, aslında
erişkinlerde uygulanan tedaviyi ona da uygulamak
zorunda kaldı ve Ramazan, Türkiye’de ilk kez 'ablas-
yon yöntemiyle tedavi olan AF hastası bir çocuk
hasta' olarak literatüre girdi. Operasyonu gerçekleşti-
ren İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve
Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'nden Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr.
Yakup Ergül, "11 defa elektroşok almış bu çocuk.
Hem sosyal hem mental olarak çok etkileniyordu.
İlaca da dirençli çıktı hastalığı. O nedenle aslında
erişkin AF hastalarında uyguladığımız yöntemi ilk
kez bir çocukta uygulamış olduk" dedi. DHA
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GÜNDEM

E krem İmamoğlu başkanlığındaki
İBB’nin yeni yönetimi 2020 yılı bütçe-
sini hazırladı. Hazırlanan yeni bütçe

kararnamesine göre, 2020 bütçesi 25 milyar
850 milyon TL olarak belirlendi. İBB’nin 2020
gelir tahmini ise kararnamede, 21 milyar 250
milyon TL olarak gösterildi. Bütçe denkliği ile
ilgili olarak kararnamede şöyle denildi: “İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı gider
bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finans-
manın ekonomik sınıflandırması tablosundaki
4.600.000.000 Türk Lirası net borçlanma kay-
nağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağ-
lanmıştır."

2 milyar 50 milyon artış

İBB’nin 2019 yılına ait bütçesi 23 milyar

800 milyon TL olarak hazırlanmış, bütçe
denkliği için ise 3 milyar 200 milyon TL’lik
borçlanma tahmini yapılmıştı. Geçen yılki
bütçeye göre İBB’nin 2020 bütçesinde 2
milyar 50 milyon TL’lik bir artış öngörül-
mesine karşın, borçlanma miktarında da
bir milyar 400 milyon TL’lik artışa gidildi.

Arsa satışışına 2020’de devam

İBB’nin 2020 yılı gelirleri ana başlıklarla
şu kalemlerden oluşuyor. Kişi ve kurum-
lardan alınan paylar 15 milyar 710 milyon
TL. Taşınmaz, bir başka ifade ile arsa,
daire, dükkan, ofis gibi yerlerin satışından
elde edilecek gelirler 4 milyar 39 milyon
TL. Mal ve hizmet satış gelirleri, kurumlar
karları gelirleri, kira gelirleri toplamı bir
milyar 248 milyon TL. Diğer kalemlerle

birlikte gelirlerin toplamı 21 milyar 
250 milyon TL olarak hesaplandı.

Personel gideri 1.5 milyar

İBB’nin 2020 yılı personel giderleri bütçe
kararnamesine göre bir milyar 662 milyon
894 bin TL olacak. Mal ve hizmet alım gi-
derleri 7 milyar 341 milyon 825 bin TL.
Sermaye giderleri 9 milyar, 874 milyon
330 bin TL. Cari transferler 2 milyar 576
milyon 403 bin TL. Cari transferler için-
deki 2 milyar 40 milyon 782 bin TL’lik
kısmı hane halkına yapılan transferler
oluşturuyor. Faiz giderleri bir milyar 506
milyon 300 bin TL. Yedek ödenek bir mil-
yar 800 milyon TL. Diğer kalemlerle bir-
likte giderlerin toplamı ise 25 milyar 850
milyon TL. DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2020 yılı bütçesi, 25 milyar 850 milyon TL olarak
hazırlandı. İBB’nin, 2020 gelir tahmini ise 21 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi. 
Gelir-gider arasındaki 4 milyar 600 milyon TL’lik fark, borçlanma ile kapatılacak

IBB’NIN 2020 BUTCESI 
25 MILYAR 850 MILYON

ZAYİ İLANLARI 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür

ALADİN ALABRAZ 99925866532

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür
SAMAH ALTHALATHINI 99828110312

Beylikdüzü Belediyesine yatırmış olduğum Seri B 99906
Sıra  No:30.11.2016 tarihli 101.20 TL- Seri B 99907 Sıra
No: 30.11.2016 tarihli28,23 TL-Seri B 114932 Sıra No:

31.01.2017 tarihli 28,03 TL-Seri B 164101 SıraNo:
31.07.2017 tarihli 28,23 TL-Seri B 178676 Sıra No:
02.10.2017tarihli 28,23 TL-Seri B 195161 Sıra No:
30.11.2017 tarihli 28,23 TL-Seri B 217859 SıraNo:
01.02.2018 tarihli 57,46 TL-Seri B 243025 Sıra No:
28.05.2018tarihli 28,23 TL-Seri B 291403 Sıra No:
29.11.2018 tarihli 31,07 TL-Seri B 291402 SıraNo:

29.11.2018 tarihli 84,69 TL tutarındaki tahsilat
makbuzlarımkaybolmuştur.Hükümsüzdür. Dilek İLDENİZ 
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N ATO 20’nci yüzyıl Soğuk Savaş 
dönemine ait bir savunma paktıdır.
Aynı zamanda Avrupa ve bölgemizde

darbeler tarihinin sorumlusudur. Berlin duvarı-
nın yıkılması ve NATO'nun varlık nedeni olan
SCBB'nin çökmesiyle varlık nedeni ortadan
kalkmış; Macron'un deyimiyle, ‘beyin ölümü
gerçekleşmiş’ devasa bir savaş aygıtıdır.

NATO ya dönüşecek ya da tarih 
sahnesinden çekilecektir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron, NATO'nun beyin ölümünün 
gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise derhal
yanıt verdi: 

"Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, bak
Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleye-
ceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol
ettir."

***
Erdoğan neden böylesine sert bir yanıt verdi

ve NATO'nun hamisi gibi konuştu?
Çünkü Macron, Economist dergisine verdiği

söyleşisinde, "Türkiye uzun vadede NATO'da ol-
mayacak mı?" sorusuna "Bunu söyleyemem.
Türkiye'yi NATO'dan dışlamak çıkarımıza değil,
ama belki de NATO'yu yeniden gözden geçirme-
liyiz" demiş ve bir başka soruya ise şu yanıtı 
vermişti:

"ABD ile NATO müttefikleri arasında strate-
jik karar alma süreçlerinde hiçbir şekilde koor-
dinasyon yok. Hiç. Aynı zamanda bir diğer
NATO üyesi Türkiye'nin, çıkarlarımızın söz 
konusu olduğu bir bölgede, koordinasyonsuz 
saldırgan eylemleri var. Eğer Beşar Esad rejimi
Türkiye'ye misilleme yapmaya kalkarsa buna
dahil olacak mıyız? Bu kritik bir soru."

İşte Erdoğan'ı kızdıran cümle buydu. Yoksa
Macron'un, NATO'nun beyin ölümünün 
gerçekleştiğine yönelik cümlesi değildi.

***
NATO'nun beyin ölümü değil, ama bence 

bu yüzyılda gerekliliği ortadan kalktı. 
Kuruluşu SCBB'nin varlığı ile ilgiliydi ve bir
Soğuk Savaş döneminin aygıtıydı.

Bugünkü dünya, o günkü dünya değil.
Soğuk Savaş dönemine ait tüm zihinsel faali-

yetler ve durumlar var olsa da, bugün NATO
herkes için bir yük ve gereksiz bir askeri örgüt-
lenmedir. Macron'un söylediği sözde yüzde yüz
doğrudur...

***
Erdoğan, AK Parti iktidarının ilk 10 yılında

olsa, Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleş-
tiğini söylediğinde destek verirdi. Çünkü o
günkü AK Parti, Soğuk Savaş döneminin ulu-
salcı devlet anlayışını-zihniyetini değil küreselci
sürecin gerçekliğini temsil ediyordu.

Ve ilginçtir Erdoğan, Soğuk Savaş dönemine
ait zihniyetin en güçlü alanda onlara benzeyerek
mücadele etmeye başladığından beri kaybedi-
yordu. Ve o alan, 20’nci yüzyılın güçlerinin ala-
nıydı. O alanda var olmaya ve etkinlik
sağlamaya çalışan herkesin kaybedeceğini gör-
mek için de kahin olmaya gerek yoktur.

2020'de 130 milyar; hedef 400 milyar 
dolarlık bütçe

Düşünün NATO'nun 2020'deki bütçesi 
130 milyar dolar. Hedef ise 400 milyar 
dolarlık devasa bir bütçe...

Üye ülkeler, Gayri Safi Yurtiçi 

Hasılası’nın (GSYH) yüzde 2'sini NATO'ya 
veriyorlar.

Birkaç yıl sonra Türkiye'nin NATO için 
ayıracağı pay artacak...

Bir de Türkiye'nin savunma için harcadığı
payı düşünün... Ve bütçeler, tüm ülkeler için
yüktür. Gelişmekte olan ülkeler için daha da
fazla bir yüktür.

***
Ve Türkiye, son 7-8 yıldır tam da Soğuk

Savaş döneminin savaş aygıtı NATO 
zihniyetinin istediği alanda top koşturuyor.

Savaş sanayiini güçlendirerek, küresel 
sürecin gerçekliğinden koparak, kaynakları
savaş sanayiine ayırıyor. Halbuki o kulvara
hakim olanlarla, o alanda yarışmaya girmek
neresinden baksanız yeni yüzyılı anlamamaktır.

Neden NATO'ya girmiştik?

Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik po-
litikalarından dolayı Türkiye, NATO'ya defa-
larca müracaat etti ve 1950'de Adnan
Menderes hükümeti, TBMM kararıyla Kore
Savaşı'na Birleşmiş Milletler komutası al-
tında ABD ve Güney Kore'nin yanında çarpış-
mak üzere asker gönderdi.

NATO'ya cansiparene bir şekilde girmek
istediğimizi dünyaya gösterdik. Tabii NA-
TO'nun patronu ABD'ye gösterdik. 1951 
yılında yapılan bir protokol ile NATO'ya 
katılımı onaylanan Türkiye, bir yıl sonra
resmen üye oldu.

NATO, Avrupa ve bölgemizde darbelerin
sorumlusudur

ABD'nin Avrupa'da bulunan 160 nükleer
başlıklı füzesinin yaklaşık 60'ı Türkiye'de bu-
lunuyor. Türkiye'yi en fazla nükleer başlıklı
füze ile İtalya takip ediyor.

İki kutuplu dünya bitti, Soğuk Savaş sona
erdi. Ancak birileri hala dünyayı iki kutuplu
ve Soğuk Savaş dönemindeki gibi yönetiyor.
Ve kullanılan tüm politik argümanlar Soğuk
Savaş dönemine ait.

Macron'un "NATO'nun beyin ölümü 
gerçekleşmiştir" sözü yeni küresel sürecin
gerçekliğini, Soğuk Savaş döneminin 
bittiğini anlatan bir cümledir.

Son söz: 20’nci yüzyıl zemininde varlığını
ve politikalarını sürdürenler, yeni 21’nci yüz-
yıl gerçekliğinin, gelmekte olanın farkında
olmadıklarından eninde sonunda kaybede-
ceklerdir. NATO eninde sonunda ya farklı bir
savunma anlayışına dönüşecek ya da tarih
sahnesinden çekilmek zorunda kalacaktır.

Not: NATO'nun Avrupa ve bölgemizde dar-
belerin tezgahlaması, gerçekleştirmesi, ‘Gla-
dio’ benzeri yapıların sorumlusu olmasından
dolayı da, Türkiye'nin NATO'ya destek değil
aksine beyin ölümü gerçekleşen bir yapının
feshedilmesine yönelik bir tavır koyması 
gerekmektedir. Türkiye'nin yapması gereken,
21’nci yüzyıla uygun yeniden görev tanımla-
ması yapılarak yapılanması veya BM 
nezdinde bir dünya ordusu haline dönüştürül-
mesi gerektiğine yönelik politika belirlemeli-
dir. Ki, bu AK Parti'nin izlediği içine
kapanmacı, ulusalcı, küresel dünyanın 
gerçeklerinden kopmuş politikaları ile de 
imkansızdır.   aawwsat.com

NATO ya dönüşecek ya
da tarih sahnesinden

çekilecektir...
Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir nok-
tada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi
inşaatında sona yaklaşıldı. Kulede devam eden kaplama çalışmaları
tamamlandı. Kulenin 2020 yılı ortalarında hizmete alınmasıyla Çamlıca
tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi

Maltepelilerin yüzü güldü
Maltepe Belediyesi aşevi hizmetiyle, ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa
sıcak yemek imkânı sunuyor. Sadece 2019 yılında 100 bin kişiye sıcak
yemek verilen aşevinde, günde ortalama 500 vatandaş yemek yiyor

HER GÜN sabahın ilk ışıkla-
rıyla, dev kazanlarda en az 
4 çeşit yemek hazırlanan aş-

evinde, günde ortalama 500’den fazla
vatandaş sıcak yemek yiyor. Aşevinde
kaynayan yemekler ayrıca ilçe gene-
linde tespit edilen, gelir durumu kötü
olan ya da hasta ve yaşlı olduğu için
evinde yemek yapacak kimsesi olma-
yan ihtiyaç sahibi 252 haneye de her
gün düzenli olarak ulaştırılıyor.

100 bin kişiye sıcak yemek

Sadece 2019 yılında 100 bin kişiyi ağır-
layan aşevi, cenaze sahiplerini de yal-
nız bırakmıyor. Taziye evlerine de
günde ortalama 600 pide ve ayran
gönderen aşevi yetkilileri, 2019 yılı bo-
yunca ilçe genelinde taziye evlerine 132
bin adet pide ve ayran desteği verildi-
ğini belirtti. Yoksullukla mücadelenin
sosyal belediyeciliğin temel hedeflerin-
den biri olduğuna vurgu yapan Mal-
tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,
“Göreve geldiğimiz günden beri, ilçede
gelir durumu kötü olan hanelere yöne-
lik önemli çalışmalara imza attık” diye
konuştu. DHA

BÜYÜK Çamlıca Camii'nin yapı-
mıyla birlikte gündeme gelen
Çamlıca tepesindeki onlarca

radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması
amacıyla başlayan projeye 2016 yılının
Mart ayında başlandı. 221 metre boyun-
daki betonarme bölümün tamamlanması-
nın antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon
bölümü yapılmıştı. Ardından kuleye kıv-
rımlı formunu veren ve yaşam alanlarının
bulunduğu katlar yerine yerleştirilmiş ve
kaplama işlemlerine başlanmıştı.

Kaplaması tamamlandı

Çamlıca televizyon kulesinde kaplama iş-
lemleri tamamlandı. Kaplama işlemlerinin
tamamlanmasıyla kulenin betonarme bö-
lümleri artık gözükmüyor. Kaplama işlem-
lerinin tamamlanmasının ardından kulenin

giriş bölümündeki çalışmalara hız verildi.
Giriş bölümündeki fuayenin tamamlanma-
sının ardından çevre düzenlenmesine geçi-
lecek. Eş zamanlı olarak yürütülen kulenin
elektronik sisteminin de büyük ölçüde ta-
mamlandığı öğrenildi.

Eski antenler sökülecek

Öte yandan Küçük Çamlıca TV-Radyo
Kulesi'nin devreye girmesinin ardından şu
anda Çamlıca tepesinde görüntü kirliliği
yaratan eski antenlerin de sökümüne 2020
yılının ilk çeyreğinde başlanacağı öğrenildi.
Etap etap gerçekleştirilecek çalışmaların
sonunda Çamlıca tepesinin tamamen
anten kirliliğinden kurtarılacağı belirtildi.

İstanbul'un sembolü olacak

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni

kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviye-
sinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde
birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin
33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesin-
den 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki
ayrı seyir terası da yer alacak. 32.000 met-
rekare inşaat alanı bulunan kulenin yapı-
mında 30 bin 000 metreküp beton ve 3 bin
ton yapı çeliği kullanıldı. 
Bittiğinde girişinden itibaren 388,5 metre
olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden
yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak.
Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 
4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.
300 işçi ve mühendisin gece gündüz 
çalıştığı projede, kule sayesinde, tek 
noktadan televizyonlara, radyolara ve 
kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi 
planlanıyor. DHA

GÜN AYDIN’LA BAŞLAR
YILLARDIR deniz, kum, güneşle anılan
ülke turizminin lokomotiflerinden
Aydın, 12 ay boyunca gerçek bir ca-

zibe başkenti olma iddiasını muhteşem bir etkin-
likle gün yüzüne çıkarttı. "Gün Aydın’la Başlar"
sloganıyla yola çıkan Aydın Valisi  Yavuz Selim
Köşger önderliğinde “Aydın Tanıtım Lansman

Etkinliği”, çok sayıda davetli konuğun katılı-
mıyla Korumar Hotel De Luxe’de gerçekleşti-
rildi. "Ege’nin Masalsı Şehrine Yolculuk" vaat
edilen lansmanda; şehrin birbirinden kıymetli ta-
rihi eserleri, antik kentleri; muhteşem bir görsel
sunumla gözler önüne serildi. En ünlü lezzet us-
talarını bile şaşırtacak zenginliğe sahip olan
Aydın, sınırları içerisinde yetişen birbirinden de-
ğerli otları, dillere destan olmuş muhteşem gü-

zellikteki inciri, kestanesi, zeytin ve zeytinya-
ğında Türkiye üretiminde önemli bir paya sahip
olduğu vurgulandı. Aydın’ın böylesine doğal gü-
zelliklerle donatılması; son zamanlarda doğal
olarak dünyada hızla gelişen “Vegan
Turizmi”nin de hayli ilgisini çekiyor. Bu etkin-
likte dünyanın dört bir yanındaki gastronomi
meraklısı veganlara, "Türkiye’de Aydın diye lez-
zet tutkunlarının uğrak yeri var” mesajı iletildi. 

Yavuz
Selim
Köşger
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İsa Peygamber dönemiyle tarihle-
nen gemi enkazının büyük bir ar-
keolojik keşif olduğu belirtildi.

Batık, Yunan Adası Kefalonya Adası açıkla-
rında bulundu ve geminin şaşırtıcı bir yükü
vardı. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine
göre; 34 metre uzunluğunda, 13 metre genişli-
ğindeki gemide muhtemelen zeytinyağı ve tahıl
taşımak için kullanılan ve çok iyi korunmuş

amforalar tespit edildi. Araştırmacılar geminin
milattan önceki ilk yüzyıl ile milattan sonraki
ilk yüzyıl arasında faaliyette olduğunu düşü-
nüyor.

Akıbeti henüz belli değil

Patras Üniversitesi’nden Dr. Yorgo Ferentinos,
keşif karşısında oldukça heyecanlanmış. ‘Arc-
haeological Science’ dergisinde yayınlanan

makaleye göre; batık gemiye Kefalonya Adası
etrafındaki deniz tabanında sonar görüntü-
leme (deniz radarı) yöntemiyle yapılan arama
sırasında rastlandı. Geminin denizden çıkarılıp
çıkarılmaması konusunda henüz karar verilmiş
değil. Fakat Dr. Ferentinos, batığın Akde-
niz’den çıkarılmasını umuyor. Yunan arkeo-
loğa göre; böylelikle geminin kökenine ilişkin
daha fazla bilgi edinmek mümkün olacak.

Tam 2 Bin yıllık enkaz Bulundu
DIŞ HABER

Yunanistan açıklarında 
2 bin yılı aşkın bir süre
önce battığı düşünülen
bir geminin enkazına

ulaşıldı. Bilim insanları,
gemide neredeyse 

hiç zarar görmemiş 
'amfora'lar buldu

Bizi de unutmayın!

FİnLandİya’nın yeni başbakanı Sanna
Marin, uluslararası basının gündeminden
düşmüyor. Yemin ederek görevi devralmaya

hazırlanan 34 yaşındaki Marin, koltuğuna oturduğu
gün ‘aktif görevdeki en genç başbakan’ olacak. Ülkesi-
nin tarihteki üçüncü ve en genç başbakanı olan Marin’e
uzaklardan bir çağrı geldi. Marin’e seslenen 94 yaşın-
daki Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, gör-
evini sürdüren en yaşlı isim.

Tecrübe unutulmamalı

Bir anda dünyanın konuştuğu isim haline gelen genç
mevkidaşına tavsiyelerde bulunan Muhammed, yaşlılar-
dan tavsiye almanın önemine dikkat çekti. Reuters’a
açıklamalarda bulunan Muhammed, “Genç insanların
ideallerine güvenirken, yaşlıların tecrübeleri de gözardı
edilmemeli” ifadelerini kullandı. 1981-2003 yılları ara-
sında 22 yıl boyunca Malezya’da başbakanlık görevini
yürüten Muhammed, önceki Başbakan Necip Rezak’ın
adının yolsuzluk skandalına karışması sonrası 2018’de
yeniden göreve gelmişti.

TURKIYE AB’YE 
MEYDAN OKUYOR
İngiliz Times gazetesi, Türkiye'nin Fatih ve Yavuz'un ardından Doğu Akdeniz'e üçüncü
sondaj gemisi gönderme arayışına sayfalarında yer verdi. Gazete, Ankara'nın bu
adımla Brüksel'in uyarılarına karşın Avrupa Birliği'ne (AB) meydan okuyacağını yazdı

T ürkiye muhabiri Hannah Lu-
cinda Smith’in imzalı haber,
“Cüretkar Türkiye, Akde-

niz’de üçüncü sondaj gemisini ko-
nuşlandıracak” başlığını taşıyor.
Sabah gazetesinde dün yayımla-
nan haberde, üçüncü sondaj
gemisi için

temas kurulan ülkeler arasında ilk
iki geminin alındığı Norveç’in de
olduğu bildirilmişti. Bu habere
atıfta bulunan Times, Türkiye ve
Libya’nın 27 kasım’da,
deniz

yetki alanları sınırlandırmasına
dair mutabakat muhtırasını imza-
ladıklarını ve yunanistan’ın anlaş-
maya tepki gösterdiğini
hatırlatıyor.

Bakanlar inceleyecek

BBC Türkçe’nin aktardığı
haberden öne çıkan

noktalar şöyle: AB
Dışişleri Bakanları

dün yaptıkları
toplantıda hızla

büyüyen krizi
değerlen-
dirdi. Birli-
ğin yeni Dış
Politika yük-
sek Temsilcisi
Josep Borrell,
bugün itiba-
rıyla Türkiye’ye
yaptırımlar uy-
gulanmasının
söz konusu ol-

madığını, dışişleri bakanlarının
Türkiye ve Libya’nın imzaladığı
mutabakat muhtırasını inceleye-
ceklerini söyledi.
Birçok dışişleri bakanı ise anlaş-
maya karşı olduğunu söyledi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexan-
der Schallenberg anlaşma için
‘hayret verici’ dedi.

Akar ve Çavuşoğlu’na atıf

Times’taki haberde, Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun anlaş-
mayla ilgili sözleri de yer alıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
“Mutabakat hiçbir komşumuza
karşı değil, iki egemen ülke Libya
ve Türkiye’nin hak ve menfaatleri-
nin kollanması için yapılmıştır”
demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ise “Biz kimseyle çatış-
mak, savaşmak istemeyiz ama kıb-
rıs etrafındaki gemilerimizi de
koruruz” değerlendirmesi yapmıştı.

Yunanistan rahatsız oldu
Türkiye ile Libya arasında geçtiğimiz haftalarda imzalanan anlaşma ile ilgili Atina yönetiminden
bir açıklama geldi. Daha önce Yunan başbakan, dışişleri bakanı ve siyasetçilerin açıklama yaptığı
olayla ilgili bu sefer de hükümet sözcüsü Stelios Petsas, "Bu anlaşma kötü niyetle yapıldı" dedi
Türkiye ile Libya arasında
imzalanan ve deniz sınırla-
rını belli eden anlaşma son-
rasında yunanistan’ın
tepkisini dinmek bilmiyor.
Aylardır israil ve rum kesimi
ile birlikte kıbrıs açıklarında
doğalgaz sondaj çalışması
yapan yunanistan’ın hükü-
met sözcüsü Stelios Petsas
gazetecilere konuştu. Pet-
sas, “Bu anlaşma kötü ni-
yetle yapıldı” açıklamasını
yaptı. iç karışıklığın devam
ettiği Libya’da Türkiye Bir-
leşmiş Milletler’in de tanı-

dığı Trablus merkezli Ulusal
Mutabakat Hükümeti ile
yakın ilişki içerisinde. An-
kara son olarak UMH ile
Doğu Akdeniz'de yunanistan
ve Güney kıbrıs'ın tek taraflı
hidrokarbon arama faaliyet-
lerini sekteye uğratacak bir
anlaşma imzalamıştı.

Büyükelçiyi sınır 
dışı ettiler

UMH Başkanlık konseyi
Başkanı Fayiz es-Serrac
Cumhurbaşkanı Tayyip erdo-
ğan ile geçen ayın sonunda

istanbul'da bir araya geldi
ve “deniz yetki alanlarının
sınırlandırılması” yolunda
bir mutabakat imzalaması
Atina’nın büyük tepkisini
çekmişti. UHM ile yapılan
anlaşma ile Türkiye'den
Marmaris-kaş arasındaki
bölge ile Libya'dan Derne-
Tobruk arasındaki hatta kar-
şılıklı olarak deniz sınırları
çizilmiş oldu. yaşanan gerili-
min ardından geçen hafta
yunanistan Libya’nın büyük-
elçisini sınır dışı etme kararı
almıştı.

Yemin ederek göreve başladığında 'aktif
görevdeki en genç başbakan' olacak olan
Finlandiya'nın yeni başbakanı Sanna Marin'e,
en yaşlı mevkidaşından tavsiyeler geldi

Günlük edilen zarar  
176 milyon dolar!

İran devlet medyasındaki haberlere göre
Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada
Hüseyni, ülkedeki internet kesintilerinin eko-

nomiye verdiği zarara ilişkin bilgi verdi. Ülkedeki siyasi
risklerin ekonomik ortama da gölge düşürdüğünü ve
bunun teknoloji ile inovasyon alanındaki çalışmaların
gelişmesini zorlaştırdığını ifade eden Hüseyni, “Hazırla-
nan raporlara göre, teknoloji alanında iş yapanlar, inter-
net kesintilerinden dolayı günlük 176 milyon dolar zarar
etti. Meclis, bu alanda iş yapanların zararlarını asgariye
indirmek için internet erişimi ve bağlantısının engellen-
mesine sınırlama getirmeli” dedi. Fatma Hüseyni, inter-
net kesintilerinin ülkedeki birçok kurum ve işletmenin de
işlerini aksattığını belirtti.

9 günü aşkın süre verilmedi 

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan
kararla ülke geneline yayılan benzin zammı protestoları-
nın önüne geçmek amacıyla 16 Kasım’da internete eri-
şim engellenmişti. 25 Kasım’da ülkenin birçok
bölgesinde sabit internet hatları erişime açılmıştı. Cep
telefonlarının internet bağlantısı ise 27 Kasım’dan itiba-
ren erişime açılırken Huzistan ve Sistan-Beluçistan’a
geçen hafta internet verilmeye başlanmıştı.

İran Meclisi İnovasyon ve Teknoloji Grubu
Başkanı Hüseyni, ülkedeki internet kesintileri
nedeniyle teknoloji alanında iş yapanların
günlük 176 milyon dolar zarar ettiğini söyledi

Laurent, 10. doğum günü olan 26 Aralık’tan önce,
10 yaşında ABD’deki Alabama Üniversitesi’nden
mezun olan Michael Kearney’e ait olan, dünyanın en

genç üniversite mezunu unvanını elde etmek istiyordu.BBC’nin
aktardığı habere göre üniversite yönetimi, Laurent’in unvanı elde
etmesi için son tarih olan 26 Aralık’ta mezun olmasının gerçekçi
olmadığını savundu.

145 IQ’ya sahip

Yönetim, buna gerekçe olarak da 9 yaşındaki çocuğun, geçmesi
gereken sınav sayısını gösterdi. Üniversiteye göre, daha hızlı bir
zaman çizelgesi, Laurent’in akademik gelişimi için uygun de-
ğildi. Lydia ve Alexander Simons çifti ise üniversitenin sunduğu
bu takvimi kabul etmediği için Laurent’in eğitimine son verdi.
Aile, Aralık sonuna kadar Laurent’in lisans eğtimini tamamlaya-
bileceğinin söylenmesine rağmen, okul yönetiminin aniden karar
değiştirerek bu tarihi 2020’nin ortalarına uzattığını savundu.

Hollanda'nın Eindhoven Teknik Üniversite-
si'nde elektrik mühendisliği eğitimi alan ve
9 yaşında 'dünyanın en genç üniversite
mezunu' olmaya hazırlanan Laurent 
Simons ailesinin kararı ile okulu bıraktı

Dahi çocuk okulu bıraktı
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İ BB Meclisi'nde konuşan Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri başta
olmak üzere İstanbul’un çeşitli sorun-

larını dile getirdi. Başkan Yılmaz konuşma-
sında, İstanbul’un depreme hazır hale
getirilmesi ve ilçe belediyelerinin kentsel dö-
nüşüm çalışmaları, Silivri’nin Seymen Ma-
hallesi’ndeki İBB Katı Atık Depolama
Tesisinden kaynaklanan koku sorunu ve va-
tandaşların şikayetleri, Silivri ve Çatalca il-
çelerinde kış şartları ve karla mücadele için
alınacak önlemler, İstanbul’da şehit ve gazi
yakınlarına desteklerin artması için İBB
bünyesinde müdürlük kurulması konularını
gündeme getirdi. Başkan Yılmaz, MHP
Grubu olarak “Sosyal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler
Müdürlüğü” kurulması için teklif verdi.

Dönüşüm vurgusu 

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
MHP grubu adına söz alarak bir konuşma
yaptı. İstanbul’un depreme hazırlıklı olması
noktasında ilçelerin Kentsel Dönüşüm Stra-
teji Belgesi’nin çıkarılması gerektiğinin üs-
tünde duran Başkan Yılmaz, "17 Ağustos
1999’da merkezi üssü Gölcük olan bir dep-
rem yaşadık. Bu deprem sonucu en çok et-
kilenen illerden biri İstanbul oldu.
Avcılar’da can kayıpları yaşadık. O günden
bugüne 20 yıldır İstanbul depremini konu-
şup duruyoruz. O depremden ve deprem
yönetmeliğinden sonra yapılan binalarda
çok büyük problemler yaşanmıyor. Fakat İs-
tanbul’daki bina stokunun ne halde olduğu,
son yaşanan 5.8 Silivri Depremi ile beraber
bu bina stokunun ne kadar kötü olduğunu

hep beraber müşahede ettik. Bu konu ile il-
gili maalesef ki konuşmaktan başka bir şey
yapan yok. Burada 39 tane ilçe belediyesi
bir tane de büyükşehir belediye başkanımız
var. Ama yapılan bir şey yok. Çevre Bakan-
lığımızın istediği Kentsel Dönüşüm Strateji
Belgeleri ne yazık ki ilçe belediyelerimizde
hazırlanmıyor, çalışmalar yapılmıyor. Gerek
maddi imkânsızlıklar, gerek başka nedenler
buna engel oluyor. Benim düşünceme göre
bütçe demeden, maliyet demeden, hepimiz
Kentsel Dönüşüm Stratejik Planlarını hazır-
lamamız gerekiyor" açıklamasını yaptı. 

Sağlam binalar da yıkılır!

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin şehir-
lerin, bina stokunu ortaya çıkaran, jeolojik
etütlerini yapan belge olduğunu ifade eden
Yılmaz, "Kendi ilçemden örnek vereceğim.
16 bin hektar imara açık arazimiz var.
Bunun 4 bin 500 hektarında hiçbir jeolojik
etüt yapılmadan binalar yapılmış. Binayı
deprem yönetmeliğine göre yapabilirsiniz
ama jeolojik etütlerini uygun bir şekilde
yapmazsanız o sağlam dediğiniz bina da
depremde yıkılır. Onun için ben İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu Kent-
sel Dönüşüm Strateji Belgelerinin hazırlan-
ması ile ilgili bir yol haritası çizilmesini ve
bu yol haritasında hem teknolojik, hem lo-
jistik, hem de ekonomik desteklerini ilçe be-
lediyesine, büyükşehir belediyesi olarak
vermelerini talep ediyorum. Bu planların
hazırlanmasından sonra kentsel dönüşüm
yapılması gereken alanları tespit etmiş ola-
cağız. Esas görevimiz burada başlayacak.
Kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda biz

vatandaşlarımız ile el ele verip onları ikna
edip, metrekare hesabı yapmadan, kar he-
sabı yapmadan, rant hesabı yapmadan
vatandaşımızın hayatının hepsinin üs-
tünde olduğundan hareketle vatandaş ile
kamuyu el ele tutuşturup İstanbul’un
kentsel dönüşümünü başlatmalıyız. Bu
konuda hem kendimize, hem bir sonraki
nesillere borcumuz var. Çünkü biz bu şe-
hirleri yöneten insanlarız" ifadelerini kul-
landı. 

Doğaya saygılı olacağız

Silivri'nin Seymen Mahallesi’ndeki İBB
Katık Atık Depolama Tesisi’nin yaydığı
kokudan vatandaşların rahatsız oldu-
ğunu, bu atıkların enerjiye çevrilmesi için
yatırımlar yapılması gerektiğini ifade eden
Başkan Yılmaz, "İstanbul’da günlük yak-
laşık 18 bin ton evsel atık çıkıyor. Bunun
nasıl toplandığını uzun uzun konuşup
birbirimizle istişare etmeliyiz ama bu 18
bin ton günlük evsel atığın yaklaşık 12 bin
tonu, yani Avrupa Yakası’ndaki evsel atı-
ğın tamamı Silivri’de Seymen Mahalle-
mizdeki katı atık deposuna geliyor. 2016
yılında kurulan bu katı atık deposuna her
gün yüzlerce tırla atık taşınıyor. Silivri’de
yaşayan insanlar olarak tabi ki kimse
kendi ilçesine katı atık deposu yapılmasını
istemez. Ama bu şehirde yaşıyorsak, tasa-
mız, derdimiz, kaderimiz ve sevincimiz
ortaksa, bunun yapılabileceği coğrafi ola-
rak en uygun alanlardan birisi de
Silivri. Bu katı atık deposu
tabi ki yapılacak, ama
bunun işletilmesinde

çevreye doğaya saygılı olacağız" diye konuştu. 

Köylere kokudan girilmiyor

"Silivri’de özellikle yaz aylarında Seymen’e
komşu olan köylerimizi saymıyorum, en az
10 tane köyümüz çok ciddi koku altında" ser-
zenişinde bulunan Yılmaz, "Silivri’nin Sahi-
line, Silivri’nin merkezine kadar İstanbul’un
evsel atıklarının kokusunu hemşehrilerim çe-
kiyor. Vatandaşlarımız çok tepkili. İnşallah
Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiğinde
köyleri de gezdiğinde bu şikâyetler ona da ile-
tilecek. Ben belediye başkanı adayıyken de
katı atık deposunu gezdim. O dönem bu ko-
kuya neden olan metan gazının yakılarak
elektrik üretileceğini, böyle bir projenin oldu-
ğunu, o projenin maket ve prototipini de gez-
dirdiler. Bu projenin çok hızlı bir şekilde
hayata geçirilmesini, Silivri ve o çevrenin bu
kötü kokudan kurtarılması için İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin oraya yatırım yapması
gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Buradaki
bütün belediye başkanlarıma ve meclis üyele-
rime şunu hatırlatmak istiyorum; Biz çöpleri
kaynağında doğru toplarsak, Sıfır Atık Projesi
kapsamında hepimiz hassas davranırsak, o
günlük 18 bin ton çıkan çöpü 4/1 oranına dü-
şürerek, hem ülke ekonomisine, hem geri dö-
nüşüme, hem de bu katı atıkların çevreye
verdiği zararları bertaraf etmiş olacağız. Bu
bağlamda da bunla ilgili yatırımların yapıl-
masını talep etmekteyiz" ifadelerini kullandı. 

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada şehit ve
gazi yakınları için İBB bünyesinde müdürlük kurulmasını teklif etti. Deprem ve kent-
sel dönüşüm konusuna da değinen Yılmaz, 17 Ağustos 1999 depremini hatırlatarak,

“O günden bugüne 20 yıldır İstanbul depremini konuşup duruyoruz. 5.8 Silivri 
depremi ile beraber bina stokunun ne kadar kötü olduğunu hep beraber müşahede

ettik. Maalesef konuşmaktan başka bir şey yapan yok” eleştirisinde bulundu

AMA ICRAAT YOK!
KONUSUYORUZ

A hmet KAYA, Nevzat ÇELİK’in şiirini
yorumladığı şarkısında, “Toprak olmak
ne garip şey anne” diyordu.

“Toprak olmak” en büyük gerçek hem de kim-
senin hayalini bile getirmek istemediği gerçek 
değilmiydi? 

Düşündükçe bir başka anlamsızlaşıyor boş 
anlamsız, amaçsız ve sevgisiz yaşamak…

Yaşarken ve herkesin ölümü kendi için yok gibi
bir şeyken öze dönüşün toprağa olacağını kim 
düşünmek ister ki?

Toprağa, tabiata karışmak öze dönüştür as-
lında. Evrim geçirip sonrasında toprak olarak ya-
şamayı

düşünmek bile çok garip bir duygu…
Dünya’daki canlı yada cansız her şeye ve her-

kese ben varım,“Ne yaparsan yap kural benim,
güç benim, düzen benim ve eninde sonunda ne
olursan ol benim gerçeğimle bütünleşeceksin”…
diyor toprak.

Asıl irdelenmesi gerek konu ise yaratılmış can-
lıların en akıllısı olan insan oğlunun bu gerçeği
yokmuş gibi görerek sonsuza kadar asla sahip
olamıyacağı zevkin, sefanınin ve çeşitli meteryal-
larin peşinde ömrünü tamamlamayı neden olması
gereken yaşam tarzı olarak görmesidir.

Ulaşılmaz zenginliklere sahip olan kudretli in-
sanlar kaçınılmaz son olan özlerine yani toprağa
dönüşmediler mi? 

Sonsuza kadar yaşayamayan İmparatorluklar,
Medeniyetler, Dünyayı yönetmiş sonrasında yok
olmuş ülkeler tarihin sonsuzluklarında kaybolup
gitmediler mi?

Öyle ise bu hırs, Bu tahammülsüzlük, bu 
savaşlar, Bu sevgisizliğe anlam katacak nasıl 
bir gerekçe olabilir ki?

Biraz düşünün derim…  
Hayatınızı anlamlı, insanca, sevgiyle yaşamaya

yönelik bir şeyler yapın çünkü bilin ki bir daha
asla insan olamayacaksınız?...

Çünkü ne olursa olsun herşey eninde sonunda
aslına döner…

Hintli bir usta, çırağının sürekli her şeyden 
şikayet etmesinden bıkmıştır. 

Bir gün çırağını tuz almaya gönderir. Hayatın-
daki her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde,
yaşlı usta ona, bir avuç tuzu, bir bardak suya atıp
içmesini söyler. 

Çırak, yaşlı adamın söylediğini yapar ama içer
içmez ağzındakileri tükürmeye başlar. “Tadı nasıl
?” diye soran yaşlı adama öfkeyle “acı” diye
cevap verir. Usta kıkırdayarak çırağını kolundan
tutar ve dışarı çıkarır. 

Sessizce az ilerideki gölün kıyısına oturur ve
çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp, gölden
su içmesini söyler. 

Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarların-
dan  akan suyu koluyla silerken, usta aynı soruyu
sorar: “Tadı nasıl?” “Ferahlatıcı” diye cevap
verir , genç çırak. “Tuzun tadını aldın mı? ” diye
sorar yaşlı adam, “hayır” diye cevaplar çırağı. 

Bunun üzerine yaşlı adam, suyun yanına diz
çökmüş olan çırağının yanına oturur ve şöyle der:
“Yaşamdaki acılar tuz gibidir, ne azdır nede çok.
Acın olduğunda yapman gereken tek şey acı
veren şeyle ilgili hislerini genişletmektir. Onun
için sen de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya
çalış.”

VESSELAM

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Her şey aslına döner...

İBB’nin önceki dönemlerde Silivri ve Çatalca bölgelerinde yaptığı kar
ile mücadele çalışmalarının yeni dönemde devam edip etmeyeceğini

meclis kürsüsünden soran Başkan Yılmaz, "AFAD’ın yaptığı açıklamalara
göre bu kış çok ağır geçeceği söyleniyor. 9 Aralık oldu hala günlük güneşlik.

Kışla mücadeleyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir önceki dö-
nemde çok başarılı çalışmaları vardı. Esasında Çatalca, Silivri ve Şile çok ciddi

etkileniyor bunlardan. Büyükşehir ekiplerinin dışında, İBB’nin köy muhtarlıklar-
dan, o köylerdeki 4 çeker traktörleri olan vatandaşlarımız, köyün büyüklüğüne,

alanın ve yolun büyüklüğüne göre, bıçak diye tabir ettiğimiz aparatları önüne ta-
karak ve bu aparatları Büyükşehir’e verip 4 aylığına kiralama yapıyordu. Haliha-

zırda bu kiralamaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmadığı,
kışla mücadelenin, karla mücadelenin İBB ekipleri tarafından mı yapılacağı, yoksa
yine böyle bir kiralamaya gidilip bu hizmetin devam edip etmeyeceğini merak edi-

yoruz. Bu soruyu da buradan sizlere sormak istiyorum. Ayrıca bu uygulamalar
olurken listeler yapılıyor. Bu konuda tecrübeli, ehil, liyakat sahibi kişilere değil,

farklı bir takım kişilerce farklı bir şekilde listelenip, ehliyet ve liyakat olmadan baş-
kalarına verileceği konuşuluyor. Ben burada hakkaniyetin, ehliyetin ve liyakatin

önde tutulması gerektiğini, bu gibi uygulamalarda partizanca bir yaklaşımın
olmamasını temenni ettiğimi sizlere ifade etmek istiyorum" diye konuştu. 

KARLA MÜCADELE
NASIL OLACAK?

Şehit ve gazi yakınlarına yapılan desteklerin artırılması için İBB bünyesinde müdürlük kurulma-
sını teklif eden Başkan Yılmaz, Şehitlerimiz, gazilerimiz hepimizin başımızın tacı, onurumuz,
göğsümüzde taşıdığımız madalya gibi. Hele hele şehit ailelerimiz… İBB bir koordinatörlük va-
sıtasıyla İstanbul’da yaklaşık 10 bin şehit ve gazi yakınının taleplerini, ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu
koordinatörlüğün daha fonksiyonel, daha işlevsel çalışabilmesi için şehit ve gazi derneklerinin
de bu konuda bizlere talepleri var. Bir müdürlük haline getirilmesini teklif ediyoruz" dedi. 

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İÇİN MÜDÜRLÜK TEKLİFİ

10 TL karşılığında 2 bin 100 TL aldı!
İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na aracıyla girip 
7 dakikada alandan çıkış yapan avukattan 10 TL park ücreti alındı.
Tüketici hakem heyetine başvuran avukat, parasını avukatlık masrafı
dahil 2 bin 100 TL olarak geri aldı. Karar emsal olarak yorumlanıyor

İstanbul’da yıllardır gündemden
hiç düşmeyen 15 Temmuz Demok-
rasi Otogarı yine ilginç bir dava ile

konuşuluyor. Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in
haberine göre 2018 yılının ocak ayında To-
kat’tan gelen yeğenini almak için otogara giren
Avukat Mehmet Emin Şentürk, 7 dakika
sonra çıkışta kendisinden istenilen 10 TL park
ücretini duyunca şaşırdı. Görevliye, İBB Ula-
şım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 25
dakika kuralını hatırlatan Şentürk, “İstediğiniz
yere başvurun, biz alıyoruz” cevabı ile karşı-
laştı. Kararı yargıya taşıyan Şentürk, Küçük-
çekmece’de bulunan Tüketici Hakem
Heyeti’ne makbuzu ile başvurdu.

Mahkeme 'haksız' dedi

Karşı tarafın da savunmasını alan heyet, bede-
lin haksız olduğuna ve geri ödenmesi gerekti-
ğine hükmetti. Bu gelişme üzerine AVTER
yönetimi de Bakırköy’de bulunan Tüketici
Mahkemesi’ne başvurdu. Buradaki mahkeme-
den de olumsuz yanıt alan yönetimin talebi
reddedildi. "Bin 362 TL avukatlık ücreti, öde-

nen 10 liranın iadesi, bunları ayrı ayrı icraya
koyduğumuzda da harç masrafları vs 2 bin
100 ödediler paramı da tahsil ettim" diyen
Şentürk, bu kararın emsal niteliğinde oldu-
ğunu kaydetti.

25 dakikaya düşürüldü

25 yıldır AVTER yönetiminin işlettiği oto-
garda son 10 yıldır ilk 1 saat ücretsizdir kuralı
uygulanıyordu ancak UKOME ve İBB’nin
verdiği karar ile bu süre 25 dakikaya düşü-
rüldü. AVTER, vatandaşlardan karar olma-
sına rağmen ücret almaya devam edildi.
Geçtiğimiz aylarda da İBB’ye devredilen oto-
garda, ‘İlk 1 saat ücretsiz’ kuralına geçildi.
Avukatı haklı bulan mahkemenin, şirketin ve-
kalet ücreti ve dava harcı ile birlikte 2 bin 100
lira ödemesine hükmetmesi otogar tarihinde
bir ilk olurken bunca yıldır vatandaşların öde-
diği paraların da geri ödenebileceği nokta-
sında emsal bir karara imza atılmış oldu.
Bilindiği üzere AVTER, otogarı yap-işlet-dev-
ret modeli ile 25 yıllığına kiralamış ve bu süre
haziran ayında dolmuştu.

Kararı yargıya 
taşıyan Şentürk, 
Küçükçekmece’de 
bulunan Tüketici 
Hakem Heyeti’ne 
makbuzu ile başvurdu.
Tüketici Hakem Heyeti
Şentürk’ün lehine 
karar verdi. 

Ölümüne yola 
koşuyorlar!

KüçüKçeKmece'de son zamanlarda
özellikle Çatalca, Silivri ve Kıraç'a giden
özel halk otobüsleri akşam saatlerinde

artan trafikten dolayı D-100 yan yolda bulunan Se-
faköy Durağı'na uğramadan yollarına devam edi-
yor. Otobüslerden bazıları yolcuları D-100
üzerinden alıyor. Otobüse binmek isteyenler canla-
rını tehlikeye atarak, ana yola çıkıyor. İş çıkış saatle-
rinde evlerine gitmek için canlarını tehlikeye atanlar
yaşanan duruma isyan ediyor. Yanlarında çocuk ve
bebekleri bulunanlar otobüse binebilmek için araç-
ların arasından geçiyor.

Her akşam aynı manzara

Otobüse binmek için ana yola çıkan Atacan Okan,
"Özellikle akşam saatlerinde çok oluyor. Genelde
Yenibosna'dan kalkan Silivri, Çatalca otobüsleri,
uzun mesafeli otobüsler daha çok yapıyorlar bunu.
Buradan yolcu almak istemiyorlar. Yenibosna'dan
tam basıyor bilet, buradan boşuna otobüsleri dol-
durmak istemiyorlar" dedi. Eftelya Turan ise, "İlk
defa yaşadığım bir şey değil. Trafiğe girmemek için
sürekli yan yolu tercih ediyorlar. Otobüs seferleri de
fazla olmadığı için bu soğukta beklemek zorunda
kalıyoruz sürekli. Birkaç defa şikayet ettim ama şo-
förler çok fazla dikkate almıyor. Devamlı duraktan
yolcu almama yaşanıyor. Mavi otobüslerde Silivri,
Mimarsinan, Gürpınar. O otobüslerde denk geliyo-
rum" diye konuştu.  Otobüse binebilmek için çocu-
ğuyla ana yola çıkan bir kişi, “1 saattir çocuğumla
burada bekliyorum. Durağa uğramıyorlar” ifadele-
rini kullandı. 

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz
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GALATASARAY, Paris Saint-Ger-
main (PSG) ile yarın oynayacağı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu
6'ncı maçı için Fransa'ya gitti. 
Kafilede yer alan futbolculara termi-

nalde bulunan yolcular ve çalışanlar
yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, başta
Falcao olmak üzere futbolcularla
fotoğraf çektirdi. Teknik direktör
Fatih Terim de havalimanında bulu-

nan bir vatandaşın isteğini geri 
çevirmeyerek, bebeğiyle birlikte 
fotoğraf çektirdi. 
Terim, kucağına aldığı çocuğu hem
sevdi hem de gazetecilere poz verdi.
Galatasaray kafilesi, pasaport işlem-
lerinin ardından THY'nin özel uça-
ğıyla 11.30'da Paris'e hareket etti.
DHA

GALATASARAY FRANSA’YA GiTTi

F enerbahçe'nin efsane ismi Alex de
Souza, özel bir hastane için geldiği İs-
tanbul'da basın mensuplarının sorula-

rını yanıtladı. Alex, eski kulübü Cruzeiro'nun 98
yıllık kulüp tarihinde ilk kez küme düşmesi hak-
kında üzüntülü olduğunu söyleyen Alex de
Souza, "Cruzeiro küme düştüğü için üzüntülü-
yüm. Onları destekledim dün gece ama maale-
sef futbolda bunlar var, olmadı. Cruzeiro düştü
ama Coritiba 2’nci lige çıktı" açıklamalarında
bulundu.

Bu beni hiç şaşırtmıyor

Brezilya'da bulunduğundan dolayı Fenerbah-
çe'nin sadece skorlarını takip edebildiğini ifade
eden Alex, "Brezilya'dan sadece skorları takip
edebiliyorum, fazla yorum yapamayacağım.
Ne takımın durumu, ne antrenmanlar vs. tam
olarak hakim değilim konulara. Yapacağım yo-
rumların da speküle edilmesini istemiyorum.
Fenerbahçe, büyüklüğünde bir kulüp her
zaman oynadığında hedefi şampiyonluktur. Bu
sene de şampiyonluğa oynuyorlar ve bu beni
hiç şaşırtmıyor" dedi.

Fenerbahçe'nin kararı

Fenerbahçe'ye gelmesinin elinde olmadığını
vurgulayan Alex de Souza, "Fenerbahçe’nin
hali hazırda bir başkanı ve yönetim kurulu var.
Ben Alex olarak kendime iş veremiyorum. Bu
Fenerbahçe’nin yetkili kişilerinin işi ve görevi.
Benimle ilgili değil. Kendi adıma futbolu bırak-
tıktan sonra biraz kendimi kafaca toparlamak

için zamana ihtiyacım vardı. Çocuklarım ve
ailem ile vakit geçirdim, kendimi toparladım.
Teknik direktörlük ve sahalara dönmem şu
anda sıcak bir fikir. 'Fenerbahçe'ye ne zaman
dönüyorsun' diye sorarsanız, bunun yanıtını
ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim.
Fenerbahçe’ye gelmek benim elimde değil bu
benim değil yönetimin ve Fenerbahçe’nin vere-
bileceği bir karar" diye konuştu.

Zamana ihtiyaç var

2021 yılına kadar kurslarını tamamlayarak tek-
nik direktörlük dip-
lomasını almak
istediğini ifade eden
Alex, "Emre 39 ya-
şında milli takım ile
Avrupa Şampiyona-
sı’na gitme hakkı ka-
zandı, Volkan da
futbolu bıraktı ve
teknik heyette görev
alıyor. Zamana ihti-
yaç var, ben çalış-
maya ve 2021’e
kadar kurslarımı ta-
mamlayarak diplo-
mamı almak
istiyorum. Benimle
ilgili aceleci davranı-
yorsunuz ve beni
planlara dahil edi-
yorsunuz. Benim

acelem yok. Önce kursumu tamamlamalı ve
teknik direktörlük belgemi duvara asmalıyım.
Bir gün Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeye-
ceğim çok sonra konuşulacak şeyler" şek-
linde konuştu. İstanbul'a gelme
nedeninin Fenerbahçe olmadığını
kaydeden Alex de Souza, "Bu geli-
şimde Fenerbahçe ile temasım
olmayacak. Dostlarımla vakit
geçirmeye geldim, kısa bir süre
kalacağım ve ardından ül-
keme döneceğim" dedi.DHA

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, "Fenerbahçe'ye ne
zaman dönüyorsun' diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman
çağrılırsam gelirim. Fenerbahçe’ye gelmek benim elimde değil. Bu benim
değil; başkan, yönetim ve Fenerbahçe’nin verebileceği bir karar" dedi

SP  R
CAGIRSINLAR 
HEMEN GELIRIM

Futbolu bırakmasının üstünden 5 yıl geçtiğini belirten
Alex, "Oğlum neredeyse 18 yaşına geldi. 7 Aralık 2014’te

futbolu bıraktım, futbolu bırakmanın üstünden çok zaman
geçti, benim için şu an Fenerbahçe’de jübile gibi bir durum

ve plan yok" açıklamalarında bulundu. Fenerbahçe'ye trans-
fer konusunda fikir verdiğini belirten efsane isim, "Fenerbahçe

ve Sayın Ali Koç ile ilişkimiz sabit. Fenerbahçe ve başkanımız

Ali Koç ile fırsat bulduğumuzda konuşuyoruz. Almanya'daki Audi
Cup'ta da görüştük. Fenerbahçe ile ilgili fikirlerimi söylerim ama
transfer komitesi ve scoutlarla bağlantım yok. Fikir veriyorum
ama herhangi bir transferde işin içinde olmadım. Fenerbah-
çe’nin transferi hakkında bana soru sormayın, transferde yetkili
kişi ben değilim. Bu konuda Fenerbahçe’nin hocası, transfer ko-
mitesi ve yönetimi var" dedi.

Alex, galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao hakkında

gelen soruya ise "Falcao’yu kişisel olarak tanımıyorum. Sa-

dece saha içerisindeki performansını ve kariyerini biliyorum.

Falcao, Fransa ve ispanya’da gol krallıkları olan kariyeri ba-

şarılarla dolu biri. galatasaray’a gelen bir futbolcuyu Hagi

ile Fenerbahçe’ye gelen birini ise Alex ile kıyaslamak o

oyunculara haksızlık. Biz uzun süre oynadık ve bizim hi-

kayemiz bitti, hikayesi bitmiş bir insanı hikayesine

yeni başlamış biri ile kıyaslamak büyük haksızlık

olur. Falcao’nun kalitesi ortada, olur olmaz

bilemem ama Hagi ile karşılaştırmak

doğru olmaz" ifadelerini kul-

landı.

KIYASLAMAK 

ÇOK YANLIŞ

FENERBAHÇE'DE BİR JÜBİLE PLANIM YOK
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Kadın basketbol antrenörleri Ezgi Kırılmaz ve Serra Yıldızlı tarafından 2016 yılında yaş, aile, eğitim, kariyer ve benzeri
sebeplerle yaptıkları sporu bırakmak zorunda kalan ya da hiç spor yapma fırsatı bulamamış kadınları düzenli sporla
buluşturmak amacıyla kurulan Sağlık Eğitim ve Spor (SES), bütün kadınları spor yapmaya davet etti
Ezgi Kırılmaz ve Serra Yıldızlı; kadınları
sporla buluşturmak için 3 yıl önce SES'i
kurdu.18-55 yaş arasında, sağlık sorunu bu-
lunmayan kadınlara yönelik faaliyetlerde bu-
lunan SES, 'kadının spordaki sesi' olmayı
hedefliyor. Sınıf ayrımı yapmayan ve katılım-
cılarda tecrübe aramayan SES'in tüm branş-
lardaki sorumluları da kadınlardan oluşuyor.

Asıl hedef cinsiyet eşitliği

SES, Nisan 2019 itibarıyla önce masa teni-
sinde daha sonra ise voleybolda da faaliyet
göstermeye başlayarak daha çok kadına,
daha çok branşta düzenli spor yapma imkanı
sundu. Kırılmaz ve Yıldızlı, asıl hedeflerini,
"Toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde;
spor yapmaya fırsat bulamamış veya profes-
yonel spor hayatı sonrası iş ya da özel hayatı
sebebiyle spora ara vermiş kadınların düzenli

spor yapabilecekleri ortamın oluşturulması"
olarak açıkladı. Ezgi Kırılmaz ve Serra Yıldızlı,
böylelikle kadınların kendilerine ve spora
daha çok vakit ayırarak hem fiziksel hem de
psikolojik açıdan güçlenmelerini ve özgüven-
lerinin desteklenmesini amaçlandıklarını
ifade etti.

2 merkezde faaliyet gösteriyor

SES'te hafta içi antrenmanlar ve maçlar,
mesai saati sonrası Acıbadem/Kadıköy'de ve
4'üncü Levent'te yapılıyor. Hafta sonu ise açık
havada, üç branştan tüm sporcular antrenör-
leriyle birlikte kuvvet-kondisyon antrenmanı
gerçekleştiriyor. Her meslekten kadının yer
aldığı, kendi liginde maç devamlılığına sahip,
bunun haricinde yurt dışı kamplara ve turnu-
valara katılımları da bulununan SES, katılım-
cılara profesyonel bir sporcunun ne

hissettiğini, ne yaşadığını, nasıl bir düzen
içinde hayatına devam ettiğini antrenman ve
maçlarda göstermeye çalışıyor. Antrenman
ve maç programları ise sporcuların hayat
şartlarına göre yapılıyor. DHA

SES, kadınların
daha çok sporcu-
luk deneyimi yaşa-
ması, keyif
almanın yanı sıra
mücadelenin de
tadına varması için
profesyonel ha-
kemler ve maç ku-
rallarıyla kendi
ligini düzenliyor.
Yapılan maçlar ise
Youtube'da canlı
yayın aracılığıyla
paylaşılıyor. Yetkili-
ler, kendi liglerini
kurmaları hakkın-
daki duygularını
ise "IDP IELTS
SES Kadın Ligi
olarak bu sezon 3
branşta da lig dü-
zenleyeceğiz. Bu
liglerde SES spor-
cuları hem eğlene-
cek hem de
rekabetin tadına
varacaklar. Sporcu
olmayı deneyim-
lerken, güzel anılar
biriktirecek" cüm-
leleriyle dile getiri-
yor. SES,
bünyesindeki ka-
dınları sahaya çı-
karmakla kalmıyor,
gönüllü olarak
AÇEV Melek
Erman Köni Eği-
tim ve Kültür Mer-
kezi'nden (MEK)
gelen annelere de
Esenler'de basket-
bol öğretiyor.
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SES, KADINLARI 
SPORA DAVET ETTi

3 BRANŞTA LİG 
DÜZENLEYECEĞİZ ALİ KOÇ’TAN 

ÖZEL ZİYARET 
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile takım kaptanı Emre
Belözoğlu ve Vedat Muriç; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Başkanı Nihat Özdemir'in vefat eden eşinin anısına yaptırdığı
Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti
GEÇEN yıl eğitim faaliyetlerine baş-
layan okula yapılan ziyarete Fener-
bahçe Başkanı Ali Koç, futbolcular
Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'in
yanı sıra Küçükçekmece Kayma-
kamı Turan Bedirhanoğlu, Ser-
maye Piyasası Kurulu Başkanı Ali
Fuat Taşkesenlioğlu, Küçükçek-
mece İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ramazan Aşcı, okul müdürü
Mehmet Akıncı, TFF Başkanı
Nihat Özdemir'in kızı Ebru Özde-
mir ve oğlu Batuhan Özdemir
katıldı.

Forma hediye etti

Okulu gezip, çocuklarla sohbet
eden Ali Koç, tüm öğrencilere
isimlerinin yazılı olduğu Fener-
bahçe formaları hediye etti. Koç ve

beraberindeki heyet, ardından öğ-
rencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Okul gezisinden sonra öğrencilerin
gösterilerini sergilemesiyle devam
eden etkinlikte Küçükçekmece
Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu,
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a he-
diye verdi.
Başkan Koç, okulun yapımında
emeği geçen herkese teşekkür eder-
ken, TFF Başkanı Nihat Özde-
mir'in vefat eden eşi Gülseren
Özdemir'i, onun anısına yapılan
okulu ziyaret ederek tekrar andıkla-
rını ifade etti. Koç, konuşmasının
sonunda öğrencileri, Ülker Stad-
yumu Fenerbahçe Şükrü Sara-
coğlu Spor Kompleksi'nde
oynanacak bir maça davet etti.
DHA
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Kartallar lige 1 puanla başladı
İstanbul U-17/B Lig’in 1. haftasında Avcılar Tahtakale Kartalları spor deplasmanda
karşılaştığı Gop. Şemsipaşspor ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı
U-17/B Ligi 12.Grupta Gazios-
manpaşa Şemsipaşspor ligin yeni
takımlarından Avcılar Tahtakale
Kartallarıspor ile Küçükköy Sta-
dında karşı karşıya geldiler. Ümit
Özdemir, Mustafa Özkaya ve
Taha Demir hakem üçlüsünün yö-
nettiği maç Teknik Direktör Eser

Erdağ gözetiminde maça iyi ha-
zırlanan Avcılar Tahtakale Kartal-
ları takımı, maçta aradığını
bulamayarak, beraberlikle yetindi.

8. dakikada öne geçti

Maça kazanmak için çıkan Siyah-
beyazlı ekip, maçın ilk dakikala-

rında rakibini zorlamaya başladı.
Tahtakale Kartalları oyuncuların-
dan Cengiz Ulaş, 8. dakikada at-
tığı golle 1-0 öne geçen
Siyah-beyazlı ekip birinci yarıyı
bu skorla sona erdirdi. Maçın
ikinci yarında rakibinin kalesini
zorlamaya çalışmasına rağmen

gol atamayan Siyah-beyazlı ekip,
ev sahibi takımın oyuncusu Ser-
kan Günhan'ın 59.dakikada attığı
golle hayal kırıklığına uğradı. 1-1
beraberlik sağlanan maç, bu şe-
kilde sona erdi. Başka gol olma-
yan mücadele 1-1 sona erdi ve
takımlar 1’er puanı paylaştı.

BIN BIR PROJE
DESTEKLENECEK

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN 1001 PROJEYE 17,5 MİLYON LİRALIK DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Fikir sizden uygulama sizden"
sloganıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında
gerçekleştirilen 2019-I Özel Çağrısı sonuçlanarak, desteklenecek
projeler belirlendi. Farklı alanlarda yapılan başvurulardan seçilen
1001 projeye 17,5 milyon lira destek sağlanacak

0 9-30 Kasım arasında gerçek-
leştirilen 2019-I Özel Çağrı-
sına başvuru sürecinde

gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıldı.
Geçen yıl yapılan çağrının 7 kat
fazla başvuruda bulunuldu. Değer-
lendirme sonucunda Gönüllülük,
Kültür ve Sanat, Fiziksel Aktivite,
Egzersiz ve Spor, Yenilikçi Fikirler,
Çevre Bilinci ve Hayvanların Ko-
runması başlıklarındaki sunulan
1.001 projeye 17,5 milyon TL des-
tek verilmesi kararlaştırıldı.

Özel okulları da kapsayacak

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları da
dikkate alınarak tasarlanan 2019-I
Özel Çağrısı'nın kapsamına ilk defa
ilkokul ve ortaokullar ile Bilim ve
sanat merkezleri dahil edildi. Resmi
okulların yanı sıra program özel
okulları da kapsayacak şekilde ge-
nişletildi. Desteklenecek konular;
Gönüllülük, Kültür ve Sanat, Fizik-

sel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Yeni-
likçi Fikirler, Çevre Bilinci ve Hay-
vanların Korunması olarak
belirlendi. Desteklenecek projelerde
gençlerin beklenti ve isteklerinin
karşılanması, topluma ve dünyaya
karşı sorumlu, bedenen ve ruhen
sağlıklı dinamik ve üretken bir gen-
çliğin yetişmesi amaçlandı. 

17,5 milyon TL destek verilecek

"Fikir sizden uygulama sizden" slo-
ganıyla yürütülen 2019-I Özel Çağ-
rısı kapsamanda gençlerimizin
'Kültür sanat alanında 371', gönül-
lülük alanında 170, yenilikçi fikirler
alanında 148, Fiziksel Aktivite, Eg-
zersiz ve Spor' alanında 135, çevre
bilinci alanında 135 ve hayvanların
korunması alanında 42 adet olmak
üzere toplam 1001 projesine destek
verildi. Program kapsamında ilk-
okulların 104, ortaokulların 240, li-
selerin 442, BİLSEM'lerin 58,

üniversitelerin 157 adet projesine
destek sağlandı. Engelli gençlere
yönelik farklı düzeylerde eğitim
veren kurumların 21 projesi de des-
teklenecek projeler arasında yer
aldı.

153 proje teklifine onay verildi

'Kültür-sanat' başlığı altında sunu-
lan 15 Temmuz temalı proje teklif-
lerine öncelik verilirken, bu
kapsamda 78 proje desteklendi.
Bilim tarihi araştırmalarına öm-
rünü adayan, dünyanın önde gelen
otoriteleri arasında yer alan Prof.
Dr. Fuat Sezgin de unutulmadı.
"Kültür sanat ve yenilikçi fikirler'
başlıklarında 'Prof. Dr. Fuat Sezgin'
temalı 153 proje teklifine onay ve-
rildi. 2019-I Özel Gençlik grupları-
nın projelerine 5 bin - 20 bin TL,
Üniversite gençlik topluluklarının
projelerine 5 bin - 25 bin TL arası
destek verilmesi onaylandı. DHA

GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, gençlerin proje-
lerine 17,5 milyon TL kaynak sağladık-
larına işaret ederek, program
çerçevesinde gençlerin 2023 vizyonunu
hayata geçirebilir nitelikte, özgüven sa-
hibi ve uluslararası rekabet gücü yüksek
gençler hedefi doğrultusunda, gençlerin
tasarlayacağı ve uygulamaya geçirecek-
leri projelerine destek sağladıklarını ve
sağlayamaya devam edeceklerini kay-
detti. Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:
"Program çerçevesinde gençlerimizin;
Gönüllülük, Kültür ve Sanat, Fiziksel
Aktivite, Egzersiz ve Spor, Yenilikçi Fi-
kirler, Çevre Bilinci ve Hayvanların Ko-

runması başlıklarındaki projelerine des-
tek verdik. Gençlerimizin hayallerini
desteklemek, özveriyle koştukları gönül-
lülük faaliyetlerine minik bir katkı suna-
bilmek, ülkemize ve insanlığa parlak
ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirle-
rini ve girişimlerini desteklemekten
büyük büyük bir heyecan duyuyoruz.
Bugünün ve yarının gençlerinin kişisel
ve sosyal gelişimlerini desteklerken, on-
ların hayatın her sahasında; çevre bilinci
ve hayvanların korunması gibi çok geniş
bir yelpazede etkin katılımlarına şahitlik
ettik. Gençlerimizin yürüttükleri harika
çalışmalara hep birlikte şahitlik ettik.
Gençlerimizle gurur duyuyoruz."

Karşılaşma başladığı gibi bitti
İstanbul Trabzonspor U-17 takımı, dep-
lasmanda Mustafa Kemalpaşa spor
U17 takımı ile 0-0 berabere kaldı. İs-
tanbul U-17/ B Ligi 7.Grubu Küçükçek-
mece temsilcisi İstanbul Trabzonspor
takımı, ligin 1. haftasında deplasmanda
Mustafa Kemalpaşa spor U-17 takımı
ile kozlarını paylaştı. Müsabaka 0-0
golsüz eşitlikle sona erdi. Avcılar Bele-
diye Atatürk Stadyumunda oynanan
müsabakayı Ahmet Yakup Akçal, Sedat
Kaya ve Bilal Taşçı hakem triyosu yöne-
tin. 80 dakika boyunca gol sesi çıkmaz-
ken, ekipler 1´er puana razı oldu.

Küçükçekmece’den yarım düzüne gol
İstanbul U-17/A 7.Grupta Küçükçekme-
cespor ligin ilk haftası deplasmanda
haftasında evinde oynadığı maçta Hür
Güçüspor'u 6-1 mağlup ederek haftayı
3 puanla kapattı. Kâğıthane Nurtepe
Stadında oynanan karşılaşmada rakibi
karşısında her iki yarıda attığı goller ile
3 puana uzanan Küçükçekmecespor
maç sonunda galibiyeti taraftarı ile
kutladı. Küçükçekmecespor'u Hür Gü-
çüspor karşısında galibiyeti getiren gol-
leri Muhammed (2),Deniz, Harun, Burak
ve Taylan'dan gelirken misafir takımın
tek golü ise Kerem kaydetti.

Sezona deplasman galibiyetiyle başladı
İstanbul U-17/A 10.Grupta Kü-
çükçekmece Kosova Güçspor,
yeni sezona deplasman galibi-
yeti ile başlayarak Zeytinburnu
Zaferspor Kulübü’nü 2-1
yendi. Mehmet Demirel,Ozan
Göktaş ve Serhat Öztep hakem
üçlüsünün yönetiği maça Ko-
sova Güçspor, deplasmanda
Zeytinburnu Zaferspor ile mü-
cadele etti. Zeytinburnu
Hasan DoğanSahası'nda oyna-

nan maçın ilk yarısında Ercan
ve M.Ali'in attığı gollerle Kü-
çükçekmece temsilcisi Kosova
Güçspor 2-0 önde  tamam-
landı. İkinci yarıya hızlı başla-
yan ev sahibi Zeytinburnu
Zaferspor Süleyman ile gollü
buldu müsabakanın ilerleyen
süresinde başka gol olma-
yınca Kosova Güçspor, karşı-
laşmadan 2-1 galip ayrılan
taraf oldu ve 3 puanı kaptı.

Milli sporcular
yurda döndü

Avrupa Kros Şampiyo-
nası ve Avrupa Kısa

Kulvar Yüzme Şampi-
yonası'nda başarılı bir

grafik çizen milli 
sporcular yurda döndü
AVRUPAKros Şampiyonası’nda
4'üncü kez şampiyonluğa erişen
Yasemin Can ve gümüş madalya
kazanan Aras Kaya, Avrupa Kısa
Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda
gümüş madalya kazanan Emre
Sakçı ve bronz madalya kazanan
Ümitcan Güreş ile kafilelerdeki
diğer sporcular, İstanbul Havali-
manı'nda federasyon başkanları
ve Turkcell Genel Müdür Yardım-
cısı Ömer Barbaros Yiş tarafın-
dan çiçeklerle karşılandı.

57 rakibi geride bıraktı

Bu sene 26'ncısı düzenlenen Av-
rupa Kros Şampiyonası’nda mü-
cadele eden Yasemin Can, üst
üste 4'üncü kez Avrupa şampi-
yonluğunu elde etti. Lizbon’da
gerçekleştirilen yarışta 57 rakibini
geride bırakan Yasemin 26.52’lik
derecesiyle altın madalyaya ulaştı.
23 yaşındaki sporcu böyle kariye-
rinin de 8'inci Avrupa şampiyon-
luğuna erişmiş oldu. Aynı
organizasyonda erkeklerde müca-
dele eden Aras Kaya ise gümüş
madalya kazandı. Geçen sene Av-
rupa Kros Şampiyonası’nda
üçüncülük elde eden Aras, bu kez
30.10’luk derecesiyle podyumun
ikinci basamağına çıktı. Üst üste
4'üncü kez Avrupa şampiyonlu-
ğunu kazanan Yasemin Can,
"Şampiyonluğu tekrarladığım için
çok mutluyum. Avrupa tarihinde
bunu yapan ilk atlet oldum. Bu
yılın sonu geldik. Olimpiyat ve

Avrupa şampiyonluğu en önemli
hedeflerim" dedi.

Yüzmede bir gümüş bir bronz

20'inci LEN Avrupa Kısa Kulvar
Yüzme Şampiyonası’na 11 erkek,
12 de kadın olmak üzere 23
sporcu ile giden Türkiye adına
podyuma çıkan ilk isim Emre
Sakçı oldu. 50 metre kurbağala-
mada havuza giren Emre,

25,82’lik derecesiyle Türkiye’ye,
bu organizasyonda 20 yıl sonraki
ilk gümüş madalyasını getirdi.
Aynı şampiyonada 50 metre kele-
bekte mücadele eden Ümitcan
Güreş, 22,38’lik derecesiyle bronz
madalyanın sahibi oldu. Bronz
madalya kazanan Ümitcan
Güreş, "Emre de ben de 50 metre
yarışlarında madalya aldık. Bu-
raya madalya hedefiyle gelmiştik,

bunu başardık. İnşallah ileriki ya-
rışlarda bu madalyaların rengini
değiştireceğiz" diye konuştu.
Şampiyonada gümüş madalya
kazanan Emre Sakçı ise "Gönül
isterdi altın madalya olmasını,
artık bir dahaki yarışlarda bunu
kazanacağız. Amatör branşların
daha da ilerlemesini istiyoruz.
Destekleyen herkese teşekkür edi-
yorum" dedi. DHA
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ONLARI ASLA 
UNUTMUYORUZ
İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Stadı'nının çevresinde
düzenlenen terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 şehit, olayın 3'üncü yılında anıldı. İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, "Biz onların acılarını hep yüreğimizde hissediyoruz, onları hiçbir zaman unutmuyoruz" dedi

Patlamada şehit olan Komiser Yardımcısı Erdem Özçelik'in annesi Mukaddes Özçelik "Hayattan
kopardılar, sönmeyen bir ateş yaktılar. Her gün yanıyor" diyerek acısını dile getirdi.

SÖNMEYEN BİR ATEŞ YAKTILAR

İLK ÖNCE İŞ SAĞLIĞI 
Beylikdüzü Belediyesi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu Toplantısı yapıldı. İSG Kurulu Başkanı Fatma
Hoşgöz, Beylikdüzü Belediyesi olarak çalışanlara güvenli
çalışma ortamları sağlamaya öncelik verdiklerini söyledi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) Kanunu kapsamında, Beylik-
düzü Belediyesi’nce periyodik olarak
yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Toplantısı, Beylikdüzü Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı Fatma Hoşgöz baş-
kanlığında, İSG kurul üyelerinin
katılımıyla yapıldı. Beylikdüzü Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salo-
nu’nda gerçekleştirilen toplantı önce-
sinde Beylikdüzü Belediyesi Başkan
Yardımcısı ve İSG Kurulu Başkanı
Fatma Hoşgöz, kısa bir açılış konuş-
ması yaptı. Konuşmasında, iş sağlığı
ve güvenliğinin önemli bir konu oldu-
ğunun altını çizen Fatma Hoşgöz, iş
kazalarının önüne geçmek ve gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlamak için
İSG kurulu olarak görevlerini en iyi şe-
kilde yerine getirmek için çalışacakla-
rını söyledi. Personel AŞ Genel
Müdürü Gökhan Pınar ise toplantıda
yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda, herkesin aynı
amaca hizmet ettiğinin bilincinde ola-
rak işbirliği içinde hareket etmesinin

çok önemli olduğuna dikkat çekti. 

Bilgilendirme yapıldı

Konuşmaların ardından, iş sağlığı uz-
manları tarafından kurul üyelerine,
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu’nun getirdiği hükümler konu-
sunda genel bilgilendirmelerde
bulunuldu. Ardından, toplantının
gündem maddeleri tek tek görüşüle-
rek iş sağlığı ve güvenliği uzmanları
tarafından hazırlanan iş sağlığı ve gü-
venliği saha tespit raporlarının ışı-
ğında, Beylikdüzü Belediyesi’ne bağlı
tüm birimlerde, olası iş kazası ve
meslek hastalıklarının önlenebilmesi
için yapılması gereken çalışmalar ve iş
sağlığı güvenliğini sağlamak adına
alınması gereken önlemler hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu. Farklı
müdürlüklerden çalışanların da göz-
lemci olarak katıldığı toplantının so-
nunda, İSG Kurulu’nun iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulun-
mak üzere, iki ayda bir toplanmasına
oy çokluğuyla karar verildi.

KAFKAS İş Adamları Derneği (KAFİAD) 3.
Geleneksel İş Forumunu İstanbul Dedeman
Otel'de gerçekleştirdi. "Birlikteysek güçlüyüz"
sloganı ile yola çıkan KAFİAD'ın formuna
Anadolu'nun her köşesinden  iş insanları katı-
lım sağladı. Formun açılış konuşmasını yapan
KAFİAD Baskanı Yusuf Taymaz, derneğin
amacını "Kafkas kökenli iş insanlarını buluş-
turmak, iş birlikteliği ile daha büyük başarı-

lara imza atmak" olarak açıkladı.

Gelecek için ümit verici

Derneğin eski yöneticilerine ve katı-
lımcılara teşekkür eden Taymaz, bu

birlikteliğin gelecek için ümit ver-

diğini belirtti. Etkinlik söz alan katılımcılar sek-
tördeki başarı hikayelerini, ekonomik durumu
ve geleceğe bakış açılarını anlattı. Programın
moderatörlüğünü yaşam koçu, eğitim danış-
manı Necla Çakıcı Aşan yaptı. BARIŞ KIŞ

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Ş ehitler Tepesi'nde düzenlenen anma töre-
nine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İs-

tanbul İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Nuh
Köroğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kaymakamı Önder
Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
ile şehit yakınları katıldı. Şehitler anıtına çiçek-
ler bırakılmasının ardından saygı duruşu ve is-
tiklal marşı okundu. Törende şehitler için
Kuran'ı kerim okunup dua edildi.

Kökünü kazıyacağız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "3 yıl önce Beşiktaş
ile Bursaspor arasında oynanan maçın hemen
sonrasında hain ve bölücü terör örgütü tarafın-
dan alçakça bir saldırı yapıldığını belirterek, "39

polisimiz şehadete koşmuştur. Sivil vatandaşla-
rımız da şehit olmuştur. Biz onların acılarını
hep yüreğimizde hissediyoruz, onları hiçbir
zaman unutmuyoruz. Şehadete ulaşmalarının
3. sene-i devriyesinde arkadaşlarımızla burada-
yız. Fatihamızı gönderdik, duamızı ettik. Bütün
şehitlerimizin makamı cennet olsun. Ülkemizin
birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü, kar-
deşliğimiz için ordumuz, jandarmamız, polisi-
miz, sahil güvenliğimiz, korucularımız
milletinden aldığı güçlü; inancımızdan, mede-
niyetimizden aldığımız cesaret ve tecrübeyle,
Allah'ın izniyle bu terör örgütünün kökünü ka-
zıyacağız" dedi.

Onlara minnettarız

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur

Çebi ise şehitlerin ailelerine sabır dileyerek,
"Makamları cennet olsun. Sivil arkadaşlarımız
da vefat etti. Bir çalışan arkadaşımız şehit
oldu. Saldırının olduğu tarihteki maçta 40 bin
taraftarımız vardı. Güvenlik güçlerinin dikkati
ve sahiplenmesiyle 40 bin Beşiktaşlının, yol-
dan geçenlerin hayatta kalmalarını sağladılar.
Kendileri şehit oldular. Onlara minnettarız.
Terörün Türkiye'nin belasıdır. Umuyorum ki
kısa zamanda sonlanacak. Bazıları bu terörün
bitmeyeceğini anlatmaya çalışıyor ama azaldı-
ğını sizler de görüyorsunuz. Son can çekişleri
bunlar. Hükümetimize, devletimize, ordu-
muza, polisimize, terörle mücadele eden her-
kese başarılar diliyorum, onları Allah'a
emanet ediyorum. Allah onları başımızdan
eksik etmesin" dedi. DHA


