
CHP LİDERİ SERT KONUŞTU

Ali Tarakcı’nın köşe yazısı sayfa 10'da

ibb YeTKiLiLeRiYLe iSTişARe eTTiK
İbb yetkilileriyle yaptığı istişare sonucu 16 gün önce 6 aylık ücretli izne 
ayrıldığını ifade eden Fidan, 6 ay sonra tekrar izin kullanacağını söyledi. 

ibb’Den 1O Sene ALAcAĞIMIZ VAR
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat

Çalık, göreve geldikten sonra
yaptığı çalışmaları ve İstanbul'u
bekleyen deprem tehlikesini 
değerlendirdi. “Beylikdüzü
Hedef Büyütüyor” sloganı ile
yola çıktıklarını belirten Çalık,

“Bu kentin Büyükşehir Belediye-
si'nden 10 sene alacağı var” dedi.
Özellikle deprem toplanma
alanları konusunda Beylikdü-
zü'nün çok şanslı olduğunu
ifade eden çalık, 369 toplanma
alanı ile İstanbul'da birinci ilçe
olduklarını vurguladı. 
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DÖnÜŞÜM için MiLYARLIK bÜTçe LAZIM

Beylikdüzü'nde dönüşüm
konusuna da değinen

Çalık, Gürpınar Siteler bölgesini
örnek verdi, bu konuda finans
oluşturmaya çalıştıklarını söy-
ledi. Çalık, “Çünkü bu işler kay-
naksız olmaz. Oradaki dönüşüm
için milyarlık bütçe gerekiyor.

Bizim bütçesi buna yetmez.
Yerel yönetimin kaynaklarıyla
kentsel dönüşüm çözülemez.
Merkezi idarenin elinde birçok
enstrüman var. O enstrümanla-
rın bir kısmını yerel yönetimlerin
kullanmasını sağlamalılar” 
açıklamasını yaptı. 
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Geçen salı günü gerçekleşen
grup toplantısını, “FETÖ'nün

siyasi ayağını haftaya anlatacağım”
sözleriyle sonlandıran CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi-
nin grup toplantısında konuştu. 20

soruya 20 cevap
veren CHP 
Lideri Kılıçda-
roğlu, “Devleti
FETÖ'ye teslim
eden kişinin adı
Recep Tayyip
Erdoğan'dır”
açıklamasında
bulundu. 
I SAYFA 7

ç

Devleti FETÖ’ye teslim 
eden kişi Erdoğan’dır!

SİBER SALDIRILARA DİKKAT

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 2016 yı-

lında 9 bini bulmayan Türkiye'ye
yönelik siber saldırı sayısının geçen
yıl 136 bini aştığını belirterek, 
“Sınırlarımızın güvenliği ne kadar
önemliyse elektronik sistemlerimi-
zin ve bura-
larda saklanan
verilerin güven-
liği de o derece
önemlidir. Veri
güvenliği konu-
sundaki yerli ve
milli çözüm ça-
lışmalarını hız-
landırıyoruz”
dedi. I SAYFA 7
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Sınırlarımız kadar veri
güvenliğimiz de önemli

DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle
İstanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle
11 bin baskı 
yaparak, geniş
kitlelere ulaş-
mayı başardı. 

HEM MUHTAR 
HEM IBB CALISANI

31 Mart yerel seçimlerinde
Eyüpsultan'ın Güzeltepe

Mahallesi'ne muhtar seçilen Ulaş
Fidan'ın İBB çalışanı olduğu or-
taya çıktı. 2011 yılından beri İBB
iştiraklerinden Metro A.Ş'de 
çalışan Fidan, 31 Mart 2019'da
muhtar seçilince yeni bir tartışma
başladı. Yaklaşık 11 aydan beri
hem muhtar hem İBB çalışanı 
olarak görevini sürdüren Fidan,

Damga'ya yaptığı açıklamada, 
16 gün önce 6 aylığına ücretli
izne ayrıldığını belirtti. Fidan,
muhtarların başka bir işte 
çalışmasının yasalara uygun
olduğunu belirterek, Sivas'ta
bunun birçok öreneğinin 
olduğunu vurguladı. Gazete-
mize bilgi veren bir İBB yetki-
lisi ise Fidan'ın hala görevinin
başında olduğunu ifade etti. 
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16 GÜn Önce ÜcReTSiZ iZne AYRILDIĞInI SÖYLeDi

Konu hakkında Damga'ya
konuşan Tüm İstanbul

Muhtar Dernekleri Federasyonu
Başkanı Selami Aykut, muhtarla-

rın başka bir işte çalışmasının
yasal olduğunu doğrulayarak,
“Yasal olmasına yasal ama, 
bir muhtar mahallesine hizmet
için seçilir. Kamu kurumunda
çalışan biri nasıl muhtarlık 
yapacak, halkın sorunlarıyla

nasıl ilgilenecek?” diye sordu.
İBB'de çalışan bir kişinin muhtar-
lık yapmasının zor olduğunu dile
getiren Aykut, “Çünkü mahalleye
zaman ayırmak zorunda. Muhtar
mahallesinin bütün sorunlarıyla
ilgilenmek mecburiyetindedir. 
Mahallelinin, herhangi bir sıkıntı
yaşadığında muhtarı görmek ve
sorunlarını aktarmak ister”
yorumunu yaptı. 

ç
çALIşAn biR MUHTAR nASIL HiZMeT eDeceK?

Recep T. Erdoğan

BAHÇELİ’DEN RADİKAL ÇIKIŞ

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Suriye rejimine çok

sert tepki gösterdi. “Esad tahtından
indirilmeden ne Suriye'ye ne de Tür-
kiye'ye huzur gelecektir” diyen Bah-
çeli, “Türk milleti gerekirse, artık
başka bir seçenek de görülmezse
Şam'a girmeyi
şimdiden plan-
lamalı ve zalim-
leri yerle yeksan
etmelidir. Diyo-
rum ki, yansın
Suriye, yıkılsın
İdlib, kahrolsun
Esad” ifadele-
rini kullandı. 
I SAYFA 7
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Türk milleti Şam’a
girmeyi düşünmeli

Devlet bahçeli

KONGRE SONRASI İLK İSTİFA

Hafta sonu yapılan CHP 
İstanbul 37'nci Olağan 

Genel Kurulu'nda İstanbul İl 
Yedek Yönetim Kurulu üyesi seçi-
len Cafer Duman, görevinden istifa
etti. Damga'ya konuşan Duman,
“Benim yedekte olmam veya asil
listede olmam çok önemli değildi.
Bugüne kadar mahallelerde, sokak-
larda örgüt için çalıştık. İl yönetici-
liği için bana
verilmiş bir söz
vardı. Bu söz
tutulmayınca
görevimden 
istifa ettim.
Mevcut listenin
örgüt iradesini
doğru yansıttı-
ğını düşünmü-
yorum” dedi.
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Sözlerini tutmayınca
ben de istifa ettim!

Cafer Duman

SAYFA 4

Endişeliyiz...

Fakir YILMAZ SAYFA 9

CHP delegesi
mutlu değil

Mustafa DOLU

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi
Muhtarı Ulaş Fidan’ın İBB Metro
A.Ş’de çalıştığı öğrenildi. Fidan, 

16 gün önce ücretli izine ayrıldığını
iddia ederken, muhtarların başka bir

kurumda çalışmasının yasalara 
aykırı olmadığını belirtti. Tüm

İstanbul Muhtar Dernekleri 
Federasyonu Başkanı Selami Aykut

ise “Evet yasal olarak sorun yok
ama; çalışan bir muhtar, mahallesine

nasıl hizmet edecek?” diye konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu

İKTİDARA SURİYE MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, Suriye 

rejiminin İdlib'deki saldırısına 
ilişkin, “Evet, artık tahammülümüz
kalmadı. Bu iş öyle açıklamayla
falan olmaz. Diplomasi seçeneği 
elbette kıyıda durmalı ama Mehme-

dim toprağa 
düşerken ve
bunu bir 
devletin askeri
yaparken, lafı
uzatmanın 
anlamı yok.
Mikrofon deli-
kanlılığını artık
bırakın ve gere-
keni yapın” dedi.
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Delikanlılığı bırakın 
gerekeni yapın

Meral Akşener

BİR DÖNEME IŞIK TUTTU

Abdülhamid döneminin ka-
ranlık noktalarına ışık tutan

Prof. Dr. Tufan Gündüz, hafiye teş-
kilatına yapılan eleştirileri değerlen-
dirdi. Abdülhamid'in muazzam bir
istihbarat ağı kurduğunu belirten
Gündüz, “Bir sultanın görevi devleti
ayakta tutmaktır. Abdülhamid’in en
önemli özeliklerinden biri kolay
kolay idam cezası vermiyor. Siyasi
suçlulara asla idam cezası vermiyor”
dedi. I SAYFA 4
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Abdülhamid idam 
cezası vermedi

Beylikdüzü'nde hem deprem toplanma alanları hem de dağılma alanlarının tasnif edildiğini  belirten Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Bütün deprem toplanma ve barınma alanlarınımızda yarın deprem olacakmış gibi alt yapı sistemini kuracağız” dedi

TOPLANMA ALANLARINA ALT YAPI SiSTEMi

MAHALLEYE

KiM HiZMET

EDECEK?

ALİ 
TARAKCI

HAbER

iMAMOGLU

OZUR DiLEDi
İBB Meclisi'nde yaşanan küfür
gerginliğinin ardından Ekrem

İmamoğlu'nun AK Partili Mehmet 
Akif Aşıkkutlu'yu

makamına
çağırdığı ve 
kendisinden 
özür dilediği

öğrenildi

YASAL HAKLARIMI SAKLI TUTUYORUM
İBB Meclisi şubat ayı ilk
oturumunda yaşanan küfür

gerginliğinin ardından Ekrem
İmamoğlu'nun AK Parti Meclis
Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu ile
görüştüğü öğrenildi. Aşıkkutlu
yaprığı açıklamada, “İBB Mecli-
sinde, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Meclis kürsüsünden şahsıma
yönelik gayri ahlaki ve hakareta-

miz sözler sarf etmiştir. Meclis
oturumu bitiminde yanıma gelerek
beni makamına davet etmiş ve sarf
ettiği sözleri dolayısıyla benden
özür dilemiştir” açıklamasını yaptı.
Aşıkkutlu ayrıca, “Ancak İBB 
Meclis’inin manevi şahsiyetini de
dikkate alarak yasal haklarımı saklı
tuttuğumu kamuoyuna saygı ile
arz ederim” ifadelerini kullandı. 
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CHP Çekmeköy Üyesi Yücel
Korkmaz, 9 Şubat'ta yapılan

CHP İl Kongresi'nin iptali için ilçe
seçim kuruluna başvurdu. İlçe seçim
kurrulunun dilekçeyi reddetmesinin
ardından Yüksek Seçim Kuruluna
iptal dilekçesi veren Korkmaz, kon-
grenin iptal edilmesini ve Büyük 
Kurultay Delegeleri’nin düşürülme-

sini istedi. Korkmaz gerekçe olarak
ise “İlçe Seçim Kurulu’na verilen
kongre adresi ile kongrenin yapıldığı
adres birbirini tutmuyor” ifadesini
kullandı. Korkmaz, bu durumun
“tam kanunsuzluk” olduğunu iddia
etti. Bilindiği üzere, kongre Haliç
Kültür ve Kongre Merkezi’nin 
bahçesine kurulan çadırda yapılmıştı.
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IL KONGRESININ
IPTALI ISTENDI!

KONGRE 
VERİLEN 
ADRESTE

YAPILMADI

Kaftancıoğlu; İmamoğlu ve
Kılıçdaroğlu olmasaydı

seçim kazanabilir miydi?

Mehmet
Murat
Çalık

Canan Kaftancıoğlu; 
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu
olmasaydı seçim kazanabilir
miydi? Ka-za-na-maz-dı!
Neden mi?

Genç kızı babasının
elinden polis kurtardı 

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

MEHMET MERT SÖYLEŞİ SAYFA 16'DA 

51 rejim unsuru 
etkisiz hale getirildi 

Önceki gün İdlib'de şehit olan 
5 Türk askerinin ardından, dün

önemli bir gelişme yaşandı. Milli Sa-
vunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada 
51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildi-
ğini ve 1 tankın ele geçirildiğini duyurdu.
Açıklamada “Çeşitli kaynaklardan 
alınan son bilgilere göre; 51 rejim un-
surunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank,
1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat
deposunun imha edildiği, 1 tankın da
ele geçirildiği öğrenilmiştir” denildi.
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Prof. Dr.
Tufan
Gündüz

Lokman
Çağırıcı

37. CHP İstanbul
İl Kongresi iptal

edilebilir. 

Ekrem
İmamoğlu

Güzeltepe 
Mahallesi 
Muhtarı 
Ulaş Fidan

Mehmet 
A. Aşıkkutlu



A lbümde yer alan isimler şu şe-
kilde: nazan Öncel, nükhet Duru,
Mehmet Erdem, Jehan Barbur,

Zuhal Olcay, Çamur, Gaye Su Akyol, Can
Algeç, Çağatay Akman, Bora Duran, Six
Pack, nuri Harun Ateş, Sema Moritz,
Hande Mehan, Ozan Anlaş, Zeynep Casa-
lini, Teoman, Şebnem Ferah, Koray Can-
demir, Kalben, Batu Akdeniz, Cem Adrian,
Derya Köroğlu, Aylin Aslım, Ah! Kosmos,
Jabbar, Deeperise ve Ozbi bulunuyor.
nazan Öncel, nükhet Duru, Zuhal Olcay
gibi usta sanatçılarla genç isimleri har-
manlayan albüm, arşiv niteliğinde... 

Ben Türkiye'yim

Hazırlığı 1 buçuk yıl süren albümde daha
önce bestelendiği halde gün yüzüne çık-
mamış şarkılar ve sıfır kilometre yeni par-

çalar bulunuyor. Pasaj&Garaj Müzik etike-
tiyle yayınlanan albümle ilgili Mungan,
"2020’nin farları biraz önü müzü aydınlat-
sın dedim. Önümüze bakan bir şey olsun
istedim. Hem sound’da hem seste biraz
günümüzden başlayan bir takvim işlesin.
Herkesin projeye verdiği destek, emek
çok hoşuma gitti. Gerçekten sevgiyle say-
gıyla çok şefkatle eğilmişler projeye. İş
olsun diye yapılmamış işler olduğu anla-
şılıyor." Rock'tan elektronik'e, pop'tan
rap'e birçok müzik türünü bünyesinde ba-
rındıran albüm, büyük ilgi görüyor. Şarkı
sözlerinin dışında albümün süpervizörlü-
ğünü de üstlenen Mungan, albümdeki çe-
şitlilik sorulunca "Ben Türkiye'yim"
cevabını verdi. Murathan Mungan, albü-
münün çıkışını sosyal medya hesapların-
dan duyurdu.
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iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin

Ünlü şair Murathan Mungan 26 şarkıcıyı bir araya getirdi. Tamamı
şairin şiirlerinden oluşan şarkıları seslendiren 26 sanatçının yer aldığı
'2020 Model' adlı albüm, geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - siyah Beyaz: 3000 tl
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - siyah Beyaz: 2.000 tl 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - siyah Beyaz: 1.000 tl 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - siyah Beyaz: 500 tl
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - siyah Beyaz: 250 tl 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 tl
özel haberlerde gazete fiyatı: 3 tl 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

2020 MODEL 
MUNGAN!

GEDİK VE TAYFUN 
BİR ARAYA GELDİ
Ömür Gedik, yeni cover şarkısında 90'ların şarkıcısı Tayfun
Duygulu'yla düet yaptı. Sürpriz ikili, '1 Film 1 Şarkı' adlı
müzikli oyunun çıkış şarkısı 'Yıldızların Altında'yı söyledi
sözleri Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bes-
tesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e, ait olan
'Yıldızların Altında'yı Cenk Kandı-
ralı düzenledi. Ercan Şencan'ın
yönetmen koltuğunda otur-
duğu video klip, Ömür Ge-
dik'in kişisel Youtube
kanalında yayınlandı. 14
Şubat Sevgililer Günü
için şarkıyı seslendirdik-
lerinin altını çizen ünlü
gazeteci Ömür Gedik,
"Tüm zamanla-
rın en bi-
linen

ve en çok söylenen bu aşk şarkısı konser
repertuarımın vazgeçilmezlerinden.

Şimdi bu şarkıyı enerji dolu
bir düzenleme ile dinleyici

ile yeniden bu-
luşturmanın
heyecanı-
nın yaşıyo-
rum” dedi.

SONUNDA İTİRAF ETTİ
ÜnlÜ komedyen Cem Yıl-
maz'la adı aşk dedikodula-
rına karışan ve hiçbir zaman
konuşmayı tercih etmeyen
güzel oyuncu Serenay Sarı-
kaya, Atina'da ortaya çıkan
görüntülerinin ardından
yurda döndü. Atina dönüşü
havalimanında görüntülenen
Sarıkaya, kendisine komed-
yenle birlikte çekilen fotoğ-
rafları hatırlatılınca "ne
söyleyeyim? Her şey gördü-
ğünüz gibi. Benim başka işle-
rim vardı orda o yüzden
birlikte gelmedik." diyerek
büyük aşkı itiraf etmiş oldu.
Ayrıca Defne Samyeli'nin
Cem Yılmaz'la olan fotoğraf-
larını kaldırmaması dikkatler-
den kaçmadı.

TATLIÖZ’DEN

DESTEK
Bestelediği şarkılarla adından söz etti-
ren Bahadır Tatlıöz, genç müzisyenleri
desteklemeye devam ediyor. 'Sabır Ma-
kamı' adlı şarkıda düet yapan ikili, şarkı-
nın söz ve müziğini birlikte yaptı.
Düzenlemesi Bahadır Tatlıöz'ün ellerin-
den çıkan şarkının video klip yönetmenli-
ğini ve montajını da şarkıcının kendisi
üstlendi. Bemol Dokuz Müzik şirketinden
çıkan 'Sabır Makamı' müzik platformla-
rındaki yerini aldı. Cihan Gözel'in yaptığı
styling, çok beğenildi. Klibin sanat yönet-
menliği Hakan Tatlıöz'e aitken set amiri
görevini ise Funda Tatlıöz yerine getirdi.

Murathan
Mungan

Cem
Yılmaz

Serenay
Sarıkaya

Ömür 
Gedik

Tayfun
Duygulu

Oyuncu Pınar Altuğ, yerel seçimlerde
oy kullanırken vücut hatlarını belli
eden taytıyla paylaşım yapmış ve sos-
yal medyanın gündemine oturmuştu.
Altuğ, aylar sonra konuyla ilgili açık-
lama yaptı. "Benim için amaç ‘oy kul-
lanın, oy kullanmak vatandaşlık
görevidir’ bunu anlatmaktır. Dolayı-
sıyla sandıkta gözüksün diye daha

geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın
ucundan geçmeyecek bir kareydi"
diyen Altuğ, "Neye dikkat edeceğimi
bilmiyorum çünkü benim başka biri-
nin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp
oraya bakmak aklımın ucundan geç-
miyor. O yüzden de şimdi şuna bakı-
yorum dekolte de tehlike var mı?"
ifadelerini kullandı. 

Dekolte de tehlike var mı?



O lay, pazar günü saat 19.20
sıralarında Başakşehir,
Şamlar Mahallesinde ya-

şandı. Polisi arayan bir kişi, beyaz
bir panelvan araca genç bir kızın
zorla bindirildiğini gördüğünü ve
aracı takip ettiğini Başakşehir Sazlı-
dere mevkii Şamlar parkına doğru
gittiklerini söyledi. Gelen ihbar üze-
rine harekete geçen polis ekipleri,
Şamlar parkı içerisinde aracın seyir
halinde olduğu gördü. Araç polisin
'dur' ihtarına uymayarak devam
etti. Emniyet ekipleri ile panelvan
araç arasında yaşanan kovalamaca-
nın ardından aracın önünü kesile-
rek durduruldu. Aracın ön
tarafında oturan Mehmet Emin D.
(45) ile Ramazan D. (40) araçtan
indirilerek gözaltına alındı. Şüpheli-
lerin araçtan indikleri sırada yere
çamurlu bir eldiven düşürürken,
aracın ön tarafında yapılan ara-
mada düşen eldivenin çifti bu-
lundu. Bulunan ikinci eldivenin

içerisinden de ekmek bıçağı çıktı.

Ağlarken boğuldu

Aracın arka tarafındaki kapısı açan
polis, yerde cenin pozisyonunda
yatar vaziyette ve boynunda koli
bandı bulunan üzerindeki kıyafet-
leri çamurlanmış olan ve ağlayan
17 yaşındaki P.D.D.'yi buldu.
P.D.D'nin kendisini bulan polis
ekiplerine ' erkek arkadaşım oldu-
ğundan dolayı babam ve amcam
beni öldürmek için ormana getirdi-
ler ' dediği öğrenildi. P.D.D.'nın
boynunda bulunan bandın ise ba-
ğırmaması için ağzına bantlandığı
fakat bandın kayarak boynuna in-
diği belirlendi. Küçük kızın ifade-
sinde 'babam ve amcam erkek
arkadaşım olduğundan dolayı beni
korkutmak için ormana götürdüler,
bir daha erkek arkadaşımla görüş-
meyeceğimi söyledikten sonra
babam ve amcamla anlaştık, eve
dönüyorduk ' dediği kaydedildi.
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ESENYURT'TA 4 katlı apartmanın
4. katından düşen 55 yaşındaki
kadın hayatını kaybetti. Olay sabah

saat 08.45 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre 1968. Sokaktaki 4 katlı apartmanın

4. katında oturan 55 yaşındaki Şaheste Bay-
sal iddiaya göre havalandırmak için pencereyi
açmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek,
aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine
olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından

Baysal ambulansla çevrede bulunan bir has-
taneye kaldırıldı. Şaheste Baysal burada yapı-
lan tüm müdahalelere rağmen hayatını
kaybetti. Polis ekipleri olayın meydana geldiği
yere şerit çekerek incelemede bulundu. Olayla
ilgili inceleme başlatıldı.

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

trakYa Halkının 
GÖzdesİ Öz keŞan

GenC kızı babasının
elınden polıs kurtardı
Başakşehir'de erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle babası ve amcasının öldürmek istediği 17 yaşındaki genç kızı polis kurtardı

Dördüncü kattan düşüp can verdi Dehşeti yaşadı!

sultangazİ'de, baba-
sına ait otomobille eve
giderken drift yaparak

trafiği tehlikeye sokan sürücüye,
"Bizi mi öldüreceksin" uyarısında
bulunan Yılmaz Yılmaz iddiaya
göre 30 kişilik grubun saldırısına
uğradı. Otomobili parçalanan Yıl-
maz, "Hepsinin gözü dönmüştü.
Otomobile kaldırım taşı attılar. Bir
yandan onlarla boğuşuyordum,
bir yandan da 155 Polis İmdat
Hattı'nı aradım" diyerek yaşadığı
dehşeti anlattı.

Sabıkalı çıktılar

Olay, geçtiğimiz hafta Pazar günü
saat 00.30 sıralarında Sultangazi
İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana
geldi. İddiaya göre, Yılmaz Yılmaz
(24) kuaförden çıktıktan sonra ba-
basına ait otomobille eve giderken
Ordu Caddesi'nde karşı yönden
gelen bir araç sürücüsünün drift
yaptığını gördü. Yılmaz, araç sürü-
cüsüne tepki göstererek, "Bizi mi
öldüreceksin?" dedi. Bunun üze-
rine araçtan inen sürücü, Yılmaz'a
doğru yürüyerek saldırmaya baş-
ladı. Kısa bir süre sonra sürücü-
nün arkadaşları olduğu düşünülen
yaklaşık 30 kişi de olay yerine gele-
rek, Yılmaz'a ve kullandığı araca
saldırmaya başladı. Kendini koru-
maya çalışan Yılmaz, bir yandan
da 155 Polis İmdat Hattı'nı araya-
rak yardım istedi. Olay yerine
gelen polis, olayla ilgili çalışma
başlattı. Şüphelilerden araç sürü-
cüsü ve bazıları kısa bir süre yaka-
lanarak, gözaltına alındı. Araç
sürücüsünün uyuşturucudan çok
sayıda poliste kaydı bulunduğu
öğrenildi.

Şİle'de hafriyat kam-
yonu ile su tankeri kafa
kafaya çarpıştı. Kazada

2 şoför de yaralandı. Şoförleri sı-
kıştıkları yerlerden itfaiye ekipleri
kurtardı. Kaza Şile Yolu Ömerli
Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında
meydana geldi. İdris Özkan yöne-
timindeki hafriyat kamyonu
henüz bilinmeyen bir nedenle
karşı şeride geçerek, karşıdan
gelen Süleyman Kömürcü yöneti-
mindeki su tankeri ile kafa kafaya
çarpıştı. Kazada iki şoförde bu-
lundukları yerde sıkışırken, kazayı
gören diğer sürücüler itfaiye, sağ-
lık ve polis ekipleri haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri
yaralı şoförleri sıkıştıkları yerden
çıkartmak için çalışma başlattı.
Özkan kısa sürede, Kömürcü ise
yaklaşık bir saatlik çalışmanın so-
nucunda sıkıştıkları yerden çıka-
rıldı. Yaralı şoförler
ambulanslarla hastaneye sevk
edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme
başlattı. Kaza nedeniyle yol tra-
fiğe kapanırken, yaklaşık 2 kilo-
metrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza yapan araçları kaldırma ça-
lışmaları başladı.

Hırsızlık, saat 07.00
sıralarında Harami-
dere Organize Sanayi

Sitesi’nde meydana geldi. Güven-
lik kamerası görüntülerine göre
şüpheliler, hafif ticari bir araçla
Mehmet Yaşar’a ait oto elektrik
ve yedek parça dükkanına yanaşı-
yor. Şüphelilerden ikisi araçtan
iner inmez yanlarında getirdikleri
makaslarla kepenkleri keserek içe-
riye giriyor. İki kişi 3-4 aküyü içe-
riden arka koltukları sökülmüş
hafif ticari araca taşırken, şüpheli-
lerden birinin içeride bunları istif-
lediği, sürücünün ise
direksiyondan ayrılmadığı dikkati
çekiyor. Hırsızlığın meydana gel-
diği sokakta, F Blok önünden
geçen birini görünce arka kapıyı
kapatarak uzaklaşır gibi yapan
şüphelilerin kısa süre sonra tekrar
dönerek hırsızlığa devam ettiği
görülüyor. Mehmet Yaşar, "Saat

07.30 sıralarında içeri giriyorlar,
saat 08.01’de ayrılıyorlar. İçeride
90 kadar akü, araç arıza tespi-
tinde kullandığım iki dizüstü bil-
gisayarımı ve profesyonel arıza
tespit cihazını, kullanılmamış iki
dinamoyu alıp gitmişler”
dedi. Yaşar, yaklaşık 150 bin TL
tutarındaki hırsızlık olayı ile bir-
likte çok zor durumda kaldığını,
şüphelilerin yakalanarak hak et-
tikleri cezaya çarptırılmasını iste-
diğini belirterek, "Sanayi Sitesi
güvenliği hırsızlığın kapıların açıl-
masından sonra meydana geldiği
için sorumluluğunun bulunmadı-
ğını savunuyor. Aracın plakası da
açıkça görülüyor. Şüphelilerin ya-
kalanmasını bekliyorum” dedi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını in-
celemeye alan Beylikdüzü Emni-
yet Müdürlüğü ekiplerinin,
şüphelileri yakalama çalışmaları
sürüyor.

Tutuklandılar

Polisin yaptığı araştırmalarda konu-
nun aile içi bir mesele olduğu öğreni-
lirken, Mehmet Emin D.'nin
P.D.D.'nin babası olduğu, Ramazan
D.'nin ise amcası olduğu belirlendi.
P.D.D.'nin bir süre önce ailesi tarafın-
dan örgün öğretim gördüğü okulun-
dan alındığı öğrenildi. Yakalanarak
gözaltına alınan Mehmet Emin D.
İle Ramazan D. , Başakşehir İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri-
nin ardından " Kasten Öldürmeye
Teşebbüs " suçundan adliyeye sevk
edilirken, çıkartıldıkları mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Kurtarılan 17 yaşındaki P.D.D. ise ai-
lesinden alınarak Aile ve Sosyal Poli-
tikalar İl Müdürlüğüne ait Çocuk
Destek Merkezi Yurduna yerleştirildi.

Gasp çetesi çökertildi
İstanbul'da alacaklarını tahsil etmek için yardımcı olacaklarını söyledikleri
iş insanlarına "Parayı alamadık ama masrafımız var." diyerek milyonlarca
liralık senet imzalatıp, otomobillerine el koyan çete yakalandı

İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğüne gelen zorla
para tahsilatı yapıldığı şi-

kayetleri üzerine Gasp Büro Amir-
liği ekipleri tarafından soruşturma
başlatıldı. Polis şüphelilerin her-
hangi birinden alacağı olan mağ-
durların yanına yaklaşarak,
"Alacağınızı tahsil etmek için size
yardımcı olabiliriz." diyerek dostluk
kurdukları öğrenildi. Bir süre sonra
mağdurların yanına geri dönen
şüphelilerin "Parayı tahsil edemedik
ama, çok masraf yaptık. Bize para
vermeniz." lazım diyerek tehdit et-
tikleri öğrenildi. Polis merkezlerinde
ifade veren mağdurların, şüphelile-
rin kendilerine cep telefonlarından
adam vurulma görüntüleri göster-
dikleri "Bu vurduğumuz kişi sizin
alacağınız olan kişinin adamıydı"
diyerek para tahsilatı yaptıklarını
iddia ettikleri öğrenildi.

14 adrese birden operasyon

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafın-
dan olayla ilgili başlatılan soruştur-
mada polis Şişli, Kağıthane,
Beyoğlu, Büyükçekmece ilçelerinde
bulunan 14 adrese eş zamanlı bas-
kın yaptı. Baskınlarda aralarında
çete lideri Yasin D.'ninde bulun-
duğu 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına
alındı.

Köpek polislere saldırdı 

Operasyon sırasında çete lideri
Yasin D.'nin Şişli'de evine yapılan
baskında ise ilginç anlar yaşandığı
öğrenildi. Eve giren polislere içerde
bulunan "Bull Terier" cinsi köpeğin

saldırdığı polis ekiplerinin havaya
ateş açarak köpeği korkuttukları ar-
dından tasmasından bağlayarak et-
kisiz hale getirdikleri belirtildi. Çete

liderinin evinde yapılan aramada
80 bin lira ile hayalet silah olarak
bilinen Glock tabanca ele geçirildi.
DHA

İnsanlara zorla senet imzalatmışlar
Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin biri İsrail kökenli 5
iş insanından 2 milyon liralık para tahsilatı yaptıkları, otomobiller-
ine el koydukları ve zorla senetler imzalattıkları tespit edildi. Poliste
işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden
Yasin D.(32) ile Hür B., Serhan P. ile Cemil A. tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

90 tane aküyü
çalıp kaçtılar

Beylikdüzü Haramidere Organize Sanayi
Sitesi’nde bir iş yerine gelen 4 kişi, içerideki
90 akü ile 3 bilgisayarı çalarak kaçtı. Hırsızlık
anları güvenlik kamerasına yansıdı

Şile yolunda 
can pazarı

17 yaşındaki genç kızın, babası
ve amcası tarafından boynunun
naylon poşetle bağlandığı görüldü.



T ürk milletine ve Osmanlı hüküm-
darlığına kendini adamış, Osmanlı
Devleti'ni 33 sene boyunca ayakta

tutmayı başaran Sultan Abdülhamid
Han’ın vefatının 102. sene-i devriyesinde
Bağcılar Belediyesi tarafından anma prog-
ramı düzenlendi. Halk Sarayı’nda gerçek-
leşen etkinliğe her yaştan ilçe sakini yoğun
ilgi gösterdi.

Borç yükünü anlattı

Televizyoncu Pelin Çift’in moderatörlü-
ğünü yaptığı gecede, konuşmacı Akade-
misyen – Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz,
Abdülhamid Han’ın padişahlık yaptığı dö-
nemi ekonomik, siyasi ve toplumsal yönle-
riyle değerlendirdi. Dünyada sanayi
devrimiyle gelişmeler yaşanırken Sultan
Abdülhamid’in demir yolu çalışmalarına
ve imparatorluğun içinde bulunduğu borç
yükünü anlattı. Balkanlar’dan Arabistan
coğrafyasına kadar Osmanlı topraklarında
ayakta durma mücadelesi verdiğini belir-
ten Gündüz, Abdülhamit'i büyük yapan
şeyin de düşmanlarının büyüklüğü oldu-
ğunu belirtti.

Yahudilere kapılarını açtı

Bugün Türkiye’nin Suriyelileri bağrına
bastığı gibi o zaman da Osmanlı İmpara-
torluğu’nun sıkıntı yaşayan Yahudilere
kapılarını sonuna kadar açtığını belirten
Gündüz, "Yahudi meselesi Osmanlı me-
selesi değil, Avrupa’nın meselesidir.
1492’de Endülüs’ten Müslümanları ve
Yahudileri kovaladılar. Müslümanlar Af-
rika’ya kaçtı ancak Yahudilerin kaçacak
yeri yoktu. İkinci Abdülhamid onlara ka-
pıları açıyor ve bize gelin diyor. Şu anda
da Türkiye’nin her yerinde Yahudi var.
Bundan hiç rahatsız olmayız. Ecdat ra-
hatsız olmadı ki biz de olalım. Sınırları-
mıza gelmiş ve biçare şekilde bekleyenleri
almak hilafetin şanındandır. Biz tarihte
ne yaşadıysak bugün de aynısını yaşıyo-
ruz yarın da yaşayacağız. Biz de muaz-
zam bir devlet geleneği var" dedi.

Muazzam bir istihbarat ağı kurdu

Gündüz, Abdülhamid Han’ın en ağır eleş-
tiriler yöneltilen hafiye teşkilatıyla ilgili de
cevap niteliğinde şu açıklamalarda bu-
lundu: "Bir sultanın görevi yiyip içip yat-
mak değildir. Bir sultanın görevi devleti
ayakta tutmaktır. Bunun için de hangi ar-
gümanları kullanmamız gerekiyorsa Ab

dülhamid de o argümanlara öncelikle baş-
vurmuştur. Muazzam bir istihbarat ağı
kurdu. Buna mecburdu. İstihbarat ağı kur-
mak XIII. Louis de ve Elizabeth de de var-
dır. Bugün de vardır yarın da olacaktır.
İlkçağ da bile istihbarat ağı vardı. Neden
ihtiyaç duyuyor? Çünkü bir hile hurda
varsa devletin önceden tedbir alması lazım.
Muazzam bir istihbarat ağı kurdu. Etra-

fında kendisine ayak bağı olanları devre
dışı bırakıyor. Kendi aleyhinde olacak in-
sanları da bertaraf ediyor, öldürmüyor.
Tehdit volan kişiyi görevini değiştiriyor ya
da uzaklaştırıyor. Başka makamlara gön-
deriyor. Abdülhamid’in en önemli özelikle-
rinden biri kolay kolay idam cezası
vermiyor. Siyasi suçlulara asla idam cezası
vermiyor."
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N isan ayında havaların ısınmasıyla
Çin'de başlayan yeni tip koronavi-
rüs salgınının son bulacağını belir-

ten ve virüsün ne zaman biteceğini bildiğini
ima eden Okyanus ötesindeki başkan ile S-
400'ler ve Suriye üzerinden bize daha ya-
kınlaşan başkanın arasında kalan bizim
başkan ve bizler de endişeliyiz.

Okyanus ötesindeki başkanın, 'Ben bölge-
den çekiliyorum' derken diğer başkanın da
'Ben orada yoktum' der gibi yaşananlardan
sadece 'endişeliyiz' deyip bölgede yaşana-
caklara el ovuştururken İsrail'in ince hesap-

ları adım adım yerine geliyor gibi.
Kendisine yeni bir komşu aramanın he-

sapları içinde olan bu ülkenin dünyanın iki
büyük başkanını yöneten Yahudi Lobisinin
merkezi olduğunu unutanların kardeş dedik-
leriyle uğraşa dursun Türklerinde gerçekleri
görmesini engellemeye çalıştıkları da diğer
bir endişemiz olurken Esed dediğimizin ül-
kesinde 'onlar ne geziyorlar?' deyip, 'bizde
orada hatta Libya'da olmalıyız' deyip, aske-
rimizi başka topraklara yollamanın ağır be-
delini öderken bunun nereye varacağı
konusunda her geçen gün artan endişelerle
yanar, dururuz.

Dün briketten ev yaparak çözmeye çalış-
tığımız bölgenin, toprakların hangi resmi

ülkenin toprakları olduğunu unutmuşcasına
sürekli yaptığımız askeri sevkiyatlarla kimi,
kimleri koruma altına almaya çalıştığımız
da anlamış değilken 'Güvenli Bölge' adı al-
tında ısrar ettiğimiz anlaşmaların yüzünden
tuzağa düşmüş gibiyiz.

Çünkü tankları yolladığımız bölgede
uçak kaldırmadığımız için resmi adı Suriye
Ordusu olan ama iktidar ve havuz medyası-

nın sanki başka ülkenin askerleriymiş gibi
'Rejim Güçleri' dediği güçlerin başkalarının
silahlandırması ardından topraklarına dada-
nanları çıkarmak için ilerlerken havadan
müdahale edilemiyor hale düşmüş durumda-
yız.

Çünkü başka ülkelerin (Rusya-İran hatta
Amerika belkide İsrail'in) katkısıyla ülkesi-
nin resmi ordusuna kurşun sıkanları toprak-
larından atma planları içinde olan Suriye
Ordusunun saldırdığı korumaya çalışırcasına
orada durup, direnmek ne kadar anlamlıdır
bilinmez ama her geçen an artan endişelerle
izlediğimiz gelişmeler bugün, yarın başımıza
daha büyük belalar çıkaracak gibi. Evet ülke
içindeki sorunları unutturmaya da yarayan

bu gelişmeler belki 'şimdilik' bize yarıyor gibi
görünse de Çin'deki Corona virusunun bahar
ayına kadar süreceğini kehanet gibi açıkla-
yan okyanus ötesindeki gücün değil Ortado-
ğuda ekonomik, teknolojik gelişmelerle
kendisini tehdit eden Çin, Japonya'nın içinde
olduğu bölgede de bir şeyler çevirdiğini ima
eder endişesi de her geçen gün biraz daha
kabul görüyor gibi.

Yani briket evler yapmaya çalıştığımız bir
anda yaşanan depremlerin çadırlara mah-
kum olan insanların endişelerini her geçen
gün biraz daha arttıran Suriye'deki son geliş-
melerin inada değil, komşuluk hukuku içinde
çözülmesi gerektiğini de bekleriz eli, kolu
bağlı bir halde...

Endişeliyiz...

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1130466)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıy-

metlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat

ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin

malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına

rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya

çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artır-

madan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna

kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, bi-

rinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan

sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün so-

nuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerin-

den aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin

icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneği-

nin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya

numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 10/02/2020

1.İhale Tarihi : 16/03/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

2.İhale Tarihi : 13/04/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

İhale Yeri : Haraççı Mah. Nilsu sok. No:8 Arnavutköy/İSTANBUL

No   Takdir Edilen Değeri TL.     Adedi    KDV  Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 120.000,00 1 Adet   %18  1 Adet CAM KESME MAKİNASI 

LİVA MARKA, 130 SERİ NOLU, 

LKSM265-365 MODEL NOLU 

CAM KESME MAKİNASI

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
GAZİOSMANPAŞA

6. İCRA DAİRESİ 2019/12461 TLMT.

Örnek No: 25*

ABDULHAMID IDAM 
CEZASI VERMEDI

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Abdülhamid döneminin karanlık noktalarına ışık tutan Prof. Dr. Tufan Gündüz, hafiye teşkilatına yapılan eleştirileri değerlen-
dirdi. Abdülhamid'in muazzam bir istihbarat ağı kurduğunu belirten Gündüz, "Bir sultanın görevi devleti ayakta tutmaktır. 
Abdülhamid’in en önemli özeliklerinden biri kolay kolay idam cezası vermiyor. Siyasi suçlulara asla idam cezası vermiyor" dedi

Acil butonların sayısı artıyor

Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan’ın da katıldığı gecede Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, Pelin Çift ile Tufan Gündüz’e çiçek ve kitap takdim etti.

Vatandaşla-
rın ve özellikle de
çocukların yoğun

olarak kullandığı parkların
güvenliğini üst seviyede tut-
mak için yerleştirilen acil
durum butonlarının sayısı
5’e yükseldi. Nazım Hikmet,
Meskenler, Aşık Veysel ve
Papatya parkından sonra
Muhtar Tacim Ayvadaş Par-
kı’na da acil durum butonu
yerleştirildi. Bu sistemle
parklar, Ataşehir Belediye

Hizmet Binasında bulunan
bir merkezden izleniyor ve
acil durumlarda anında mü-
dahale ediliyor. 24 saat bo-
yunca izlenen parklar
sayesinde çocuklar ve aileler
daha güvenle vakit geçirebi-
liyor.

Anında bildiriliyor

Parklarda bulunan acil
durum butonlarıyla vatan-
daşlar, merkeze görüntülü
ve sesli ulaşıp, olumsuz du-

rumları bildirebiliyor. Mer-
keze bildirilen olumsuz du-
ruma göre sorun yaşanan
parka; polis, ambulans, za-
bıta veya itfaiye gönderili-
yor. Sağlık sorunlarından,
şiddet, taciz ve hırsızlık gibi
suç olaylarına kadar yaşa-
nabilecek tehlikeli olayların
önüne geçmek için hazırla-
nan proje kapsamında, bu
sistem Ataşehir’deki diğer
parklarda da hayata 
geçirilecek. 

Okullar arasında 
protokol imzalandı
Özel Silivri TÜRAM Tarım Lisesi,
Ukrayna’nın Harkov Tarım Üniversitesi
ile iş birliği protokolü imzaladı. Bu 
protokol kapsamında iki okul arasında,
öğrenciler staj ve öğrenci değişimi gibi
önemli işbirliklerinden faydalanacak

Özel Silivri TÜRAM Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi ile Harkov Petro
Vasilenko Tarım Ulusal Teknik Üni-

versitesi işbirliği protokolü imzaladı. Silivri Bele-
diyesi Özel Tarım Lisesi, Harkov Tarım
Üniversitesi rektör ve yardımcılarını misafir etti.
Tarım Lisesi’ni ziyaret eden Üniversite Rektörü
Nanka Oleksandır, Rektör yardımcıları Yurii
Vitkovskyi ve Arkadii Mykytas ve Üniversite De-
kanı Otabeg Azizov, akademik işleyiş ve eğitim
hakkında bilgi aldı. 

Fikir alışverişinde bulunuldu

Tarım Lisesi ile Tarım Üniversitesi ortak ilgi
alanları çerçevesinde; “Artikülasyon/transfer
sözleşmelerinin geliştirilmesi, konferanslar, se-
minerler, sempozyumlar ve dersler gibi akade-
mik faaliyetlerin organizasyonu, fakülte
ziyaretleri ve diğer fakülte iş birlikleri, öğrenci
değişimi ve uluslararası hareketlilik sözleşmele-
rinin geliştirilmesi, yayınların ve diğer ortak
çıkar malzemelerinin paylaşımı, ortak araştırma
çıkarlarının keşfi, personel değişimi, öğrenci ha-
reketliliği ve staj iş birliği” amaçlarında iş birliği
protokolünü imzaladı. İki tarım okulu ortak
projeler üzerine de fikir alışverişinde bulundu.

İstanbul'un kişi
başına düşen yeşil
alan miktarı en

fazla olan ilçesi Büyükçek-
mece'de çocukların güvenle
oyun oynayabileceği aynı
zamanda dalından meyve
kopartıp yiyebileceği ağaçla-
rın yer aldığı oyun parkları-

nın sayısı gün geçtikçe art-
makta. Güzelce Mahalle-
si’ne yeni kazandırılan 1300
metrekarelik bir alana yapı-
lan park içerisindeki çocuk
oyun alanı, basketbol sa-
hası, fitness alanı ve meyve
bahçeleri çocuklar tarafın-
dan yoğun ilgi görüyor. 

Oyun parklarına yenileri ekleniyor

Ataşehir Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların güvenliğini sağlamak
için parklara yerleştirdiği acil durum butonlarının sayısını artırıyor. 
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MEHMET ALİ ÇATAL

corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe

Mah. A1 Blok No:34 
Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...

ÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADEN
40 ÇEŞİT ÇORBA

Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Ü sküdar'da Nevmekan Sahil
sergi salonunda, 'Renklerin
Sırrı' konulu çini sergisi dü-

zenlenen törenle açıldı. Emel Basut
Gemici tarafından hazırlanan 60
çini eserinin yer aldığı serginin açı-
lışı Belediye Başkanı Hilmi Türk-
men'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Düzenlenen sergiye sanatsever Üs-
küdarlılar yoğun ilgi gösterdi. Çini
sanatçısı Emel Basut Gemici tara-
fından hazırlanan ve 60 çini eseri-
nin yer aldığı 'Renklerin Sırrı'
sergisi düzenlenen törenle sanatse-
verlere kapılarını açtı. Nevmekan
Sahil'de gerçekleşen sergi açılışına
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen'in yanı sıra Üsküdar Be-
lediye Başkan Yardımcısı İsa

Doğan, ve çok sayıda Üsküdarlı
sanatsever katıldı.

Hepsinin hikayesi var

Renklerin Sırrı sergisinin açılışında
konuşan Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen, "Bugün güzel bir
Nevmekan Sahil akşamındayız. Bu
akşam Nev galeride çok güzel eser-
ler sergileniyor. Bugün de 3 Marta
kadar devam edecek olan çini sa-
natının ülkemizde en başarılı tem-
silcilerinden Emel Basut Gemici
hanımefendinin sergisi Renklerin
Sırrı sergimizin adı, gerçekten bir-
birinden değerli çok güzel eserler
var. 60'ın üzerinde eser var. Çini sa-
natı tabii ki çok önemli çok güzel
bir sanat, çini sanatını görünce
kendimizi bizi görüyoruz. Çini sa-
natı biz demek, öyle düşünüyoruz.

Her bir parça eser aslında tarihi bir
vesikasıdır, bir belgedir. Hepsinin bir
hikayesi vardır. Yapılan sanatta 
bir hikaye var, tarihi bir olay var ve
çok kalıcı bir sanattır. Taşa, toprağa,
havaya, suya ve ateşe atılan imzadır
çini sanatı. sağ olsun Emel Hanım
kendisi bu işe adamış adeta sana-
tıyla pişmiş bir sanatçı diyoruz.
Bugün çok güzel bir katılım var.
Sergimiz 3 Mart'a kadar devam edi-
yor. Herkesi buraya davet ediyoruz
“ diye konuştu.

Boğaza yakınlığıyla meşhur

Düzenlenen sergi açılışında konu-
şan Çini sanatçısı Emel Basut Ge-
mici, “ Üsküdar Belediyesinin
düzenlemiş olduğu bu güzel me-
kanda açmış olduğumuz sergide çi-
nilerimiz de atalarımızın başlatmış

olduğu bir geleneği devam ettirmeyi
amaçlıyoruz. Burası boğaza yakın-
lığı denize yakınlığı dolayısıyla ser-
gide kullandığımız çinilerde
genellikle martıları, balıkları kullan-
dık. İstanbul'un koşturmacası içeri-
sinde renkleri unutmuş bizler durup
biraz nefes almak, biraz hayat bul-
mak için bu tür sanat etkinliklerine
katılmak veya yahut da denize bak-
mak ve kuşların sesini dinlemeyi ha-
tırlatmak amaçlıyoruz. Sergimiz 3
Mart'a kadar devam edecek sergi-
mizi ziyaret edebilirler bize imkan-
ları sağlayan Üsküdar Belediyesine
sonsuz teşekkürler.” diye konuştu.
Birbirinden güzel çini eserlerinin yer
aldığı sergi sanatseverler tarafından
beğeni toplarken sergi 3 Mart tari-
hine kadar Nevmekan Sahil'de 
gezilebilecek. 

fena gönderme!
Yasak Elma dizisinin önceki akşam
yayınlanan bölümünde Zeynep Yıl-
maz ile acun Ilıcalı'nın boşanması-
nın ardından Şeyma subaşı'nın
"Boşandılar" şeklindeki paylaşımına
gönderme yapıldı.
seneler önce acun Ilıcalı,
Zeynep Yılmaz ile ev-
liyken Şeyma su-
başı ile başlayan
yasak aşk diziye
konu oldu. Yasak
Elma'da Nesrin
Cavadzade'nin
hayat verdiği Şahika
karakteri, Tuvana Türkay'ın rol ad-
lığı Leyla karakterini telefonla ara-
yarak, şunları söyledi: "Halit ve
Yıldız boşanıyor. Haftaya selfini
çekip sosyal medyandan boşandı-
lar diye paylaşabilirsin artık."

Seyma Subaşı’ya 

RENKLERIN SIRRI
USKUDAR’DA
Üsküdar’da Nevmekan Sahil sergi salonunda, ’Renklerin Sırrı’ konulu çini sergisi düzenlenen törenle açıldı

Üsküdar’daki sergiyi inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,” Sanatın her anlamda desteklenip, yaşatılmasını önemsiyoruz” diye konuştu.



T ürkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) Başkan
Yardımcısı Murat Çetin-

kaya, ticari işlemlerde ücret, masraf
ve komisyonlara ilişkin yapılan dü-
zenleme hakkında soruları 
yanıtladı.
"Neden böyle bir düzenleme yapıl-
masına ihtiyaç duyuldu?" sorusu
üzerine Çetinkaya, mevcut du-
rumda bankaların ticari müşterile-
rinden farklı isimler altında ücret,
komisyon ve masraf aldığını belirtti.
Çetinkaya, 2006/11188 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ve 6493 sayılı
Ödeme ve Menkul Kıymet Muta-
bakat Sistemleri, Ödeme Hizmet-
leri ve Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Kanun tarafından
TCMB'ye tanınan yetki çerçeve-
sinde bir tebliğ ile bu alana bir dü-
zenleme getirdiklerini söyledi.
Bankaların ticari müşterilerinden
tahsil ettiği bu ücretlerin karşılaştırı-
labilir olmaktan uzak olduğunu
vurgulayan Çetinkaya, şunları kay-
detti: "Burada zaman zaman aşırı
fiyatlamalar ile karşı karşıya kalını-
yordu. Artan müşteri şikayetleri
üzerine bu konuda bir düzenleme
ihtiyacı ortaya çıktı. Biz yaptığımız
düzenleme ile bankaların ticari
müşterilerine sundukları ürün veya
hizmetler karşılığı alınabilecek üc-
retlerin tür ve niteliklerini, azami
miktar ya da oranlarını ve bunlara
ilişkin standartları belirlemeyi he-
defliyoruz. Özetle, burada temel
amaç tahsil edilen ücretlerin daha
şeffaf, anlaşılır, öngörülebilir ve kar-
şılaştırılabilir olmasını sağlamak."

Üç konuda düzenleme yapıldı

Çetinkaya, bankaların diğer banka-
lar, finansal kiralama şirketleri, fak-
toring şirketleri ve finansman
şirketleri ile Finansal Tüketicilerden
Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik kap-
samında yer alan finansal tüketici-
ler haricindeki tüm gerçek veya
tüzel kişilere sunulacak ürün ve hiz-

metler karşılığında alınacak ücret-
leri kapsadığının altını çizdi. "Tebliğ
ne gibi düzenlemeler getiriyor?" so-
rusuna Çetinkaya, şu cevabı verdi:
"Tebliğ ile temel olarak üç konuda
düzenleme yapıldığını söyleyebili-
riz. İlk olarak, mevcut durumda,
bankalar ticari işlemler için çok
fazla sayıda kalem altında ücret
tahsil ediyor. Bu tebliğ ile bankala-
rın ticari müşterilerine 'Ticari Kredi-
ler', 'Dış Ticaret', 'Nakit Yönetimi' ve
'Ödeme Sistemleri' olmak üzere
dört kategoride sundukları ürün ve
hizmetler karşılığında alınabilecek
ücretleri 51 kalemle sınırlandırdık.
Tebliğ bu 51 kalem için ücret liste-
sini içeriyor. İkinci olarak bazı ücret
kalemlerine niceliksel veya niteliksel
sınırlamalar getirdik. Üçüncü ola-
rak ise ücretlendirmede şeffaflık
sağlamak için bankalara bilgilen-
dirme yükümlülüğü getirdik. Artık
bankaların tüm ücret kalemlerine
ilişkin azami tarife ve diğer güncel
bilgileri internet sitelerinde açık, an-
laşılır ve kolay erişilebilir şekilde ilan
etmeleri gerekiyor."

Hizmetler karşılığı 
alınabilecek ücretler

Murat Çetinkaya, "Bankalar ti-
cari müşterilerinden yalnızca teb-
liğin ekinde yer alan ücretleri mi
alabilecekler?" sorusu üzerine,
tebliğ ekinde yer alan 51 kalemlik
ücret listesinin, bahsettikleri dört
kategori kapsamındaki ürün ve
hizmetler için olduğunu söyledi.
Yani ticari krediler, dış ticaret,
nakit yönetimi ve ödeme sistem-
leri kategorileri kapsamında su-
nacakları ürün ve hizmetler
karşılığı alınabilecek ücretleri dü-
zenlediklerini belirten Çetinkaya,
"Bankalar bu dört kategori kapsa-
mında sunulan ürün ve hizmetler
için tebliğ ekinde yer alan ücretler
dışında, üçüncü kişilere ek bir
masraf ödemesi söz konusu ol-
madıkça, herhangi bir ücret ala-
mayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kredi tahsis, kredi kullandırım ve
erken ödeme ücretleri "Tebliğ,
kredi tahsis, kredi kullandırım ve
erken ödeme ücretleri gibi konu-
ları nasıl düzenliyor?" şeklindeki
soruya Çetinkaya, şöyle cevap
verdi: "Bankalar, ticari müşteriler-
den kredi tahsis ve kredi kullandı-
rım ücretini ayrı ayrı alabilecekler.
Kredi tahsis ücretleri tahsis edilen
limitin on binde yirmi beşini ge-
çemeyecek. Kredi kullandırım üc-
reti ise kullandırılan kredinin
yüzde 1'ini geçemeyecek. Erken
ödeme ücreti konusunda ise ban-
kalar kredinin bir ya da birden
fazla taksit ödemesinin vadesin-
den önce yapılması veya kredi
borcunun tamamının erken öden-
mesi durumunda erken ödeme
ücreti tahsil edebilecekler. Ayrıca,
ticari müşterinin kredinin tamamı
için erken ödeme talebinde bu-
lunması halinde bankalar bu ta-
lebi kabul etmek zorunda
olacaklar. Bu durumda, ticari
müşterilerden alınabilecek erken
ödeme ücretinde de bir sınırlama
söz konusu. Buna göre ticari
müşterilerden alınabilecek erken
ödeme ücreti, kalan vadesi 24 ayı
aşmayan kredilerde yüzde 1'i,
kalan vadesi 24 ayı aşan kredi-

lerde ise yüzde 2'yi geçemeyecek.
Tebliğ öncesinde alınmış olan ti-
cari kredilerin erken ödenmesi

durumunda alınabilecek ücretler
için de bu düzenleme geçerli 
olacak." DHA
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik ve İdari Birimlerde Kullanılmak Üzere Kırtasiye Malzemesi Alım
İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/66183
1-İdarenin
a) Adresi : Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi, Selimiye Mahallesi. Tıbbiye
Caddesi 

No:38 34668 Selimiye ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0216 418 96 16 / 1307 - 2163463640
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 54 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) 
Külliyesi (İstanbul) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi 
(Ankara) ilgili depolarına teknik şartnamede belirtilen miktarlar 
doğrultusunda teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : İlgili depoların yazılı talebi / Siparişi (Faks, Posta, E- Mail vb.) 
doğrultusunda belirtilen Miktarlar 15.12.2020 tarihine kadar peyder 
pey veya tek seferde teslim edilecektir. Muayene ve kabul komisyonu 
huzurunda mesai saatleri içerisinde malzemeler teslim alınacak 
ve gerekli işlemler yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi 
Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No: 38 Üsküdar/İSTANBUL)

b) Tarihi ve saati : 26.02.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter-
ler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İhaleye katılacak firmalar teklif edilen malzemelerin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uy-
gunluğunu belirlemek amacıyla ürünlere ait numunelerini ihale saatinden önce satınalma birimine
üzerinde sıra numaraları yazılı bir şekilde (firmaca önceden düzenlenmiş) tutanakla teslim edecekler-
dir.
Teslim edilen numuneler orijinal olmalı ve üzerinde isteklinin unvanı ve ürünün markası, İhale Kayıt
Numarası, ihtiyaç listesi (ihale kalemi sıra numarası) sıra numarası yazmalıdır. 
Teslim edilmeyen numunelere ait kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Numunelerin, denenmesi veya kullanılması halinde ayrıca ücret ödenmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No: 38 Üskü-
dar/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1130566)

EKONOMİ

TcmBBaşkanı Çetinkaya, para transferine
ilişkin olarak banka müşterilerinin yararına
olacak önemli bir sınır getirildiğini belirtti.
Mevcut durumda yapılan transferlerde ka-
nala veya bankaya göre çok değişken fiyat-
lamalar olduğuna dikkati çeken Çetinkaya,
"Düzenleme ile 1000 TL ve altındaki trans-
ferlerde EFT işlemlerinden alınabilecek
ücret mobil bankacılık uygulamaları ve in-
ternet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlem-
ler ile düzenli ödemelerde 1 TL'yi, ATM'den
yapılan işlemlerde 2 TL'yi, çağrı merkezi
veya şube gibi diğer kanallar ile yapılan iş-
lemlerde ise 5 TL'yi geçemeyecek. İşlem tu-
tarının 1000 TL ile 50 bin TL arasında
olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5
TL ve 10 TL olarak belirlendi. İşlem tutarı-
nın 50 bin TL üzerinde olması durumunda
ise söz konusu azami ücretler sırasıyla 25
TL, 50 TL, 100 TL olarak uygulanabile-
cek." ifadelerini kullandı. Çetinkaya, havale
işlemlerinde ise en fazla bu sınıflandırmaya
göre belirlenen ücretlerin yarısının uygula-
nabileceğini dile getirdi. Tebliğde yer alan
düzenlemelerin, 1 Mart 2020'den itibaren
yürürlüğe gireceğini belirten Çetinkaya,
"Ancak, 1 Mart 2020'den önce kurulmuş
sözleşmelerin bu tarihten sonra gerçekleşti-
rilecek işlemleri için de tebliğ hükümleri ge-
çerli olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Para transfer
ücretlerİMERKEZ BANKASI UYARDI

TCMB Başkan Yardımcısı Çetinkaya,bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği 
ücretlerin karşılaştırılabilir olmaktan uzak olduğunu belirterek, "Burada zaman
zaman aşırı fiyatlamalar ile karşı karşıya kalınıyordu." ifadelerini kullandı

Limonun fiyatı

cep yakıyor
Türkiye'nin limon üretiminin büyük bölümünün yapıldığı
Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl rekolte azaldı, fiyatlar yükseldi

erdemli Ziraat Odası
Başkanı Rasim Şahin, yap-
tığı açıklamada, Türki-

ye'nin limon üretiminin yüzde 65'inin
Erdemli'de gerçekleştirildiğini söy-
ledi. Erdemli'de geçen yıl 87 bin de-
karda 450 bin ton limon üretimi
yapıldığını ifade eden Şahin, bu yıl
yüzde 30 azalışla 350 bin ton rekolte
beklediklerini dile getirdi. Limonda
bir yılın "var" bir yılın "yok" yılı oldu-
ğunu belirten Şahin, bu sene rekolte-
deki düşüşün fiyatların artmasına yol
açtığını, bunun da üreticiyi memnun
ettiğini bildirdi. Şahin, ilçede yaklaşık
5 aydır süren limon hasadında sona
yaklaşıldığını, ihracata ve iç piyasaya
giden limonların dışında kalan ürü-
nün yaz aylarında satışa sunulmak
üzere soğuk hava depolarında sak-
landığını ifade etti.

Limon dalında 
3 liradan alıcı buluyor

Limonun,
Erdemli eko-
nomisi
için
can
da-
marı olduğunu dile
getiren Şahin, şöyle
dedi: "Erdemli ilçe-
mizin ekonomisi
limon ve domates
üretimine bağlı.
Özellikle limon
değerinde satıldı-
ğında hem üretici-
nin yüzü gülüyor
hem de ilçe ekono-
misine büyük katkı
sağlıyor. Geçen yıl
87 bin dekarda 450 bin ton limon
üretildi. Bu yıl yüzde 30 düşüşle yine

87 bin dekarda 350 bin ton limon
üretimi bekleniyor. Rekolte düşerken
limonun fiyatındaki iyileşme üretici-
mizin yüzünü güldürdü. Şu anda
limon dalında 3 liradan alıcı 
buluyor."

Limon altın çağını yaşıyor

Limon üreticisi Veli Coşkun da bu yıl
fiyatın artmasıyla emeklerinin karşılı-
ğını almaya başladıklarını söyledi.
Yakın zamanda limon fiyatlarının
daha da artmasının beklendiğini be-
lirten Coşkun, "Limon fiyatlarının
yükselişe geçmesi biz çiftçileri sevin-
diriyor. Limon adeta altın çağını yaşı-
yor." dedi. 
Üreticilerden Atilla Yılmaz da verim-
deki düşüşe rağmen limon fiyatları-
nın üreticinin istediği gibi geliştiğini
kaydetti. Limon hasadının sonlarına
yaklaşılmasına rağmen halen dalında
bekleyen ürünlerin olduğunu söyle-
yen Yılmaz, "Normalde dalında bek-

leyen limon para etmez ancak
bu yıl limon fiyat-
ları 4 liraya kadar

çıktı. Limonun para
etmesi üreticinin
yüzünün gülmesi
demek." diye 
konuştu.

Kredi kartları 
için düzenleme
gerekiyor
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu (TÜDEF) 
Genel Başkanı Aziz Koçal,
banka ücret ve komisyonlarına
yönelik düzenlemeyi olumlu
bulduklarını belirterek, "Benzer
uygulamayı kredi kartlarında
da bekliyoruz" dedi

TükeTici
Dernekleri
Federasyonu

(TÜDEF) Genel Baş-
kanı Aziz Koçal, Banka-
cılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu
(BDDK) ve Türkiye
Cumhuriyet Merkez
Bankasının (TCMB)
banka ücret ve komis-
yonlarının, işlem mali-
yetlerinin düşürülmesi
amacıyla sınırlandırıl-
masına yönelik düzenle-
mesini değerlendirdi.
Düzenlemenin daha çok
ticari müşterileri kapsa-
dığını aktaran Koçal,
EFT, kart yenileme, ha-
vale, kartlardan nakit
avans kullanım gibi fi-
nansal tüketici işlemle-
rinde de indirime
gidilmesini olumlu karşı-
ladıklarını söyledi.
Koçal, tüketici örgütleri
olarak alınan bu ücretle-
rin yüksek olduğunu
gerek hükümete gerekse
BDDK'ye yıllardır aktar-
dıklarını belirterek, "Ta-
leplerimizin kısmen de
olsa karşılık bulması tü-
keticiler adına olumlu bir
gelişmedir. Umarız eski
haline dönmez." diye 
konuştu.

Murat Çetinkaya



C umhurbaşkanı Erdoğan, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK) Ulusal Siber Olaylara

Müdahale Merkezi’nin açılış töreninde
konuştu. Erdoğan, bilgi ve teknolojinin
dünyada en hızlı büyüyen sektör oldu-
ğunu belirterek, Türkiye'de bu sektörün
hacminin 17 yılda 20 milyar dolardan
132 milyar dolara yükseldiğini, sektörün
ülkemizdeki yatırımlarının 100 milyar li-
rayı aştığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, haberleşme altyapısının kapsama
alanına giremeyen tek karış yer bırakma-
mayı hedefledikerini belirterek, "İlk yerli
ve milli baz istasyonu Ulak’ı bu amaçla
ürettik. Türkiye’deki yaklaşık 190 bin baz
istasyonu içinde Ulak’ın kullanıldığı baz
istasyonu sayısı henüz 1000 civarında.
Her ne kadar çeşitli operatörlerimizin 3
bin 400 adetlik bir Ulak siparişi var ise de
henüz bu konuda kat etmemiz gereken
çok mesafe olduğu ortadadır. Tüm mobil
operatörlerimizi ülkemizin yerli ve milli
baz istasyonu Ulak’ı daha etkin şekilde
kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Yüksek yerliliğe ulaşmalıyız

Erdoğan, 2016 yılında ihalesi yapılan
4,5G teknolojisinde yüzde 23 yerlilik ora-
nına sahip olduklarını kaydederek, "Önü-
müzde 5G süreci bulunmakta. Kritik bir
alan olan mobil teknolojide 5G'de daha
yüksek yerlilik oranlarına ulaşmak mec-
buriyetindeyiz. Endüstride hızlı bir dönü-
şümü beraberinde getirecek 5G akıllı
şehirler, akıllı ulaştırma sistemleri, akıllı
hastaneler gibi nice alanın temel altyapı-
sını oluşturacaktır. Bunun için 5G’nin et-
kileyeceği tüm sektörlerle ilgili kapsamlı
bir çalışmayı da hızlı yürütüp geleceğin
teknolojisine bir an önce hazır hale gel-
meliyiz. 5G konusunda geciktiğimiz her
günün ülkemize yıllara sari maliyetinin

olacağını aklımızdan çıkarmayalım. Yerli
5G teknolojisi altyapısını kurmadan
5G’ye geçemeyiz. Bunun için tüm kurum-
larımızın ve firmalarımızın hızlı etkin ve
kararlı bir şekilde hareket etmesi şarttır"
diye konuştu. 

Verilerimiz bizim için önemli

Erdoğan, milli teknoloji hamlesini başlat-
tıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Geçmişte basit amaçlar ve üst düzey yet-
kinlikte kişiler tarafından yapılabilen siber
saldırılar artık devletler düzeyine kadar
çıkmıştır. Bu durum siber saldırıların çok
güçlü altyapıyla ve güçlü kadrolarla yürü-
tülebilmesine, dolayısıyla hedef odaklı ve
çok daha yıkıcı hale gelmesine yol açıyor.
Türkiye son dönemde siber saldırılara en
çok hedef olan ülkelerin başında geli-
yor. Mesela 2016 yılında 9 bini bul-
mayan ülkemize yönelik siber
saldırı sayısı, geçtiğimiz sene
136 bini aşmıştır. Sınırlarımı-
zın güvenliği ne kadar önem-
liyse elektronik
sistemlerimizin ve bura-
larda saklanan verilerin
güvenliği de o derece
önemlidir. Yapay zeka
destekli insansız hava
araçları ve robotik sistem-
ler başta olmak üzere her
türlü teknolojik ürünün
hayatımızda giderek daha
çok yer edineceği bir dö-
neme girdik. Bu işin güvenlik
boyutuna artık çok daha önem
vermeliyiz. Aksi takdirde ülkemi-
zin hem teknoloji çöplüğü haline
dönüşmesine engel olamayız hem
de tüm kritik sistemlerimizi başkaları-
nın eline teslim etmiş oluruz. Veri güven-
liği de bu işin önemli bir parçasıdır.

Günümüzde veri en az petrol kadar
önemli hale geldi. Veri güvenliğini ya-
bancı çözümlerle sağlamaya çalışmak,
sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet
etmekle eşdeğerdir. Bu gerçekten hare-
ketle veri güvenliği konusundaki yerli ve
milli çözüm çalışmalarını hızlandırıyo-
ruz."

Siber Güvenlik vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye’nin
verisi Türkiye’de kalmalı' anlayışıyla baş-
lattıkları çalışmalarda henüz istenilen dü-
zeye gelinemediğini belirtirken,
teknolojiye hük-
mede-

nin artık her sisteme ve onu üreten, kulla-
nan, saklayan her unsura nüfuz edebildiği
bir döneme girildiğine işaret etti. Erdo-
ğan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale
Merkezimiz, yılın 365 günün 24 saati ke-
sintisiz çalışacaktır. Burada yerli ve milli
imkanlarla geliştirdiğimiz siber güvenlik
sistemlerini kullanarak hem saldırıları en-
gelliyor hem de önceden tedbir alıyoruz.
Savunmadan iletişime, sağlıktan enerjiye,
finanstan eğitime kadar tüm sektörlerdeki
kritik kurum ve kuruluşlarımızda siber
olaylara müdahale ekipleri oluşturduk.
Bu ekipleri her geçen gün daha da yay-
gınlaştırıyor ve güçlendiriyoruz. Şu anda
1300 kurumumuzda yaklaşık 4 bin uz-
manla siber güvenlik faaliyetleri yürütülü-

yor. Bu ekipler istihbarat
paylaşımından güç birliğine kadar

her alanda dayanışma içerisinde
çalışıyor. Siber savunmada

yapay zeka ve makine öğ-
renmesi teknikleri giderek
önem kazanıyor. Bu doğ-
rultuda Kasırga, Avcı,
Azad gibi uygulamalar
geliştirdik. Ülkemize
yönelik siber saldırıla-
rın pek çoğu işte bu
ekipler ve uygulama-
larla çoğu defa kimse-
nin haberi olmadan
sessiz sedasız bir şe-

kilde bertaraf ediliyor.
Tüm bu çalışmalar saye-

sinde Türkiye global siber
güvenlik endeksinde dün-

yada 20’nci, Avrupa’da
11’inci sıraya yükseldi. Al-

manya, İtalya, Belçika gibi ülkele-
rin önünde yer aldığımız bu

sıralamada daha da yukarılara tırman-
makta kararlıyız" diye konuştu. DHA

SİYASET
ÇARŞAMBA 12 ŞUBAT 2020 7

Erdoğan, son dönemde yaygınlaşan teknoloji bağımlığı tehdi-
dine de dikkat çekerek, "Önce gençlerde başlayan teknoloji bağımlı-
lığının, artık her kesimi kuşatıyor olmasını üzüntüyle takip ediyoruz.

Halbuki biz çevremize baktığımızda modern köleler değil, teknolojiyi bilin-
çli kullanan özgür bireyler görmek istiyoruz. Aynı oda içinde dahi konuşarak

değil, mesajla iletişim kuran insanların gerçek hayatla bağı giderek zayıflıyor.
İnsanlarımızın gerçek hayatla bağlarını güçlendirecek çalışmaları destekleme-
miz, özendirmemiz gerekiyor. Bir başka önemli sıkıntımız siber zorbalıkların çe-

şitleniyor ve artıyor olmasıdır. Özellikle sosyal medya bu bakımdan tam bir
çöplük, tam bir başıboş bir mecra haline dönüşmüştür. İnsanların taciz edil-
diği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, linçe tabi tutulduğu, her türlü hak-

larının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız.
Gerçek hayatta suç olan her şeyin internet ortamında aynı karşılığı
bulması şarttır. Ülkemizi yalan haberin, iftiranın, hakaretin, teh-

didin, dolandırıcılığın, provokasyonların adeta bir çığ gibi
toplumumuzun üzerine çöktüğü bu kabus iklimin-

den çıkarmakta kararlıyız" dedi.

Sanal dünyaya
teSlim olmayacağız

Geçen salı 
sözlerini 

"FETÖ'nün 
siyasi ayağını 

haftaya 
anlatacağım"

sözleriyle son-
landıran CHP

Genel Başkanı
Kemal 

Kılıçdaroğlu, 
partisinin

grup toplantı-
sında konuştu.
20 soruya 20
cevap veren
Kılıçdaroğlu,

“Devleti 
FETÖ'ye teslim

eden kişinin
adı Recep 

Tayyip Erdo-
ğan'dır” dedi

GEÇEN hafta Suriye’de şehit
düşen 11 askerimiz, Elazığ
depremi ve Kızılay üzerinden

Başkentgaz-Kızılay-Ensar-TÜRKEN
sarmalındaki bağış skandalına değinen
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu, “İdlib'ten şehitlerimiz geldi.
Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak, Pi-
yade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açık-
göz, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim
Albayrak, Piyade Uzman Onbaşı Enes
Alper ve Piyade Uzman Onbaşı Davut
Özcan. Şehitlerimize Allah'tan rahmet
diliyorum. Türkiye, Ortadoğu'da egemen
güçlerin taşeronluğuna soyunmamalıdır.
Askerlerimiz bu nedenle şehit olmamalı-
dır” dedi.

Bunlarda vicdan var mı?

Siyasi iktidarın vicdanını kaybettiğini an-
latan CHP Lideri, “Hatay’da bir vatan-
daşımız “Çocuklarım aç, iş istiyorum
anlıyor musunuz?” diyerek kendini yaktı.
Bir baba evine ekmek götüremiyorsa
Saray sosyetesi bunun farkında mı
acaba? Bir baba kendi çocuğuna yiyecek

götüremezse, aylardır işsizse, ailede
huzur kalmadıysa, tek çare olarak ken-
dimi yakayım demek zorunda kalıyorsa,
oturup hepimizin vicdan muhasebesi
yapması gerek. İşsiz vatandaşımızın ken-
dini yakmasını siyasi manevra olarak gö-
renler oldu. “Yuh” diyeceğim ama az
kaçar. Bunlarda vicdan, ahlak, din iman
var mı?” diye sordu.

Bilal'e anlatır gibi

AK Parti'nin FETÖ ile ilişkili olduğunu
da iddia eden Kılıçdaroğlu, “FETÖ’nün
siyasi ayağını açıklayacağım” dedim. Bu-
rada tek tek Bilal’e anlatır gibi anlataca-
ğım. Bir terör örgütü devletin kılcal
damarlarına nasıl sızar FETÖ terör ör-
gütünü devletin tüm kılcal damarlarına
kim nasıl yerleştirdi? Devletin en önemli,
en mahrem birimlerine terör örgütü ele-
manlarını yerleştirenler FETÖ’nün siyasi
ayağıdır! Tek yetkili olan iktidar partisi
FETÖ’nün elemanlarını devletin kılcal
damarlarına yerleştirirken “Ben bunların
terör örgütü üyesi olduğunu bilmiyor-
dum” diyebilir mi? “Cumhurbaşkanlı-
ğı’na bağlı bir birimin raporu, ‘FETÖ

devletin bütün kılcal damarlarına sızıyor’
diyor. Bu yetkiyi ancak belirli kişiler ve
kurumlar kullanabilir. Esnaf, devlete FE-
TÖ’nün müsteşarını tayin edebilir mi?”
dedi.

Her şeyi Erdoğan üstlendi

FETÖ'ye her yetkiyi Erdoğan'ın verdiğini
belirten Kılıçdaroğlu, “FETÖ’nün faali-
yetleri izleniyor muydu? Evet izleniyordu,
eskiden beri izleniyordu. Gülen hareketi-
nin CIA ilişkileri MİT tarafından rapor-
lanmıştı 1991 yılında. 24 Ağustos 2004
tarihinde bir karar alındı MGK’da. O
dönem başbakan Erdoğan’dı. Gülen ha-
reketinin tehlikeli olduğunu hükümete
bildirdiler. Peki ne yaptılar? MGK’da alı-
nan Gülen kararı Bakanlar Kurulu’nda
imzaya açılmadı, hiçbir işlem yapılmadı.
Kimseye haber verilmedi. Tüm riski hü-
kümet adına Erdoğan üstlendi. Peki, FE-
TÖ’nün siyasi ayağı kim? * FETÖ’nün
tehlikeli olabileceğini içeren MGK kararı
dönemin başbakanı tarafından rafa kal-
dırıldı. Bu kişi aynı zamanda BOP Eş
Başkanı’dır. MGK karar alıyor Gülen ha-
reketi tehlikelidir diye. Derhal içerideki ve

dışarıdaki faaliyetleri ile ilgili gerekli ön-
lemleri alın diyor. Kime diyor? Dönemin
hükümetine. Kararın altında da imzası
var dönemin Başbakanı Erdoğan’ın” ifa-
delerini kullandı.

Devleti teslim etti

AK Parti'nin devleti FETÖ'ye verdiğini
ifade eden Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, 2016
yılında “FETÖ ile bir ortak yanımız
vardı. Aynı menzile farklı yollardan giden
bir yapı olarak ördük. Bambaşka niyetle-
rinin, sinsi planlarının olduğunu görme-
dik” diyor. Yalan söylüyor! Çünkü 2014
yılında Milli Güvenlik Kurulu söyledi
sana. 15 Temmuz’da şehit olanlar adına
soruyorum, 15 Temmuz’da gazi olanlar
adına soruyorum, Vicdanı olanlar adına
soruyorum, Bu memleketi sevenler adına
soruyorum, FETÖ’nün siyasi ayağı kim?
FETÖ’nün önünü açan siyasi otorite
FETÖ’nün siyasi ayağıdır. Devleti FE-
TÖ’ye teslim eden kişinin adı Erdo-
ğan’dır. Erdoğan’a ve partisine destek
veren partiye de söylemek isterim. Ülkeye
bağlılığınızı parti üstünden yapıyorsanız,
milliyetçiliğinizi de sorgularım” dedi.

Türk milleti Şam'a
girmeyi düşünmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Esad
tahtından indirilmeden ne Suriye'ye ne de
Türkiye'ye huzur gelecektir. Türk milleti
gerekirse, artık başka bir seçenek de
görülmezse Şam'a girmeyi şimdiden
planlamalı ve zalimleri yerle yeksan et-
melidir. Diyorum ki, yansın Suriye, yıkılsın
İdlib, kahrolsun Esad" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
TBMM'de partisinin grup toplantısında
konuştu. Bahçeli, Elazığ Sivrice merkezli

deprem, Van'daki çığ faciası ve İstanbul'daki uçak ka-
zasını hatırlatarak, Türk milletinin tarih boyunca fela-
ketlere teslim olmadığına dikkat çekti. Bahçeli,
"Özellikle, 1999 Gölcük merkezli deprem ile Elazığ Siv-
rice merkezli depremi karşılaştırıp siyasi fırsatçılık
yapan, 'seninki kötü, benimki iyi' imasına yeltenen
küçük ve güdük bir azınlık bizim gözümüzden kaçma-
mıştır. 1999 Büyük Marmara depreminde devletin çök-
tüğünü bugün ise ayakta olduğunu iddia eden
sefillerden tutun da yine 1999'da toplanan deprem yar-
dımlarından memur maaşlarının ödendiğini söyleyen
haysiyet fukaralarına kadar kederli günlerimizi daha da
karartan provokatörler gizlendikleri deliklerinden baş-
larını uzatmışlardır. Bilinmelidir ki, Türk devleti ne
1999'da çöktü, ne de 2020'de zaafa uğradı. Çöken dev-
let değildir, çürük binalardır, utanmaz müteahhitlerdir,
kaçak ve kanunsuz bina ve yapılara göz yuman işbir-
likçi yöneticiler, çıkar lobileridir. Devlet aynıdır, ruh ay-
nıdır, fıtrat aynıdır, duruş aynıdır, dün ile bugün
arasında ayrımcılık yapanlar ya kalleştir ya da kifayet-
siz muhteristir. Hiç kimse merak buyurmasın,
MHP'nin olduğu yerde Türk devleti çökmez, çökemez,
çökmeyecektir" dedi.

İlişkiler gözden geçirilmeli

Bahçeli, İdlib krizinin Rusya'nın hava desteğini alan
rejim güçlerinin hunhar saldırılarını yoğunlaştırmasıyla
farklı bir boyut kazandığını kaydetti. Suriye rejiminin
İdlib'de Türk askerini hedef aldığını belirten Bahçeli,
"Artık buna tahammül edecek halimiz kalmamıştır.
Rejim güçlerine misliyle karşılık verilse de yüreğimizin
yangını katil Esad defolup gidesiye kadar soğumaya-
caktır. Esad katildir, suçludur, gayri meşrudur, husu-
metin kaynağıdır. Hem Suriye'yi hem de Türkiye'yi
eşzamanlı idare etmeye, durumu kurtarmaya, kont-
rollü ve sürdürülebilir istikrarsızlık stratejisiyle bölgesel
ve tarihsel emellerini gerçekleştirmeye çalışan Rusya iyi
niyetli değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkileri tekrardan
gözden geçirmesi samimi dileğimizdir. Rusya, Suri-
ye'deki çatışma ve gerilim ortamının sürekli ve sınırlı bir
çerçevede devamını sağlayarak kriz ve kaos üzerine
kendi hesap ve hedeflerini kademe kademe inşa etmek-
tedir. Bunu görmek, bunu idrak etmek lazımdır. Ne As-
tana'dan, ne Soçi'den, ne Cenevre'den, ne de
diplomatik temaslardan herhangi bir sonuç bugüne
kadar çıkmamış, çıkması da beklenmemelidir" diye ko-
nuştu. DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında 9 bini bul-
mayan Türkiye'ye yönelik siber saldırı sayısının geçen yıl 136
bini aştığını belirterek, "Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önem-
liyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin
güvenliği de o derece önemlidir. Veri güvenliği konusundaki
yerli ve milli çözüm çalışmalarını hızlandırıyoruz" dedi

AK Parti'nin birçok gerçekten korktu-
ğunu anlatan Kılıçdaroğlu şöyle ko-
nuştu; “17-25 Aralık’ta ortaya çıkan
yolsuzluk belgelerinin tamamı doğ-
ruydu. Hortumun tamamı doğrudur,
alınan paraların tamamı doğrudur.

Şimdi kalkmış benim avukatımı FETÖ'den
içeri atmakla tehdit ediyor. Ne yaparsanız
yapın bize geri adım attıramazsınız! Bir
sürü pislik saçılmış, çıkan kokudan burnu-
muzu tutuyoruz. O hâlâ nasıl barışırım diye
Fehmi Koru’yu aracı yapıp FETÖ elebaşı ile
barışmaya çalışıyor. Niye? Ortaya çıkmasını
istemediği daha çok pislik var diye.  Devle-
tin kozmik odasını FETÖ unsurlarına kim
açtı? Bir kişinin talimatı ile açıldı; Recep
Tayyip Erdoğan. Devletin namusunu terör
unsurlarına açan FETÖ'nün siyasi ayağıdır.”
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Gerçeklerden
korkuyorlar

Recep
Tayyip
Erdoğan

Devlet
Bahçeli

Kemal
Kılıçdaroğlu



A tatürk Kültür Merkezi'nin eski binasının yıkıl-
masının ardından 10 Şubat 2019 tarihinde te-
meli atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası

inşaatı tüm hızıyla sürüyor.  Sanatçıların performansla-
rını sergileyecekleri 2500 kişi kapasiteli opera salonunda
sahne ve seyircilerin oturacağı bölümler ortaya çıkmaya
başladı. Havadan yapılan çekimlerde İnşaat sahasında
iki kule vinç ve bir büyük vinç aralıksız çalıştığı görüldü.
Henüz kaba inşaatın sürdüğü dev projede her bölümde
onlarca işçinin eş zamanlı olarak çalıştığı görüntülere
yansıdı.

1969 yılında açılmıştı

Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında Devlet Opera ve
Balesi ile Devlet Tiyatroları’nın eserlerini icra etmesi
amacıyla açılmıştı. O zamanlar dünyanın en büyük

4.Sanat merkezi olan bina, 1970 yılında meydana gelen
büyük yangın sonrası tekrar onarılarak 1977 yılında
Atatürk Kültür Merkezi adını almıştı.

2 bin 500 kişilik opera salonu olacak

2008 yılından itibaren kullanılmayan bina 2018 yı-
lında  yeniden projelendirdi. Eskiyen yapı yıkıldı, yenisi-
nin temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 10 Şubat 2019'da atıldı. Yeni AKM aslına
uygun olarak tasarlandı. Projeyi, eski binanın mimarı
Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi.
Yeni Atatürk Kültür Merkezi Projesinde 2 bin 500
kişilik  opera salonu, ayrıca  800 kişilik tiyatro, 1000 ki-
şilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik
oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane, kafeterya ve res-
toranlar ve 885 araçlık otopark bulunuyor. DHA
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İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI MUHTELİF ZEMİN, DUVAR, YAĞMUR OLUĞU VE
PARMAKLIK ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2020/69477
1-İdarenin
a) Adresi : Deniz Harp Okulu Komutanlığı Rauf Orbay 

Caddesi 34942 TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163952630 - -
c) Elektronik Posta Adresi : bsenturk@dho.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : ZEMİN, DUVAR, YAĞMUR OLUĞU VE PARMAKLIK 

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

b) Yapılacağı yer : Pendik/İstanbul
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : RAUF ORBAY CAD. NO:290 POSTA KODU 

34942 TUZLA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 24.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 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 tamamı alt yüklenicilere yaptı-
rılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine 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 gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 65 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan BII ve BIII Grubu işler benzer iş olarak kabul
edilecektir. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren
iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale konusu işe ait iş tutarı, iş deneyim
belgesi üzerinden tespit edilebilmelidir. İş deneyim belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu işe
ait iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İNŞAAT MÜ-
HENDİSLİĞİ veya MİMARLIK'tır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUZLA BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1130557)
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TUZLA BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Taksim'de temeli
2019 yılının 
Şubat ayında
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan
tarafından atılan
yeni Atatürk
Kültür Merkezi
(AKM) binası 
yükselmeye
başladı. Hummalı
bir çalışmanın
sürdüğü inşaat
sahasında
sanatçıların
performanslarını
sergileneceği
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ortaya çıktı
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Tarihi Paşabahçe Vapuru restore edilmek ve deniz ulaşımına
yeniden kazandırılmak üzere Haliç Tersanesi'ne çekiliyor

ADINI aldığı Paşabahçe
semtinin yanı başında ka-
derine terk edilen Paşa-

bahçe Vapuru 10 yıllık aranın
ardından, Barış Manço ve Moda ge-
mileri gibi baştan aşağı yenilenecek.
Tarihi vapurun iki yıl sürmesi planla-
nan yenileme çalışmalarının ardın-
dan 2022 yılında tekrar İstanbullular
ve Boğazla buluşacağı öğrenildi. Ka-
derine terk edilen Tarihi Paşabahçe
Vapuru yenileme çalışmaları için
Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler
eşliğinde Beykoz'dan, Kabataş İske-
lesi'ne getirildi. Haliç, Unkapanı ve
Haliç Metro köprülerinin gece deniz
trafiğine açılmasıyla Haliç Tersane-

si'ne götürülecek olan vapurun yeni-
leme çalışmalarının ise iki yıl süre-
ceği öğrenildi. 2022 yılında tekrar
İstanbullular ve Boğazla buluşacak
olan Paşabahçe'nin, dış metalinin
oksijen ve deniz suyu nedeniyle ko-
rozyona uğradığı, saç aksamının tü-
müyle yenilenmesi gerektiği, sefer
yapabilecek durumda olmadığı ve
ağır bakım maliyetleri gerektirdiği
belirtildi.

2022 yılında yeniden hizmette

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem
Dedetaş, ise süreci şu sözlerle an-
lattı; "Filomuzun en eski gemisi, 52
yapımı ama şimdi yapılan çalışma-

larla en eski ama en yeni vapur ola-
rak filomuza katacağız. Bugün ope-
rasyonu başlattık. Beykoz
Sahili'nden aldık, Kabataş İskelesi'ne
bağladık. Trafik durmadan Kıyı Em-
niyeti'nden römorkörlerle çekildi.
İçine mobile jeneratörler ve pompa-
lar yerleştirdik. Çok tarifsiz bir
duygu. Paşabahçe ile tarihi olmayan
yeni nesle bir tarih yaşatacak olmak
da büyük bir keyif" İstanbulluların da
yaşatılması için kampanya başlattığı
67 yaşındaki Paşabahçe Vapurunun
döneminin en hızlı vapuru olduğunu
belirten Dedetaş, orijinalinin bozul-
mayacağını belirterek, "Orijinalini
bozmayacağız. Tarihi miras olarak
bakıyoruz meseleye. Bire bir aynısını
yapacağız. Zamanında filonun en
hızlı gemisiydi. Bu özelliği ile sesin-
den tanınıyor. Bir danışma kurulu
kuracağız bu kurulda akademisyen-
ler, vapuru sevenler ve yeni nesilden
denizcilik öğrencileri yer alacak"
dedi. 

Vapur hakkında

1952 yılında İtalya'nın Taranto şeh-
rinde savaş gemisi olarak yapılan ta-
rihi vapur, 2. Dünya savaşı sona
erince Türkiye'den gelen talep üze-
rine İtalya'da bir gecede şehir hatları
formuna çevrildi. Güçlü motoru ve
sağlam tekne yapısıyla İtalya'dan İs-
tanbul'a 2,5 günde gelen gemi, saatte
18 mil hız yapabiliyor. 73,71 metre
boya, 13,17 metre ene ve 3,27 metre
derinliğe sahip vapur, tam 58 yıl Bo-
ğaz'ın iki yakasında İstanbullulara ve
turistlere hizmet verdi. Hizmette kal-
dığı sürece İstanbul sularında Adalar
ve Yalova hattında yolcu taşımacılığı
yaptı. DHA

Türkiye cep telefonu bağımlısı
2010-2018 yıllarını kapsa-
yan sürdürülebilir Kal-
kınma Göstergeleri

raporuna göre, türkiye’nin yüzde
92,7’sinin cep telefonu kullandığı kay-
dedildi. İnternet kullananların oranı ise
yüzde 71,0 olarak belirlenirken, bu ra-
kamın 2010 yılında sadece yüzde 37,6
olduğu saptandı. Medya takip kurumu
ajans Press, cep telefonu ile alakalı ba-
sına yansıyan haber adetlerini inceledi.
ajans Press ve PRnet’in dijital basın
arşivinden derlediği bilgilere göre cep
telefonu ile alakalı 2018 yılındaki ba-
sına yansıyan haber adedi 41 bin 290
olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında in-
ternetin basında konuşulma sayısı ise

162 bin 116 saptandı. Gün geçtikçe in-
ternet kullanım oranı artarken basında
yer alma oranında düşüş olduğu sap-
tandı.Geçen yıl konuşulma sayısı 121
bin 631 olarak kayıtlara geçti.

Erkekler daha çok kullanıyor

ajans Press’in, türkiye İstatistik Ku-
rumu (tÜİK) verilerinden elde ettiği bil-
gilere göre, 2010-2018 yılları arasına
kapsayan sürdürülebilir Kalkınma Gös-
tergeleri raporu belli oldu. 2018 yılında
türkiye’nin yüzde 92,7’sinin cep tele-
fonu kullandığı kaydedildi. İnternet kul-
lananların oranı ise yüzde 71,0 olarak
kaydedilirken, bu rakamın 2010 yılında
sadece yüzde 37,6 olduğu saptandı.

Polislerden ilk yardım eğitimi 
İstanbul Havalima-
nı'nda meydana gelebi-
lecek ani olaylarda, etkin

müdahale etmeleri amacıyla görevli
tüm polislere yönelik kapsamlı şe-

kilde ilk eğitim yardımı verilmeye
başlandı. İstanbul İl Emniyet Müdür-
lüğü Eğitim Şube Müdürlüğü'ne
bağlı ilk yardım eğitmenlerince veri-
len 4 saatlik derslerde, polislere

başta temel yasam des-
teği olmak üzere, kalp
masajı, kanama-yara-
lanma, sara krizi, kalp
krizi ve Heimlich manev-
rası olarak adlandırılan
boğulma vakalarında ha-
vayolundaki tıkanıklığın
açılmasına yarayan konu-
lar öğretilecek. İstanbul
Havalimanı Şube Müdürü
Deniz Engin'in de katıldığı
eğitim programında, po-
lislere görseller eşliğinde
uygulamalı eğitim verildi.



20 Ocak'ta Merter metrobüs du-
rağı üst geçidine İBB zabıta
ekipleri tarafından büfe ko-

nuldu. Güngören zabıtaları büfeyi kaldırmak
istedi. İddiaya göre İBB zabıtaları duruma
engel oldu. Tartışmaların ardından büfe kal-
dırıldı. Ancak 5 Şubat tarihinde büfe bu kez
Merter metro durağının önündeki yeşil alana
konuldu. Güngören zabıta ekipleri büfeyi
tekrar kaldırmak istedi. İBB zabıtaları büfe-
nin önünde nöbet tutarak duruma engel
oldu. Büfenin kaldırılmaması üzerine Gün-
gören Belediye Başkanı Bünyamin Demir,
konuyu İBB meclis toplantısına taşıdı. Gün-
dem dışı söz alan Demir, büfenin konuluş ta-
rihi ve yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Demir,
“Yaptığımız görüşmelerde şu soruyu sorduk;
Herhangi bir belge var mı? Resmi yazı olma-
dığı gibi İBB'ye ait belge de yok. 5 Şubat tari-
hinde bu yer İBB mülkiyetinde olan ve imar
planlarında yeşil alan olan yer. Aynı gün yeşil
alanlar çalıştayının yapılması diğer ironik ta-
rafı. Arzumuz konunun buraya gelmeme-
siydi. Ancak bugün dahi o büfe yerinde
duruyor. Bunun üzerinde işaret, isim, yazı
yok. İBB zabıtası günlerdir kaçak bir büfeyi
nöbet halinde bekliyorlar. Başka iş yokmuş
gibi. Bu talimatın da kimin tarafından verildi-
ğinin cevabını alamıyoruz" diye konuştu.

Suç duyurusunda bulunacağız

Büfeye gelen kişilerden edindikleri belgeyi
meclise gösteren Demir, İBB Emlak Yönetim
Daire Başkanlığı'na bağlı Emlak Müdürlüğü
tarafından hazırlanan ecrimisil belgesinin
uygun olmadığını söyledi. Demir, “Ecrimisil
bir defa geçmiş kullanımlara ilişkin kullanıla-
bilecek bir yöntem. Yeni konulmuş bir şirkete
ait bir büfenin konusu değil. Bu yazıyla ilgili
İBB tarafından gerekli tahkikatın yapılıp ya-
pılmamasıyla ilgili takipçisi olacağız. Yapma-
mışlarsa biz Güngören Belediyesi olarak suç
duyurusunda bulunacağız. Bu yazı içeriği iti-
barıyla doğru bilgileri yansıtmadığı gibi art
niyet içeriyor" şeklinde konuştu.
İYİ Partili Ali Kıdık iddiasıŞirketle ilgili araş-
tırma yaptıklarını da söyleyen Bünyamin
Demir, “Ticaret sicil kayıtlarında kuruluş tari-
hinde 27 Ocak 2020. Yani büfenin ilk koyul-
duğu günden 7 gün sonra kurulan bir şirkete
sanki evelden beri varmış gibi ecrimisil düzen-
lenmiş. Biraz daha araştıralım meseleyi çöze-

lim istedik dedik. Bu şirketin sahibi Fatih Akde-
niz. Şirket Halkalı'da bir adreste kurulmuş.
Aynı zamanda AK Medya adlı şirketin adresi
de bu adresle birebir aynı. Aynı binada, aynı
katta, plazada demiyorum. Numarasına kadar
aynı. Peki bu şirketin sahibi kim. Ak medya şir-
ketinin sahibi İBB meclis üyesi Ali Kıdık. Şimdi
Fatih Akdeniz, Airport haberde yazarlık yapı-
yor" ifadelerini kullandı.

Beni arasaydınız

Söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise,
“Sayın başkanı dikkatlice dinledim. Bu yaptığı-
nız ihbarı bizzat takip edeceğim. Derhal gere-
ğini yerine getireceğiz. Keşke dediğim gibi bir
belediye başkanı olarak beni arasaydınız. Biz-
zat sizin dahil olduğunuzdan ötürü söylüyo-
rum" dedi. Meclis toplantısının ardından söz
konusu büfe vince yüklenerek kaldırıldı.DHA
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B ilindiği gibi Cumhuriyet halk Partisi
İstanbul Kongresi Pazar günü Haliç
Kongre Merkezi otoparkına kurulan

çadırda yapıldı.  Kongrenin çadırda yapıl-
ması nedense başta delegeler olmak üzere
toplantıyı izlemeye gelen partililer tarafın-
dan yadırgandı. Konu, “İktidara yürüyen
bir parti nasıl olurda çadırda kongre
yapar” şeklinde yorumlandı.

İyi de, bu partililer bir önceki İstanbul
Kongresinin yapıldığı Bostancı Kültür 
Merkezi’ni ne çabuk unuttular. Bostancı
Kültür Merkezi bir çadır değil miydi?

Osmanlı ve Türkiye

Çadır kongresine olumlu bakanlarda
vardı salonda. Bunlar, “Çadırlar, mağdur
durumdaki insanlara, doğal afetler sonra-
sında çaresiz kalanlara, evsiz ve yurtsuz-
lara, mültecilere verilir bilirdik. Şimdi
CHP’nin kongresine mi uygun görüldü?” 
diyenler var. Yine, “Unutmayın dünyanın en
önemli imparatorlukları arasında sayılan
Osmanlı İmparatorluğu da bir çadırda ku-
rulmuş ve 624 yıl hükmederek, partimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
ülkemizi kurup, 1923 yılında Cumhuriyet’i
ilan etmesi ile son buldu. Bu benzetmeyle
çadırda yaptığımız bu kongre partimizin
şahlanması ve iktidara yürümesinin başlan-
gıcı olmasının işareti olamaz mı?” 
diyenlerde vardı.

Öte yandan il delegesi olmanın önemli 
olduğunu bilen bazı delegelerdi, “Delege
olduk ta ne oldu? Ne davet nede selam
aldık. Bir yere davet edilmedik. Ne ilçeleri-
miz ne de ilimiz den kimse fikrimizi sor-
madı. Sonrasında bizi bu çadıra çağırdılar.
Burada Genel Başkan, İBB Başkanı ve İl
Başkanı partinin geleceği ile ilgili bilgileri
kısmen verirken herkes kendinden bahsetti.
Bizler onları zaten tanıyorduk” dediler.

Kongrede neler oldu

Kongreye gelenler öncelikli otopark
bulmakta zorlandılar. Belediye görevlileri
gelenlere Miniatürk’ün otopark’ına yönlen-
dirdi. Otopark ile kongrenin yapıldığı çadır
arasına ring seferi konulması partililer 
tarafından olumlu karşılandı.

Çadır’ın yakınlarına kurulan seyyar tuva-
letler ihtiyaç için yeterli olmamakla birlikte
kullananlar tarafından iyi kullanılmadığı
için birçok kabin devre dışı kaldı. Bu durum
bizim tuvalet kültürümüzün yeterli 
olmadığını gösterdi.

Çadırda, protokol, davetli ve delegelerle
partililerin oturacakları yer karma karışık
olduğu için kimin ne olduğu belli olmadı.

Açılışı yapan Başkan Kaftancıoğlu Divan
Başkanlığının yapması gereken saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşımızı kendisi okuttu.

Divan yerini aldıktan sonra öncelikle
gündemi okutup oylatması gerekirken direk
konuşmalara geçti. İlk konuşmayı Genel
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.  Konuş-
masında, “Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa
Kemal Atatürk yüz yıl önce korkusuzca

eleştiriliyor ve ülkenin geleceği
için en iyi yol bulunuyordu. Günümüzde öyle
değil. Demokrasiden saptırılmış bir durum
yaşıyoruz ve yaşatıyorlar. Yakınlarda ikti-
dar olduğumuzda yüz yıl öncesindeki 
Atatürk demokrasisinin daha da geliştiril-
miş bir ülke haline geleceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, ülkemizin beş temel soru-
nunun Demokrasi, Eğitim, Dış Politika, 
toplumsal barış ve Ekonomi başlıkları ile
anlatıp, “Bunların halledilmesi halinde ülke
huzura ve refaha ulaşacaktır” dedi.

Arkasından kürsüye İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu geldi. İmamoğlu, İstanbul’u ve
ağırlıklı olarak ülke sorunlarını dile getirdi.
Bu durumu değerlendiren bazı partili ve de-
legeler ise, “Divan önce Ekrem Beyi konuş-
turmalıydı. Ülke gündemine ağırlık vermesi
gelecek için kendi durumu ile vermek iste-
diği bir mesaj mıydı?” şeklinde yorumlandı.

Genel Başkan ve İBB Başkanının konuş-
maları sırasında salonda ilgi, coşku ve heye-
can yoktu. İmamoğlu coşturmaya çalışsa da
başaramadı. Sonrasında Genel başkanla 
beraber Yenikapı’da yapılan Küdüs Mitin-
gine katılmak üzere çadırdan ayrıldılar.

Divan gündemi bu konuşmalardan sonra
okuyup oyladı. Seçimin blok liste ile yapıl-
ması önergesi oylandı. Rakamlar tam ola-
rak sayılmadan oy çokluğu ile blok liste
seçimine karar verildiği açıklandı. Bu 
oylama sırasında delege olmayanlar bile el
kaldırarak oylamaya iştirak etmesi dikkat
çekti.

Ankara nasıl olacak

Kongrenin heyecansız ya da çadırda ya-
pılmasını uygun görmeyen, demokratik ku-
ralların işletilmemesinden yakınan delegeler
ve partililer seçimlere geçmeye başlayınca
salondan ayrıldılar. Bu durum oylamaya da
yansıdı ve salonda olan delegelerin
230’unun seçime katılmadığı görüldü.

Kurultay delegelerinin kime ve neye göre
dağıldığını bilmeyen delegeler, il yönetimine
giren kişilerin nasıl değerlendirilip neye
göre yönetime alındığını bile bilmiyoruz yo-
rumunda bulundular.

İstanbul Kongresinde adaylığına kesin
gözüyle bakıldığı halde, son anda adaylık-
tan vaz geçen Cemal Canpolat’ın kurultay
delegesi seçilmesi ise, “Kurultayda Parti
Meclisine girecek” yorumlarına neden oldu.

İnce aday olmalı

Kurultay Delegesi olanlarla diğer partili-
ler İstanbul Kongresinin tek adayla yapıl-
masının, heyecan ve coşkusuz geçtiğini
hatırlatarak, “Muharrem İnce ile görüşüp
onu tekrar aday yapmalıyız. Kurultay bu
nedenle coşkulu olur. Ayrıca demokrasinin
gereği de yapılır. Biz AKP gibi tek adayla
kongre yapmaya alışık değiliz. Şimdi Anka-
ra’ya gidince elimize tıpkı İstanbul gibi bir
liste verecekler bizde onları sandığa 
atacağız” dediler.

CHP delegesi 
mutlu değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Güngören Belediyesi zabıta ekiplerini karşı
karşıya getiren büfe tartışması son buldu. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin
Demir tarafından İBB meclisinde gündeme getirilen büfe dün gece kaldırıldı
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BUFE KALKTI
TARTISMA BITTI

Anne ölüyorum
deyip can verdi!

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz bir
kişi tarafından silahlı saldırıya

uğrayan 20 yaşındaki Niyazi
Ustahüseyin  kaldırıldığı hasta-

nede hayatını kaybetti. Genç
çocuğun vurulduktan sonra

odadan dışarı çıkıp, “Anne ben
ölüyorum” dediği öğrenildi

Olay, Kulaksız Mahallesi,
Nalıncı Bayır Sokakta dün
gece 22.30 sıralarında mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre, apart-
manın giriş katında ailesi ile birlikte
kalan 20 yaşındaki Niyazi Ustahüseyin
akşam saatlerinde odasına geçti. Kim-
liği belirlenemeyen saldırgan Ustahüse-
yin'in oturduğu odanın penceresine
yaklaşıp ateş etmeye başladı. Şüpheli-
nin silahından çıkan kurşunların vücu-
dunun çeşitli yerlerine isabet ettiği 20
yaşındaki genç kanlar içinde yere yı-
ğıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.
Silah sesleriyle nedeniyle yaşadığı kısa
süreli paniği atlatan yaralı gencin an-
nesi Zeynep Ustahüseyin, oğlunun
kanlar içinde yerde yattığını görünce
durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar
üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri
yaptıkları ilk müdahalenin ardından ya-
ralı genci Taksim Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırıldı. Niyazi Ustahü-
seyin yapılan tüm müdahalelere rağ-
men kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kendisini dışarı attı

Kardeşinin 'Anne ölüyorum' diyerek
kendisini odasından dışarı attığını anla-
tan abla Ayşen Sessiz,"  Odada sigara

içmiştik. Duman çıksın diye camları
açtık. Babamız rahatsızdı. Ben odadan
çıktım, içeri geçtim. Annemlerle oturu-
yorduk. Birden silah sesi duyduk. Biz
asker eğlencesi sandık. Kardeşim baca-
ğını tutarak dışarı attı kendini. 'Anne
ben ölüyorum' dedi. Önce ayağından
vuruldu zannettik ama yere düştü-
ğünde gömleğinin içinden kanlar geldi-
ğini gördük. Kalbinden vurulmuştu. Ne
olduğunu anlayamadık" ifadelerini kul-
landı.

Üç gün sonra doğum günüydü

Başka annelerin canı yanmaması için
sorumluların bulunmasını isteyen
Ayşen Sessiz," Biz bunu yapanların bu-
lunmasını istiyoruz. Başka canlar yan-
masın. Benim annemin canı yandı,
başka annelerin canı yanmasın. Üç gün
sonra doğum günüydü. Askere gide-
cekti" şeklinde konuştu. Silahlı saldırı
sonucunda kaldırıldığı hastanede haya-
tını kaybeden Niyazi Ustahüseyin'in
cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere
Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kuru-
mu'na sevk edildi. Polis ekipleri ise Us-
tahüseyin'in hayatını kaybettiği
saldırıyla ilgili çalışmalara başlayarak
kaçan şüphelinin peşine düştü. DHA

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

Zabıta müdürü konuştu
Büfenin kaldırılması için çalışan Güngören
Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akgün
yaptığı açıklamada "Bu büfenin buraya
koyulması için Büyükşehir Belediyesi encü-
men kararıyla beraber belediyemize her-
hangi bir resmi belge ve izin belgesi ibraz
edilmemiştir. Büfenin buradan kaldırılması
benim görevim olduğu için buradayım.
Büfenin Büyükşehir Belediyesine veya
iştiraklerine ait olduğu ile ilgili bize bilgi
verilmediği için iki belediye zabıtaları olarak
buradayız" dedi. Akgün, "Biz bu büfe 500
metre ileride Metro ve Metrobüs üst geçi-
dinin ayağında Güngören tarafında yine
aynı şekilde gece yarısı bırakılmış, biz yine
görevimizi yapmak üzere oraya gitmiş ve
Büyükşehir zabıtaları ile karşı karşıya
gelmiştik. Ancak karşılıklı istişareler sonu-
cunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta
ekipleri aynı büfeyi alıp uzaklaştılar. Yaklaşık
bir ay sonra aynı büfe izin belgesi ibraz
edilmeden buradaki yeşil alana bırakıldı.
Büfenin kaldırılması için buradayız.  Biz
görevimizi ifa etmek için gerekli kişilerle irt-
ibat kurmaya çalışıyoruz" diye konuşmuştu.

Maltepe kamu işgalini önledi
Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2019 yılı içinde 3 bin 389 iş yerinin kamusal alan işgalini önledi

ŞikayEtlEr ve rutin kontroller sı-
rasında tespit edilen 458 iş yeri
hakkında tutanak tanzim edilerek,

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne yönlendi-
rildi. Huzur ve güvenliği sağlamak için ara-
lıksız çalışan Zabıta Müdürlüğü'nün çözüm
ortağı, sosyal medya, mesaj ve dilekçe yo-
luyla sorun ileten Maltepeli vatandaşlar
oldu. 2019 yılı içinde müdürlüğe gelen 12
bin 411 adet genel talep ve şikayet başvu-
rusunun 12 bin 323 adeti süresi içerisinde
sonuçlandırıldı. Ayrıca, Özel Kalem Mü-
dürlüğü, Halk Masası Çağrı Merkezi,
Basın Yayın Müdürlüğü, sosyal medya ve
diğer iletişim kanallarından iletilen 6 bin
866 adet şikayetin tamamı sonuçlandırıldı. 

Birçok iş yeri denetlendi

Zabıta ekipleri ayrıca, 5326 sayılı Kaba-
hatler Kanunu ve 1608 sayılı Kanun kap-
samında, 424 kişi ve şirket hakkında yasal
işlem yaparak, bu kapsamda 245 bin 777

lira; müdürlüğe ulaşan talepler üzerine geçici
işgallerden 44 bin 18 lira; semt pazarların-
daki denetimler sonucunda 1 milyon 129 bin
340 lira, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile bir-
likte yapılan denetimler sonucunda da izinsiz
olarak dağıtılan afiş ve reklam uygulamaları-
nın tespitini yaparak, 7 milyon 631 bin 788
lira gelir elde edilmesini sağladı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü tarafından Göktürk Kültür
Merkezi'nde girişimcilik kursu başlatıldı.

Girişimcilik kursunda eğitimler, Eğitim Uzmanı
Tevfik Türel tarafından haftada 4 saat olarak verili-
yor ve toplamda 32 saat sürüyor. Eğitimler so-
nunda ise katılımcılara MEB onaylı sertifika

veriliyor. Göktürklü vatandaşların yoğun ilgi göster-
diği girişimcilik eğitimlerinde 2 ay boyunca; “Giri-
şimcilik nedir? Nasıl girişimci olunur? Girişimci
insanların özellikleri nelerdir? KOSGEB desteği
nasıl alınır? Şartları nelerdir? Yatırım nasıl yapılır?”
gibi konular işlenip sorulara cevap aranıyor. Yetiş-
kinlere yönelik olarak verilen eğitimler KOSGEB'in
düzenlediği eğitimlerden farklı olup kursiyerlerin
KOSGEB desteği alması için ayrıca online eğitim-
lere katılıp sınavdan başarılı olması gerekiyor.

Girişimcilik kursları başladı
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Canan Kaftancıoğlu
Ka-za-na-maz-dı! Neden mi?

Sözümüzü baştan söyleyelim. İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kaftancıoğlu ile
çalışmak istediğini söyleyince, 39 ilçe başkanını,
yönetim kurulu üyelerini topladığı salon toplantı-
sında üstü kapalı desteğinin Kaftancıoğlu'na oldu-
ğunu açıklayarak ikinci kez ipten aldı.

Birinci ipten alma seçim 
döneminde yaşandı

Birincisi, aday belirleme döneminde olmuştu. İl
Başkanı Kaftancıoğlu, İstanbul'un kimi ilçelerinde
kendi önerdiği isimler; örneğin Bakırköy'de Aylin
Kotil ol(a)mayınca ibre yeniden Bülent Kerimoğ-
lu'na dönünce, Ankara dönüşünde attığı bir tweetle
il başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

İşte o istifa resti Kaftancıoğlu'nun ipini çekecek-
ken, devreye İmamoğlu girdi. Ve istifanın MYK
tarafından kabulünü engelledi. O gün Kaftancıoğ-
lu'nun istifası engellenmese, bugün Kaftancıoğlu
diye bir isim İstanbul siyasetinin ve CHP'nin aktör-
lerinden biri ol(a)mayacaktı.

Kaftancıoğlu, neden bu 
desteğe ihtiyaç duydu?

Tarihe, 25 yıl sonra İstanbul'u kazanmış CHP İl
Başkanı olarak geçen Canan Kaftancıoğlu başarı-
sına rağmen neden İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun isteği ile Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu’nun tek adayı olarak kamuoyuna du-
yuruldu?

Düşünün İstanbul'u kazanmışsınız ancak Kılıç-
daroğlu, ‘adayım’ demese kongreyi kazanma ihti-
mali olmayan Kaftancıoğlu, İstanbul'u kazanan il
başkanı olarak tarihe geçmesine rağmen neden
örgüt çoğunluğu tarafından tercih edilen bir isim
ol(a)madı?..

Çünkü örgüt, seçim döneminde Canan Kaftancı-
oğlu'nun kendine yakın isimleri seçtirmek için is-
tifa kozunu bile kullanırken, örgütün tercihleri ile
ilgili tavır koymadı.

Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
kazanıldıktan sonra, örgüt İBB'nin yeniden kadro-
laşmasında, kendisini üst yönetimde gör(e)medi.

Çünkü CHP İstanbul'da, Kaftancıoğlu'nun aday-
laşmasında destek veren ve seçilmesini sağlayan,
kendisini sol muhalefet olarak adlandıran yapı iki
yıl boyunca sorun yaşadı.

Çünkü Kaftancıoğlu, sol muhalefetin örgütlediği
eylemlerde olmadı. Sol önermelere hep karşı çıktı,
uzak durdu.

Çünkü Kaftancıoğlu, dışardan sosyalist, sol,
devrimci olarak görülürken, parti içindeki sol, sos

yalist muhalefet tarafından bu kavramların için-
den değerlendirilmiyordu.

Anlayacağınız örgütü kucaklamak yerine ken-
dine yakın çalışma arkadaşlarını korumaya, kolla-
maya çalışınca, yani parti içendeki hizipleşmeden
yana tavır koyunca, örgütün önemli bir bölümü ta-
rafından samimi olarak değerlendirilmedi.

Tek aday olmasına rağmen 
sol blok destek vermedi

İki yıl önce yapılan kongrede 643 delege vardı.
Kaftancıoğlu 325 oyla il başkanlığını kazanır-

ken, Cemal Canpolat ise 318 oy alarak seçimleri
kaybediyordu. Ekrem İmamoğlu o zaman Beylik-
düzü Belediye Başkanı olarak son anda Kemal Kı-
lıçdaroğlu'nun isteği ile Kaftancıoğlu'na destek
oluyordu. Sadece Beylikdüzü delegeleri Kaftancı-
oğlu'na oy vermese seçimleri Canpolat 
kazanacaktı.

Kazanılan İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı ve iki yıl boyunca İstanbul İl Örgütü'nün
başında olan Canan Kaftancıoğlu, karşısında
seçim kazandığı Cemal Canpolat kendisini destek-
lemesine rağmen, 677 delegeden 571 delege oy
kullanıyor, 61 delege geçersiz oy verirken, 66 de-
lege Kaftancıoğlu'nun blok listede ismini çiziyordu.

İl kongresinde 120 civarında delegeyi kontrol
eden sol blok, Kaftancıoğlu'na kongrede oy ver-
medi. Ya geçersiz oy kullandı ya da ismini çizdi.

İki yıl önce yapılan seçimlerde 318 oy alan Kaf-
tancıoğlu iki yıl sonra tek aday olmasına, Kılaçda-
roğlu, İmamoğlu ve 13 ilçe belediye başkanı
kendisini açık açık desteklemesine rağmen, iki yıl
öncesinden 126 oy fazla alıyor ve 444 oyla 
seçiliyordu.

Kendisine açık açık destek vermeyen ve liste-
sinde kurultay delegesi olarak yer almayan Bakır-
köy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu da

bir yere not edin derim.
Diyebilirsiniz ki, tek aday olduğu için delegele-

rin bir bölümü oy kullanmamıştır, gerek görme-
miştir filan filan... Ancak kazın ayağının hiç de
öyle olmadığını belirtelim.

Kongre bir demokrasi 
şölenine çevrilebilirdi

Düşünün 16 milyon İstanbullunun yaşadığı,
İmamoğlu'nun 5 milyona yakın oy aldığı bir
kentte, CHP'nin 15 belediye başkanının bulunduğu
İstanbul'da kongreyi Haliç Kongre Merkezi’ne
mahkum eden, sonra başka bir nedenle kongreyi
küçük bir çadırda yapmak zorunda kalan İstanbul
CHP İl Örgütü ve onun başındaki Canan 
Kaftancıoğlu.

İstanbul'da tek adayla yapılan kongre bir de-
mokrasi şölenine ve on binlerin katıldığı genel bir
muhalefet birlikteliğine dönüştürülebilecekken, bin
kişilik bir çadır içine mahkum eden bir vizyonsuz-
luktan bahsediyorum.

AK Parti İstanbul'da kongresini 
Arena'da yapmıştı

Bir örnek vereceğim. AK Parti, il kongresini 27
Mayıs 2012 yılında Galatasaray Arena Stadında
yapmıştı. Zamanın İl Başkanı Aziz Babuşçu 52
bin kapasiteli stat dolmadığında istifa edeceğini
açıklamıştı. Daha sonra stadın kapasitesi 52 bin
kişilik olmasına rağmen, 100 bin kişinin katıldığı
kongre diye duyurmuşlardı. Hem de stadın TEM
tarafı kapatılmasına rağmen... 

İstanbul CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun,
buna benzer muhteşem bir kongreyi, örnek bir
kongreyi, tüm muhalefetin davet edildiği, uluslar-
arası sosyal demokrat, sosyalist partilerin temsil-
cilerinin katıldığı bir il kongresini
gerçekleştirebilecek cesaretinin, vizyonunun olma-

dığını gördük. Çünkü amaç seçilmekti, kurultay
delegelerini sorunsuz belirlemekti. Amaç kongre
başlamadan hasıl olmuştu.

İBB, muhalefet olmasaydı 
kazanılabilir miydi?

Son olarak söyleyeceğim şu. İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı'nın kazanılmasıyla ilgili
bir şehir efsanesine de itiraz edeyim.

Bir, İstanbul CHP örgütü; İYİ Parti, İmamoğlu
Gönüllüleri, STK'lar ve HDP'liler sandıklarda ol-
masaydı 32 bin sandığa sahip çıkabilir miydi? Yet-
mez, seçimlerde sandığa nasıl sahip çıkabileceği
ile ilgili deneyime sahip olmayan, bunu başararak
10 yıllık AK Parti iktidarından Beylikdüzü Bele-
diye Başkanlığını almış Ekrem İmamoğlu olma-
saydı, seçim kazanabilir miydi?

Yanıtım hayır.

"Canan Kaftancı-
oğlu neden örgüt ta-
rafından tepkiyle
karşılanıyor?" diye
soranlara ve bunu
anlayamayanlara
söylenecek söz şudur:

Kendisini solda
gören ve kamuoyu-
nun da öyle zannet-
tiği Kaftancıoğlu'nun
siyaset duruşu, temsil
ettiği zihniyetin katı-
lımcı demokrasi diye
bir derdi filan olma-
dığından, örgütün bir
bölümü bunu parti
içinde aşarak iki yıl-
dır açıkça gördüğün-
den tavır koydu.

Çağımız popülist
politikacılar çağı...

Anlayacağınız ça-
ğımız popülist politikacılar çağı... Muhalefet
ne Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'den şikayetleri
ne de ülkede yaşananlardan şikayetçiler. Sa-
dece kendileri yönetmediği için ve de yönete-
bilmek için sorunlarla ilgili söz söylüyorlar.
Şayet Erdoğan'ın yönetme tarzından rahatsız
olanların, kendi partilerindeki yönetim biçimi-
nin daha demokratik, katılımcı olması gerek-
miyor mu?

Ülkede demokratiksizlikten, adaletsizlikten,
hukuksuzluktan şikayet edenlere sorulacak
soru şudur:

Yönettiğiniz partinin tüm kademelerinde ve
iktidar olduğunuz belediyelerde neden katılım-
cılık ve şeffaflık yok? Sahi, neden? Yanıtınız
var mı?

Çağımız popülist 
politikacılar çağı...

alitarakci1961@hotmail.com 
twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER

Ali TARAKCI

Son söz: İstanbul seçimlerinden önce Cemal
Canpolat'a teklif edilen, "aday değilsen şu ismin ar-
kasında dur, elini kaldır" denildiğinde kabul et-
seydi, dünkü kongreyi Kaftancıoğlu kazanabilir
miydi? Yanıtımızın söyleyelim. Bıçak sırtında ge-
çerdi. Ya küçük bir oyla kaybeder ya da küçük bir
oy farkıyla kazanırdı.

Bu yazı www.tukenmezhaber.com’dan alınmıştır

Kaftancıoğlu; İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu 
olmasaydı seçim kazanabilir miydi?

Aynı parti yapısıyla, İstan-
bul'da beş yıl önce 14 olan
CHP ilçe belediye başkanlığı
sayısı yine 14 olmuşsa, iki ilçe
kaybedilip iki yeni ilçe kazanıl-
dıysa, sadece kendi arkadaşla-
rını ilçe belediye başkan adayı,
meclis üyesi adayı yapabilmek
için yarışan bir üst yöneticiler
topluluğuna söylenecek sözü,
üyeler ve delegeler ancak kon-
grelerde söyleyebiliyorlar; yetki
vermeyerek, seçmeyerek.
Ancak bu hakkın da kullanıla-
madığı yeni parti yapısı.

Hatta oluşturulmuş bürokra-
tik oligarşik parti yönetimi, ya-
pılarından dolayı üyeler delege
seçimlerine bile yüzde 50'nin
üzerinde katılmazken, sözlerini
söylemezken, örgüt oy aldığı
toplumsal kesimlerle ve toplu-
mun farklı kesimleri ile ilişki-
leri yokken, kongreler sadece
genel merkezde yönetici, gele-
cekte belediye başkanı, millet-
vekili olmak isteyen, mevcut
statükolarını korumak isteyen-
lerin arenası olarak sürdükçe,
ülkede demokrasi, adalet, öz-
gürlük, ifade özgürlüğü, üretim

isteyenlere söylenecek söz
şudur;

CHP içinde katılımcı demok-
rasi işliyor mu? Kendini ifade
etmek isteyen gurupların, bi-
reylerin parti ilçe, il ve genel
merkez yönetimlerinde ne
kadar kendilerini ifade edebili-
yorlar diye sormayacak mıyız?

CHP, ülkede katılımcı de-
mokrasi isterken, parti içinde
bırakın katılımcı demokrasiyi
temsili demokrasiyi bile uygu-
lamadığını biliyor musunuz?

Düşünün bir ilçede, ilde blok
liste ile seçimleri katılınıyor.
Bir liste 200 oy; diğer liste

210 oy alıyor. 10 farkla tüm
ilçe yönetimi ve delegeler kaza-
nan listenin oluyor. Seçimleri
kaybeden yüzde 49'un temsil
hakkı bile yok.

İşte bu CHP'ye sorulacak
soru şudur:

Siz ülkede demokrasi ister-
ken temsili demokrasiyi hatta
katılımcı demokrasiyi savunur-
ken, seçimlerde yüzde 10 bara-
jını geçen partiler TBMM'de
temsil edilirken, partinizde ya-
pılan kongrelerde bırakın
yüzde 10'u, yüzde 49 oy almış
guruplar neden yönetimlerde
temsil edilemiyorlar?

CHP’de temsili demokrasi uygulanıyor mu?

“ “İL KONGRESİNDE 120
CİVARINDA DELEGEYİ
KONTROL EDEN SOL
BLOK CANAN
KAFTANCIOĞLU’NA 
OY VERMEDİ
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Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov, baş-
kent Moskova'da ga-

zetecilere yaptığı açıklamada,
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve
Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin arasında Suriye'ye ilişkin
bir toplantının henüz planlan-

madığını söyledi. Liderlerin
talep etmesi halinde böyle bir
toplantının düzenlenebilece-
ğini belirten Peskov, "Rusya,
İdlib'deki durum ve bu böl-
gede teröristlerin rahatça gez-
mesi hakkındaki endişesini
gizlemiyor." diye konuştu. İd-
lib'de rejim güçlerine ve Rus

askeri tesislerine "terör saldırı-
larının" devam ettiğini savunan
Peskov, "Rusya, Soçi anlaşma-
larının uygulanmasını en
önemli konu olarak görüyor.
Suriye ordusuna ve Rus askeri
tesislerine yönelik terör faali-
yetlerinin bastırılması da
büyük önem taşıyor. İdlib'de

yapılan bu saldırılar kabul edi-
lemez." dedi. Peskov, İdlib'de
Türkiye'nin sorumluluklarına
dair sorulan bir soruyu, "Bu
konuda bir değerlendirme
yapmıyoruz, imzalanan bel-
geye odaklanıyoruz. Farklı çı-
karımlar yapmaya gereksiz
buluyoruz." diye yanıtladı.

rusya idlib konusunda endişeli

İ ran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, 1978'de artan top-
lumsal olayların önüne geçemediği ve gidişattan umu-
dunu tamamen kestiği için 16 Ocak 1979'da ülkeyi terk

etti. Pehlevi'nin daha önce idama mahkum ettiği Ayetullah
Humeyni 1 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'ten dönerek 11
Şubat 1979'da ülkede İslam Devrimi'ni ilan etti. Sürpriz dev-
rim ile dünyanın gündemine oturan ve 20. yüzyılın en önemli
olaylarından birine imza atan yönetim, 4 Kasım 1979'daki
ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgali ve 22 Eylül 1980'deki
Irak savaşıyla dünya gündemini uzun süre meşgul etti. İran
yönetimi, o tarihten bu yana başta ABD olmak üzere batılı
devletlerle sorun yaşayan bir ülke olarak dikkatleri üzerine
çekti. Devrimden yalnızca 9 ay sonra gerçekleşen büyükelçilik
işgali nedeniyle başlayan ABD ambargoları, 14 Temmuz
2015'te imzalanan ve 16 Ocak 2016'da yürürlüğe giren nük-
leer anlaşma ile bir süreliğine kalktı. Ancak ABD Başkanı
Donald Trump'ın 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilmesi ve
7 Ağustos ile 5 Kasım 2018'de yaptırımları iki aşamalı olarak
yeniden devreye koymasıyla İran, geçen sene gibi bu sene de,
devrimin 41'inci yılına ambargoların gölgesinde giriyor.

Rıza Şah Dönemi

İran'da Büyük Rıza Şah olarak bilinen ve bir general olan
Rıza Pehlevi, 1921'de Kaçar Hanedanı'nın son şahını devire-
rek Pehlevi Hanedanlığını kurdu. Rıza Şah, Batı ülkeleriyle
ilişkilerini iyi tutmaya dikkat etse de İngilizlerle yapılan petrol
anlaşmalarını feshetmesi ve 2'nci Dünya Savaşı sırasında Al-
manya ile yakınlaşmasıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği'nin (SSCB) hedefine oturdu. SSCB 1941'de İran'ı işgal
ederken, aynı sene Birleşik Krallığın da, Pehlevi Hanedanlığı
idaresindeki enerji hatlarını ele geçirmek ve Basra Körfezi'nde
güvenliği sağlamak iddiasıyla ülkeye girdi. Rıza Şah, söz ko-
nusu 3 ülkenin dahil olduğu süreçten çıkmak ve iktidarın
oğlu tarafından sürdürülmesini sağlamak için ülkeyi terk etti
ve Güney Afrika'ya sürgüne gitmeye razı oldu. Muhammed
Rıza Pehlevi 21 yaşında İran Şahı olarak tahta çıktı.

Pehlevi iktidarı ve krizin derinleşmesi

Muhammed Rıza Pehlevi iktidarının ilk seneleri, babasından
daha hoşgörülü ve yenilikçi bir anlayışı benimsemesinden
kaynaklı olarak sakin geçti. Şah, 1963 yılında "Beyaz Devrim"
şeklinde adlandırdığı bir dizi adım atmaya karar verdi. Şah,
bu hamle ile artan petrol geliri avantajını da kullanarak ülkeyi
en kalkınmış 5 ülkeden biri yapmayı hedefliyordu. Humeyni,
Şah'ın Beyaz Devrimi'ne en net ve sert tepkiyi gösteren kişi
olurken, ABD karşıtlığı eksenindeki tepkisi, halk nezdinde de
önemli ölçüde kabul gördü. Buna rağmen, Humeyni, yaptığı
eleştiriler ve yol açtığı toplumsal olaylar nedeniyle önce hapse
atıldı, ardından idam cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine
nüfuz sahibi din adamlarından Ayetullah el-Uzma Muham-
med Kazım Şeriatmedari, Humeyni'nin Şiilerin 12 İmam
mezhebine göre idamı caiz olmayan Ayetullah-el Uzma sevi-
yesine çıkarılmasını sağladı. Şah, Humeyni'yi idam edeme-
yince, sürgüne gönderdi. Birkaç durağın ardından
Humeyni'nin, Paris'teki sürgün hayatı başladı. Humeyni'nin
sesi, sürgünde olmasına rağmen camilerde ve çarşılarda
daha güçlü yankılanıyordu. Ulemanın Humeyni liderliğin-
deki kanadı, iktidarı ele geçirmek için planlar yapmaya
1963'ten itibaren başlamıştı. Şah, 1971 yılında İran ekono-
misi kötüye giderken, İran İmparatorluğunun 2 bin 500'üncü
yılı için çok gösterişli bir kutlama yaptı. Şah'ın imajının tü-

müyle bozulmasına neden olan bu kutlamadan sonra pro-
testolar arttı. 9 Ocak 1978'de Humeyni'ye hakaret içeren bir
makalenin yayınlanması üzerine Kum kentinde düzenlenen
protesto yürüyüşünde Savak güçleri, kalabalığa ateş açarak
yaklaşık 100 kişiyi öldürdü. Bu olaydan sonra Şiilerin yas ge-
leneğine göre protestolar her 40 günde bir tekrarlandı ve kit-
lesel gösterilerin ülke ekonomisini felç etmesiyle sertleşen
yönetim, 8 Eylül 1978'de büyük kentlerde sıkıyönetim ilan
etti. Ekonomik ve toplumsal krizi yönetemeyen Muhammed
Rıza Pehlevi, 16 Ocak 1979'da ülkeyi terk etti. Humeyni'nin 1
Şubat 1979'da ülkeye dönüşüyle, son direnci de kırılan 58 yıl-
lık Pehlevi Hanedanlığı yıkıldı. Humeyni, önce 1 Şubat
1979'da hedefini duyurdu, ardından 1 Nisan 1979'da gerçek-
leştirilen referandum sonucu İran resmen İslam Cumhuriyeti
oldu. Aralık 1979'da ülke, şeriatı ve Humeyni'nin dini liderli-
ğini onayladı.

Devrimin "İslami" arkaplanı

İslamcılar, solcular ve liberaller özellikle 1960'lardan itibaren
fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak Şah'ın ülkenin çıkarlarını
kötüye kullandığı düşüncesinde birleşti ve ortak amaçları
"devrim" oldu. Bu süreçte üniversite öğrencileri dönemin po-
püler düşüncesi olan Marksizm-Sosyalizm ile tanışmış, pek
çoğu aydın olarak kabul ettikleri Tudeh Partisine katılmış ve
Şah aleyhine düzenlenen protestolara komünist cepheden
destek vermişti. Sosyolog ve mütefekkir Ali Şeriati, 1967-
1973 yıllarında Tahran'daki Hüseyniye-i İrşad'da verdiği kon-
feranslarla sosyalist-Müslüman ikilemi yaşayan üniversiteli
gençler üzerinde çok etkili oldu. Yeni jenerasyon, İslam'a ve
Humeyni'ye yakın gruplara yöneldi. Devrimin siyasi ve ideo-
lojik  fikrinin İslami olmasında Şeriati'nin konferansları ve ki-
tapları oldukça etkili oldu. DHA

Kremlin Sözcüsü Peskov,
İdlib'deki durumdan ötürü

endişe duyduklarını belirterek,
"Rusya, Soçi anlaşmalarının

uygulanmasını en 
önemli konu olarak

görüyor" dedi
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Amerikan yönetimi, büyükelçilik çalışanlarının rehin alınması
nedeniyle İran'dan petrol ithalatını 12 Kasım 1979'da durdurdu
ve yaklaşık 8 milyar dolarlık İran varlığı, 14 Kasım'da dondu-
ruldu. İran 1995 yılında Çin ve Kuzey Kore ile nükleer iş birliği
anlaşması imzaladı ve Hindistan'dan 10 megavatlık nükleer
araştırma reaktörü aldı. ABD yönetimi, nükleer programını ge-
liştiren İran'a karşı 1999'da yeni ambargolar uygulamaya baş-
ladı. Washington yönetimi konuyu Birleşmiş Milletler'e (BM) de
taşıdı. Bu adım, 2002 sonrası İran nükleer programının dünya
kamuoyunun ve BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine gelme-
sine ve çok taraflı yaptırım kararlarını alınmasına yol açtı. 23
Aralık 2006'da İran'a hassas nükleer malzeme ve balistik füze-
lerin doğrudan ve dolayı satışı yasaklandı, Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) tespit edeceği hassas nükleer faaliyet-
lerin askıya alınması ve nükleer ile balistik füze programlarına
dahil olan kişilerin ve kuruluşların tüm ülkelerdeki mal varlıkla-
rının dondurulmasına, seyahat izinlerinin kısıtlanmasına karar
verildi. İran'ın söz konusu kararlara riayet etmemesi üzerine 24
Mart 2007'de füze ve nükleer faaliyetlerle ilgili 13 kuruluş ve 15
şahsın mal varlıkları donduruldu ve İran menşeli silahlar yasak-
landı. Tüm devlet ve uluslararası kuruluşlardan da İran ile mali
anlaşma yapmamaları istendi. Bu kapsamda BMGK, 2006 ila
2015 yılları arasında 1696, 1737, 1947, 1803, 1835, 1929 ve
22247 sayılı kararlarla 7 defa yaptırım kararı verdi. İran ile
5+1 ülkeleri arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan ve 16
Ocak 2016'da yürürlüğe giren nükleer anlaşma ile BMGK yaptı-
rımları kalktı. Trump 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı
çekilip ABD ambargolarını geri getirince anlaşmanın diğer ta-
raflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda
başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın
bazı maddelerini, 5 Ocak 2020'de de anlaşmadan kaynaklanan
tüm taahhütleri askıya aldığını açıkladı. İran'ın bu adımına kar-
şılık İngiltere, Almanya ve Fransa, 14 Ocak'ta İran'ın nükleer an-
laşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği
gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı aldı.
Söz konusu ülkelerin konuyu BMGK'ye taşımaları halinde İran'a
yönelik uluslararası ambargolar geri gelecek. Ekonomik kriz ve
toplumsal olaylarla mücadele eden İran, BMGK yaptırımlarının
geri gelmesi halinde çok zor durumda kalacak.

IRAN’IN TADI
Çalkantılı siyasi bir geçmişe sahip İran, İslam Devrimi'nin 41. yılına
da ekonomik kriz ve ABD yaptırımlarının gölgesinde giriyor

7 yıldır İran’da cumhurbaşkanı
olan Hasan Ruhani, içinde
bulundukları dönemin; en
sancılı dönem olduğunu
ifade etmişti.
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Lübnan’da sular durulmuyor
Lübnan güvenlik

güçleri, Hassan
Diyab

başbakanlığında
kurulan yeni

hükümetin güven
oylaması öncesi

başkent Beyrut'ta
düzenlenen

protesto 
eylemlerine 

müdahale etti

Dün akşamdan beri Lübnan'ın
farklı bölgelerinden gelerek Bey-
rut'ta toplanmaya başlayan yüz-

lerce gösterici, Şii Hizbullah örgütü ve siyasi
müttefiklerinin oluşturduğu 8 Mart Blo-
ku'nun desteğiyle kurulan yeni hükümet için
mecliste yapılacak güven oylamasını pro-
testo etti. Göstericiler, sabah erken saatlerden
itibaren milletvekillerinin meclise ulaşmasını
engellemek için harekete geçerek, aylardır
meclis muhafızlarının yanı sıra emniyet ve
ordu birlikleri tarafından sıkı güvenlik ön-
lemleri altında tutulan meclis yolundaki
beton bariyerleri aşmaya çalıştı. Lübnan'da
iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yö-
netimi paylaşan siyasi grupları yolsuzluk ve
ekonomik krizden sorumlu tutan protestocu-

lar, "yolsuzluğa son" ve "mevcut siyasileri
temsil eden yeni hükümete güvenoyu yok"
yazılı pankartlar taşıyarak çeşitli sloganlar
attı.

18 yaralı hastaneye kaldırıldı

Meclise açılan tüm yolları yoğun tedbirlerle
koruyan güvenlik güçleri de tazyikli su ve
biber gazıyla müdahale ederek göstericileri
uzaklaştırmaya çalıştı. Taşla karşılık veren
göstericiler ile güvenlik güçleri arasında
süren gerginlik sonucu dumandan etkilenen
çok sayıda gösterici ve gazeteci baygınlık teh-
likesi geçirdi. Lübnan Kızılhaç örgütü, göste-
rilerde yaralanan 140 kişiye ilk yardım
müdahalesinde bulunduklarını ve 18 yaralı-
nın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.ut şehir

merkezinde protestolar ve gerginlik sürerken,
milletvekilleri de peyderpey meclise ulaş-
maya başladı. Bu arada Beyrut'taki protesto
eylemlerine destek olarak ülkenin güneyinde
yer alan Sayda kentindeki okullarda genel
greve gidildi.

Lübnan'daki ekonomik durum

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin
vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteri-
ler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki
30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim
2019'da istifa etmişti. Hariri'nin yeniden baş-
bakanlık görevine yanaşmaması üzerine
Hizbullah ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim
Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20
üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Filipinler ABD’ye
yol verdi
Filipinler, Amerikan askerlerinin
ülkede bulunmasını ve eğitim
yapmasını sağlayan Ziyaretçi
Kuvvetler Anlaşması'nı lağvetti

Dışişleri Bakanı Teodoro Loc-
sin Jr. sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda, Manila yö-

netiminin Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı
(VFA) lağvettiğinin, ABD'nin Manila Bü-
yükelçiği Maslahatgüzarına bildirildiğini
açıkladı. Locsin, "diplomatik nezaketten do-
layı" konuyla ilgili başka açıklama yapılma-
yacağını ifade etti. Anlaşmanın, Devlet
Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatı doğ-
rultusunda lağvedildiği bilgisi paylaşıldı.

180 gün sonra yürürlüğe girecek

Diğer yandan Filipinli yetkililer, VFA'nın fes-
hinin, anlaşmanın lağvedildiğine dair bildiri-
min Washington'a ulaşmasının ardından
180 gün sonra yürürlüğe gireceğini, bu bek-
leme sürecinde her iki tarafın da anlaşmanın
sürdürülmesine yönelik karar verebilecekle-
rini söyledi. 
DHA

Akıncı'ya sert
eleştiriler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti'nin (KKTC) en tecrübeli siyaset-
çilerinden biri olan 3’üncü

Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guar-
dian gazetesine yaptığı açıklamaları sert
sözlerle eleştirdi. Eroğlu, "Akıncı bu açıklama-
ların, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki
mükemmel, kardeşlik bağını zedeleyeceğini de
düşünmesi lazımdı" dedi. 1976 yılından beri-

dir Kıbrıs Türk siyaseti-
nin içerisinde olduğuna
işaret eden Eroğlu, "Ben
bugüne kadar, Kıbrıs'ın
Türkiye tarafından ilhak
edilmesi düşüncesi gör-
medim. 1976'dan beri si-
yasetteyim. Türkiye'nin
Kıbrıs'ı ilhak etmesine
yönelik bir cümle dahi
duymadım. Gelmiş geç-
miş Türkiye Cumhuri-
yeti liderleriyle

görüştüm. Hiçbir devlet yetkilisinin ağzından
Kıbrıs'ı ilhak ederiz diye bir cümle duymadım"
dedi.Seçim için gerilim siyaseti Eroğlu, Demi-
rören Haber Ajansı'na Cumhurbaşkanı Akın-
cı'nın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaları
değerlendirdi. "Cumhurbaşkanlığı seçimine
giderken Akıncı'nın başlatmış olduğu tartışma
çok gereksiz. Bu tartışmayı kendi cumhurbaş-
kanı seçimine malzeme yaparak, avantaj sağ-
mala düşüncesinde" diyen Eroğlu, Akıncı'nın
seçim öncesi gerginlik yarattığını söyledi.

Derviş Eroğlu

Dmitriy
Peskov
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birinCi Dünya Savaşı'nın ar-
dından İngiltere'de güç kazanan
bir gangster ailesinin hikayesini

konu alan “Peaky Blinders” adlı dizideki
oyuncuların stili günlük hayata taşınıyor.
Morhipo Mag ekibi, izleyenleri zamanda
yolculuğa çıkartan dizideki kadın ve erkek
stilini günlük hayatına taşımak isteyenlere
önerilerini sıraladı. Morhipo Mag önerile-
rini şöyle sıraladı; “Erkek stilinde takım elbi-
seler, yelekler, klasik paltolar, şapka ve bol
aksesuarlar öne çıkıyor; sakin ve nötr renk-
lerdeki kıyafetlerde, dokulu kumaşlar tercih
ediliyor. Yelek veya modern kravatlar ve
papyonlarla kullanabileceğiniz klasik takım

elbiseleri kalın tabanlı botlarla kombinleye-
bilirsiniz. İkonik paltolar ve kışlık ceketler bu
stilin önemli parçalarından. Kadın veya
erkek giyiminin en güçlü parçası olan ka-
banlar son zamanlarda herkesin üstünde
daha güçlü bir görünüm yaratıyor. Kaliteli
bir kabana mutlaka yatırım yapmalısınız.
Uzun kabanlardan çekinmeyin, sizi olduğu-
nuzdan uzun gösterebilecek güçteler!”

Kadınlar için detaylar

Kadın stilinde ise kazayağı gibi dönemin ru-
hunu yansıtan desenler; payet, suni kürk
gibi avangart detaylar ile ipek, kadife ve
saten gibi feminen dokular dizinin stilini

yansıtan parçalar olarak öne çıkıyor. Kadın-
lar için genelde bebe yaka kıyafetler ön
planda olsa da boynu zarif bir biçimde gös-
teren açık yakalar da tercih edilebilir. Hem
kadın hem erkekler için bilekleri saran, kali-
teli malzemeden üretilmiş, şık bir çift bot
tam istediğiniz görünümü verecek. Yine bi-
leği saran ama bu sefer zarafeti vurgulayan
saten eldivenler de belki günlük hayatın bir
parçası olamaz ama herhangi bir davette
şans verilecek kadar ince detaylar olabilirler.
İnci kolyeler zamansız bir şıklığa sahipler ve
belki kullanmak için değil ama görünüm
için cep saati de en az inci kolyeler kadar şık
durabilir.” DHA

Dizideki stil gerçek oluyor

D ünyanın en etkili sanat topluluklarından olan ve
Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli tasarım
okulu olarak gösterilen School of Visual Arts New

York’un (SVA) efsanevi tasarımcılarının çalışmalarının yer
aldığı “Underground Images Afiş Sergisi” Yeditepe Üniver-
sitesi’nin davetiyle, 18 Şubat-8 Mart tarihleri arasında üni-
versitenin 26 Ağustos Yerleşimi’nde ve Caddebostan Kültür
Merkezi’nde eş zamanlı olarak sanatseverlerin beğenisine
sunulacak. SVA eğitimcilerinden, dünyaca tanınmış tasa-
rımcı Mirko Ilić ayrıca Yeditepe Üniversitesi’nde “Sağdan
Sola Tasarım” başlığıyla bir konferans verecek ve Grafik Ta-
sarımı Bölümü öğrencileri ile sosyal sorumluluk afişleri te-
malı bir workshop gerçekleştirecek. Yeditepe Üniversitesi,
genç tasarımcıların, sergi ile dünyaca ünlü tasarımcılarla
karşılaşma fırsatı yakalayacaklarını duyurdu.

1947'den bugüne

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasa-
rımı Bölümü’nün İstanbul’daki izleyiciyle buluşturacağı
Underground Images Afiş Sergisi, 1947’den günümüze
New York City metro sisteminde sergilenmek üzere SVA’da
tasarlanan afişlerden bir seçki niteliğini taşıyor. Ivan Cher-
mayeff, Milton Glaser, George Tscherny ve Mirko Ilić gibi
efsanevi tasarımcılarının eserlerinin de bulunduğu 68 afişin
görülebileceği serginin küratörlüğünü SVA’nın Genel
Müdür Yardımcısı Anthony P. Rhodes üstleniyor. Dünya
çapında 47 kez izleyiciyle buluşan sergi, Türkiye’deki tasa-
rımcılar için de çok önemli bir karşılaşma olanağı sunuyor.

Konferans artı workshop 

SVA’nın eğitimcilerinden dünyaca tanınmış tasarımcı Mirko
Ilić, 2 Mart Pazartesi günü, saat 14.00’te, Yeditepe Üniversi-
tesi’nin İnan Kıraç Konferans Salonu’nda  “Sağdan Sola
Tasarım (Design from Right to Left)” başlıklı bir konferans
verecek. Ilić, 2-4 Mart tarihleri arasında ise Yeditepe Üniver-
sitesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerine yönelik “Sosyal
Sorumluluk” temalı afiş tasarımı workshop'unu gerçekleşti-
recek.

Bilmeniz gerekenler

ABD’de sanat, tasarım ve yaratıcılık eğitiminde 70 yıldır
lider konumda olan SVA, alanında seçkin eğitimci kadrosu,
dinamik ders içerikleri ve eleştirel düşünmeye verdiği öne-
min yanı sıra inovasyon ve sosyal sorumluluk konularına
öncülük ediyor. Manhattan kampüsündeki 6 bin öğrencisi
ve 75 ülkedeki yaklaşık 37 bin mezunu ile SVA, aynı za-
manda dünyanın en etkili sanat topluluklarından biri olarak
biliniyor. DHA

Dünyanın en etkili sanat topluluklarından biri olarak gösterilen School
of Visual Arts New York’un (SVA) İstanbul'da 18 Şubat-8 Mart tarihleri
arasındaki 'Underground Images Afiş Sergisi'nde, genç tasarımcıların,
dünyaca ünlü tasarımcılarla bir araya geleceği duyuruldu
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Bosna’da doğan Mirko Ilić, Avru-
pa’da bulunduğu yıllarda karikatür-
ler, illüstrasyonlar, sanat yönelimli
posterler, kitaplar ve albüm kapak-
ları hazırladıktan sonra, ABD’de
Time Dergisi Uluslararası Sürüm
için sanat direktörlüğü görevini üst-
lendi. New York Times’ın dışarıdan
yazarlara açık sayfasında Sanat Di-
rektörü olan Ilić, 1995 yılında, Mirko

Ilić Corp şirketini kurdu. Çalışmala-
rından dolayı, Smithsonian Müzesi
ve New York Modern Sanatlar Mü-
zesi gibi kurumların koleksiyonlarına
giren Ilić, aynı zamanda çok sayıda
ödülün de sahibi oldu. Mirko Ilić,
Steve Heller ile birlikte, Genius
Moves: 100 Icons of Graphic De-
sign, Handwritten, The Anatomy of
Design, Stop Think Go Do, Lettering

Large ve Presenting Shakespeare
gibi eserlerin eş yazarlığını yaptı;
Milton Glaser ile birlikte, The Design
Of Dissent eserine de katkıda bu-
lundu. Dünyanın dört bir yanındaki
gösterilerin ve konferansların orga-
nizatörlüğünü ve küratörlüğünü
yapan Ilić, halen New York Görsel
Sanatlar Okulu’nda yüksek lisans
eğitimi veriyor.

Mirko İlic kimdir?

Morhipo Mag
ekibi, her sezonu

geniş kitlelerce
beklenen “Peaky

Blinders” adlı
dizinin stilini

günlük hayatına
taşımak

isteyenler için
özel öneriler

hazırladı

Adaletin Kılıcı Beyoğlu’nda
"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi Beyoğlu'nda düzenlenen özel gösterimle sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Grand Pera Emek Sinema-
sı'ndaki özel gösterime, Be-
yoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra filmin ya-
pımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncular
da katıldı. Yapımcı Bozdağ, gösterim
öncesinde yaptığı açıklamada, filmin
vizyondaki 4'üncü haftasında olduğunu
hatırlatarak, "Birçok yerde filmimiz çok
beğenildi, mutluyuz. Özellikle tarihi pro-
jeler halkımızın ilgisini çekiyor. Eserinin
beğenilmesi insanı ziyadesiyle mutlu edi-
yor." dedi. Bozdağ, filmin Avrupa'da viz-
yonda olduğuna dikkati çekerek, yakın
zamanda ABD, Güney Kore, Pakistan
ve Endonezya'da da vizyona gireceğini
bildirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız
ise yapımcı Mehmet Bozdağ'ın Diriliş
Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi yapım-
larla tarihin yeniden okunmasına vesile
olduğunu belirterek, "Balkanlar'da bizim
hikayemizi anlatan Türkler Geliyor fil-
miyle milletimizin karşısında. Bu akşam
Beyoğlu Belediyesi olarak biz de sine-
manın ve tiyatronun kalbi olan Emek Si-

neması'nda bu filmi izleyeceğiz." diye ko-
nuştu. Filmin oyuncularını da tebrik
eden Yıldız, Türk halkının filmi layıkıyla
takdir edeceğine inandığını söyledi.

Tarihi konular 
sinemada işlenmeli

Filmin oyuncularından Serdar Gökhan,
yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul dizi-
sinden bu yana tarihi yapımlarda rol al-

dığını belirterek, "Türkler Geliyor: Adale-
tin Kılıcı" filmi, Türk sinemasında yapıl-
mış en iyi filmler arasında yer alıyor.
Hollywood'daki imkanlar bizde henüz
olmamasına rağmen o ayarda bir iş çı-
kardık. İnsanlarımızın böyle gidip izle-
mesi lazım ki bu tarz filmlerin devamı
gelsin." yorumunu yaptı. Tarihi konula-
rın sinemada işlenmesi gerektiğine vurgu
yapan Gökhan, "ABD, 300 yıllık tarihiyle

birçok konu üretirken bizim binlerce yıl-
lık tarihimizde yapılacak çok destansı iş-
lerimiz var. Bunların yapılması lazım.
Tarihi filmlerde maliyetler çok yüksek,
onun için devlet desteği lazım. Destekle-
nirse çok daha iyi işler yapabileceğimize
inanıyorum." değerlendirmesinde bu-
lundu.

Film hakkında

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın
oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardın-
dan yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sul-
tan Mehmet'in akıncılarının, anarşi ve
zulümle dolu Balkan coğrafyasında Sırp
Kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mü-
cadeleyi ve cihan devletinin köklerinin
bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.
"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı"nın
oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Ece
Çeşmioğlu, Levent Özdilek, Eren Vur-
dem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün
Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor,
Serdar Gökhan ve Sezgin Erdemir yer
alıyor.

Gezelim yiyelim
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kırımlı,
Anadolu'nun gastronomi kültüründe önemli
yere sahip peynir tatlılarını tek bir kaynakta
toplamak için Anadolu'yu geziyor

bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan
Kırımlı, Anadolu'da unutulmaya yüz tut-

muş peynir tatlılarını kayıt altına alarak, gelecek nesil-
lere aktarmayı hedefliyor. Peynir tatlılarına yönelik
yaptığı "Kültürüyle ve Tarihiyle Peynir İhtiva Eden Tat-
lılar" adlı çalış-
mada, başta
Trakya illeri
olmak üzere
Hatay'dan Ba-
lıkesir'e, Diyar-
bakır'dan
Çanakkale'ye
kadar 15 şehri
dolaşan tarihçi
Prof. Dr. Kırımlı, Anadolu'da içinde peynir olan tatlı-
ları tek kaynak altında bir araya getiriyor. Son olarak
Manisa'nın Kula ilçesine gelen Kırımlı, ilçeye özgü
usulle yapılan höşmerim ve peynir lokmasının yapımı
hakkında bilgi topladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
(CSO), Rehber Köpekler Derneğinin isteği
üzerine kapılarını, farkındalık yaratmak is-

teyen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğren-
cileri ve rehber köpek sahibi iki görme engelliye açtı.
Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Nurdeniz
Tunçer'in "iki gözüm" diye nitelediği rehber köpek
"Kara", meraklı izleyicilerin bakışları arasında sahibini
yönlendirip, konseri izleyeceği koltuğuna götürdü.
Görevini yerine getirip Tunçer'in yanına yerleşen Kara,
konser boyunca uslu bir şekilde oturdu, yüksek sese
rağmen zaman zaman da uyudu.

Erişilebilirlik önemli

Tunçer, yaptığı açıklamada, rehber köpeklerin, görme
engellilerin gözü, sosyal hayata bağlanması ve dışarı
çıkması için en güvenli dostu olduğunu söyledi. Reh-
ber köpeklerin 1,5 yıl eğitim aldığını belirten Tunçer,
"Rehber köpekler, havlamaz, ısırmazlar. Saldırgan de-
ğiller. Onların
en önemli gö-
revleri, görme
engellinin ha-
yatına yardımcı
olmaktır." dedi.
Tunçer, köpek-
lerle ilgili far-
kındalık
yarattığını 
söyledi.

Konseri köpekleriyle
DiNLEDiLER
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Cesar
Grup Ümraniyespor'da teknik direk-
törlük görevine Sait Karafırtınalar ge-
tirildi.Ligde oynadığı son 3 maçtan da
mağlup ayrılan Ümraniyespor'da tek-
nik direktörlük görevine Sait Karafır-

tınalar getirildi. Kulüpten yapılan
açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fut-
bol takımımızın teknik direktörlük
görevine Sait Karafırtınalar getirilmiş-
tir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni
görevinde başarılar diliyoruz."

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rö-
vanş maçında perşembe günü Demir
Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fra-
port-TAV Antalyaspor'da Bahadır Öz-
türk, Nazım Sangare, Adis Jahovic
sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Fraport-TAV Antalyaspor, Ziraat Tür-
kiye Kupası Çeyrek Final rövanş ma-
çında perşembe günü Demir Grup
Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas'ta Yeni
4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te oynana-
cak maçı Fırat Aydınus yönetecek. An-
talya'da 2-2 sona eren ilk maçın
rövanşında Antalyaspor, rakibini eleye-
rek yarı finali hedefliyor. Tamer Tuna
yönetimindeki kırmızı beyazlılar maçın
hazırlıklarına başladı. Kupa maçında,
lig karşılaşmasında fazla forma şansı
bulamayan futbolcularla, genç takım-
dan oyunculara şans verecek teknik di-
rektör Tuna'nın genç takımdan
Batuhan Berkay Fındık, Cengiz Demir,
Halil İbrahim Sevinç, Mikail Başar'ı
kadroya alması bekleniyor.  Antalyas-
por'da Bahadır Öztürk, Nazım San-
gare, Adis Jahovic sakatlığı nedeniyle
Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında
forma giyemeyecek. Soğuk algınlığı ra-
hatsızlığı bulunan Celustka, Gustavo
ile ayağında ağrı oluşan Yekta'nın da
Sivas'a götürülmemesi planlanıyor. 

antalYaspor
Kupa mesaisinde

SP  R
Süper Lig'de hafta sonu

ligin ilk sırasında yer
alan Demir Grup

Sivasspor'u konuk ede-
cek Trabzonspor, rakib-

ini yenmesi halinde
2010-2011 sezonunun
29. haftasından sonra

ilk kez haftayı lider
kapatmış olacak

ÜmraniyeSpor yeni hocaSini buldu

S üper Lig'in 21. haftası sonunda bir maçı
eksik 41 puanla 2. sırada yer alan Trab-
zonspor, 42 puanla lider durumunda

bulunan Demir Grup Sivasspor'u konuk ede-
cek. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle
ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı
lider kapatacak. Trabzonspor, ligin 8. hafta-
sında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü
4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra li-
derliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapata-
mamıştı. Aytemiz Alanyaspor haftayı 17
puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sı-
rada tamamlamıştı.

En son 2010-2011 sezonu

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun
29. haftasını lider bitirmişti. Bordo-mavililer,
22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplas-
manda Eskişehirspor ile golsüz berabere kal-
masının ardından liderlik koltuğunu
Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi,
daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapata-
madı.

Hüseyin Çimşir, başarmış olacak

Trabzonspor'da en son teknik direktör Şenol
Güneş, liderlik sevinci yaşayan teknik adam ol-
muştu. Bordo-mavili takımda, Tolunay Kaf-
kas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı,
Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arve-
ladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal
Karaman gibi görev yapan isimler liderlik ya-
şayamamıştı. Devre arasında göreve getirilen
Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 3 maçından
galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Demir
Grup Sivasspor'u da yenmesi halinde 40 ya-
şındaki teknik adamıyla Şenol Güneş'ten sonra
ilk kez haftayı lider tamamlayacak.

Trabzon icin
liderlik SanSi

Alanyaspor dur
durak bilmiyor
Süper Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Aytemiz Alanyaspor,
son Fenerbahçe beraberliğiyle yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Süper Lig'in ilk 21 haftasında aldığı so-
nuçlarla zirve yarışına ortak olan Aytemiz
Alanyaspor, son 7 lig maçında
rakipleri karşısında mağlubiyet yüzü gör-
medi. en son ligin 14'üncü haftasında
deplasmanda oynanan galatasaray ma-
çını 1-0 kaybeden Alanyaspor, ardından
hızlı bir yükselişe geçti. Bu sezon sadece
4 mağlubiyeti bulunan turuncu yeşilli
takım, yenilmezlik serisine 15'inci haftada
evinde Fraport TAV Antalyaspor ile oyna-
dığı ve 0-0 berabere kaldığı maçla baş-
ladı. Ardından Yukatel Denizlispor'u
deplasmanda 5-1 mağlup eden Alanyas-
por, ilk devrenin son maçında ittifak Hol-
ding Konyaspor'u evinde 2-1'lik skorla
geçti. ikinci yarıya da hızlı başlayan Ak-
deniz temsilcisi, evinde Hes Kablo Kayse-
rispor'u 5-1'lik net skorla yendi, ardından
deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla
devirdi. Sonraki hafta evinde Kemal Öz-
deş'i teknik direktörlüğe getiren BtcTurk
Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Alanyaspor,
rakibini 2-1 mağlup etti. geçen Cumar-
tesi günü ligdeki 21'inci hafta maçında is-
tanbul'da Fenerbahçe ile
karşılaşan Alanyaspor 1-1'lik skorla sa-
hadan ayrıldı. erol Bulut'un öğrencileri,
bu beraberlikle ligdeki yenilmezlik seri-
sini 7 maça çıkardı.

Kupada rakip Galatasaray

Turuncu yeşilli takım Ziraat Türkiye Ku-
pası ilk maçında 2-0 yendiği galatasaray
ile bugün deplasmanda oynayacağı
maçın hazırlıklarını da sürdürüyor. Lig
maçının ardından Alanya'ya dönmeyen
Akdeniz temsilcisi, kupa maçı hazırlıkla-
rını istanbul'da yapıyor.

Kumburgaz fırsat tepti 
Süper Amatör Küme 8.Grup'ta hem zirve hem de
düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kumburgaz
ile Ataşehir Çamoluk kozlarını paylaştı. Kıran kırana
geçen mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı
Mimarsinan Baba Hakkı
Stadı’nda oynanan maç ba-
şından sonuna kadar büyük
bir çekişmeye sahne olurken
2-2 biten mücadelede son
saniyede Hüseyin Güreş-
ken’le altıpastan net fırsatı
gole çeviremeyen Kumbur-
gaz galibiyeti kaçıran taraf
oldu. Ev sahibi ekibin taraf-
tarları maça büyük ilgi gös-
terirken 90 dakikalık
mücadelede kırmızı kartlar
havada uçuştu. İki takımın
da 10 kişi tamamladığı
maçta skor iki takım adına
da geldi gitti. İlk yarısı gol-
süz kapanan maçta konuk
Ataşehir Çamoluk 49. Daki-
kada Çetin Akpolat’ın go-
lüyle 1-0 öne geçti. Konuk
ekip 61. Dakikada Ekrem’in
kırmızı kart görmesiyle sa-
hada 10 kişi kaldı. Rakibinin
bir kişi eksik kalmasından iyi
yararlanan Kumburgaz
oyunda dengeyi kurarak 67.

Dakikada Cüneyt Şahin’in
golüyle beraberliği sağladı:
1-1. Tüm hatlarıyla yükle-
nen ev sahibi ekip 77. Daki-
kada Tolunay’la bir gol daha
bulunca skor 2-1 oldu.

Galibiyeti kaçırdı

Golden sonra oyunun kont-
rolünü eline geçiren, ortasa-
hada topa iyi basan Ataşehir
Çamoluk pas oyunuyla
maçı rakip yarısahaya yıktı.
87. Dakikada Kürşat’la be-
raberlik golünü bulan Ataşe-
hir temsilcisi kalan bölümde
daha da yüklenerek öne geç-
mek istedi.  Bu bölümde de
Kumburgaz kontrataklarla
önemli tehkikeler yarattı.
Maçın son pozisyonunda
90+5. Dakikada altıpas
içinde kaleciyle karşıya kalan
Hüseyin Güreşken yakın
mesafeden topu havaya di-
kince galibiyet de kaçmış
oldu.

Fransa'dadüzenlenen FFN Golden Tour
Camille Muffat Yüzme Müsabakaları'nda
milli sporcular performanslarıyla alkış aldı.
Müsabakalarda milli takım sporcuların-
dan Merve Tuncel 1500 m serbest stilde
16:29.04'lük derecesiyle hem Türkiye re-
koru kırıp hem de olimpiyat A barajını ge-
çerek 2020 Tokyo Olimpiyatları biletinin
sahibi olurken, Beril Böcekler de tarihi ba-
şarıya imza attı. Beril Böcekler; 3 olimpiyat
şampiyonluğu, 5 uzun kulvar dünya şam-
piyonluğunun sahibi olan Macar yüzücü
Katinka Hosszú'yu geride bırakarak 400 m
serbest stilde 4:09.60'lık derecesiyle 1'incili-
ğin ve yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Emre Sakçı ise 27:98'lik derecesiyle 2'ncili-
ğin sahibi olurken, Ekaterina Avromova
100 m sırtüstünde 1:02.12'lik derecesiyle
3'üncülüğün, 2:13.23'lük derecesiyle 200 m
sırtüstünde 2'nciliğin sahibi oldu. Müsaba-
kalarda ise toplamda 15 A final yüzüldü. 

AlmanyaBirinci Futbol Ligi (Bundesliga)
takımlarından Hertha Berlin’in teknik di-
rektörü Jürgen Klinsmann, Facebook say-
fasından yaptığı paylaşımda, kasım ayı
sonunda kulüp yönetiminin isteğine uya-
rarak ehil bir ekiple zor bir dönemde on-
lara yardımcı olduklarını, kısa bir süre
içinde çok sayıda kişinin desteğiyle iyi bir
yola girildiğini belirtti.  Teknik direktör ola-
rak güvene ihtiyaç duyduğunu ifade eden
Klinsmann, kümede kalma mücadele-
sinde birlik, uyum ve odaklanmanın
önemli olduğunu, bunlar olmadığında tek-
nik direktör olarak potansiyelini kullanma-
yacağını ve sorumluluğunu yerine
getirmeyeceğini kaydetti. Bu yüzden, uzun
düşünme sürecinden sonra Hertha Ber-
lin’in teknik direktör görevinden ayrılma
kararını verdiğini aktaran Klinsmann, bun-
dan sonra kulüpte denetim kurulundaki
görevine döneceğini ifade etti. Klinsmann,

Hertha Berlin’in
kümede kalma
hedefine ulaşaca-
ğını vurguladı.
Hertha Berlin
Kulübünden ya-
pılan açıklamada,
Klinsmann’ın
görevinden istifa
ettiği doğrulana-
rak, “Bu gelişme
bu sabah bizi şa-
şırttı.” ifadesi kul-
lanıldı.

Yüzücülerden
tarihi başarı

Klinsmann 
veda etti



Küçükçekmece taraftara üzülüyor
K.Çekmecespor Kulüp Başkanı Ahmet Kurşun'dan flaş açıklamalar geldi. Uzun süren sessizliğini bozan Kurşun tek üzüldüğü noktanın taraftarlar olduğunu söyledi

Kurşun “Tek üzüldüğüm şey taraftar.
Hak etmiyorlar bu kadar şeyi. Merak
ediyorum taraftarlar daha ne kadar
sabredecekler diye. Bu taraftarın sabrı
taşarsa üzülürüm. Onlar da görüyorlar
herşeyi.” Diye konuştu. K.Çekmeces-
por’un bu durumlara düşmesinin so-
rumlusunun kendilerinin olmadığını

ifade eden Kurşun “Sorun biz olsak
zaten orada olmayız. Çünkü taraftar-
larla beraber sıkıntıları yaşıyoruz. İç
içeyiz. Taraftarlara ne kadar teşekkür
etsem azdır. Bu kulüp yaşıyorsa taraf-
tarların sayesinde ayakta duruyor.”
ifadesini kullandı. Futbolun kitleleri bi-
raraya getiren bir unsur olduğunu,
devletin de bu yüzden futbola bu kadar
önem verdiğini ifade eden Kurşun “20
yıllık yöneticilik hayatımın sadece 5 yı-
lında aynı ligde kalabildik. Hep heye-
can ve mücadele ile yanyana olduk.
Ama bunlar Fair Play çerçevesinde ol-
muştur. 800 Bin nüfuslu ilçenin ismini
taşıyan, yıllarca profesyonel liglerde
mücadele eden bir kulübe birilerinin
düşmanlığı, görmemezlikten gelmesi,
sahip çıkmaması, kulüp üzerinde siya-
set yapmaları bizleri üzüyor.” şeklinde
konuştu.

Küçükçekmece 
için uğraşıyorum

K.Çekmecespor’u TFF 1.Lige çıkma-
dan bırakmayacağını dile getiren Kur-
şun “K.Çekmecespor’un
mutluluğunun olduğu yerde Ahmet

Kurşun noktayı koyacak. Benden
sonra K.Çekmecespor’u daha iyi yer-
lere getirecek, sahip çıkacak birinin
çıktığı an benim gücümün bittiği an
olur. Ben K.Çekmecespor için uğraşı-
yorum. Kulüp 1.Amatör Kümede de
olsa büyüklüğünden bir şey eksilmez.
3.Ligde olup da idman sahası bakan
kulüp olmak yerine böyle tesislere,
büyük camiaya ve taraftarlara
sahip olmak daha önemlidir.
Bulunduğumuz yer özendiğimiz
yerden daha önemlidir.” dedi.

Birinci lige çıkıyoruz

Camiaya 1.Lig sözü olduğunu
ifade eden Kurşun “Benim
sözüm var. Bu takım 1.Lige çı-
kacak. Çünkü taraftara vefa
borcum var. Önemli olan önü-
müzdeki engellerin kaldırıl-
ması. Gücümüz yetmiyor
engellere.” dedi. Çok iyi bir
genç takımlarının olduğunu
dile getiren Kurşun “Gençler
geliyor. Çok iyi bir genç takımı-
mız var. İnşallah onlara sahip
çıkabiliriz. Onlar K.Çekme-

ce’nin geleceğidir.” Diye konuştu.

Sonuna kadar 
Harun hocaylayız

Sportif direktör Harun Özkan’a da
sahip çıkan Kurşun “Harun Özkan’ın
çok başarılı buluyorum. Harun Hoca
birlikte Türk futboluna yeni yetenekler
hediye edeceğiz. Ayrıca Cemil Ho-

cama ve Hüseyin Hocama da katkıla-
rından dolayı teşekkür etmedKen geç-
mek istemiyorum. Onların da emekleri
çok fazla. Harun Özkan Hocamız da
bizi bırakmadığı sürece bizimle birlikte
olacaktır. Dürüstlüğüne ve çalışkanlı-
ğına inandığım bir hoca. Keşke ona
daha iyi imkanlar sunabilsek. Onunda
büyük bir üzüntüsü içindeyiz.” dedi.
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Algasid Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edi-
lecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/47361
1-İdarenin
a) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi NO:7 34060 

Eyüpsultan/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123011127 - 2123217719
c) Elektronik Posta Adresi : yapimihale@iski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 kalemden oluşan 50.000 kilogram Algasid Temini Ayrıntılı bilgiye 

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

b) Teslim yerleri : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü: 
-Ömerli Su Arıtma Şube Müdürlüğü -Kağıthane Su Arıtma 
Şube Müdürlüğü

c) Teslim tarihi : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür. Sözleşme konusu mallar 90 (doksan) takvim gününde tek 
parti halinde İdarenin belirteceği tesise teslim edilecektir. Son teslim 
tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden
ilk iş günü mesai bitimidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 A Blok 

Üst Zemin Kat 07 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 04.03.2020 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 A Blok Satı-
nalma Şube Müdürlüğü 1. Kat 110 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine elden teslim edilebile-
ceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALGASİD TEMİNİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1127825)

B ahçelievler’de bulunan
tüm resmi ve özel liseleri
kapsayan “Bahçelievler

GençLig Okullar arası Basket-
bol ve Voleybol Turnuvası” açı-
lış seremonisinin ardından start
aldı. Siyavuşpaşa Kültür ve
Spor Kompleksinde düzenlen
Bahçelievler GençLig açılış tö-
renine Bahçelievler Belediye
Başkanı Dr. Hakan Bahadır,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin
Çıkrıkçı, Gençlik Hizmetleri ve
Spor İlçe Müdürü Numan
Nafiz Şahin ve turnuvaya katı-

lan okulların sporcu öğrencileri
ile antrenör öğretmenleri katıldı.

Gençler için çalışıyoruz

GençLig açılış töreninde konu-
şan Bahçelievler Belediye Baş-
kanı Dr. Hakan
Bahadır, “Sizlerin okullarında
iyi eğitim alan, en az bir sanat
dalıyla uğraşan, bir spor dalıyla
uğraşan, bir iyilik hareketinde
aktif görev alan bireyler olma-
nızı önemsiyoruz. Geleceğimi-
zin teminatı olan gençlerimiz
için çalışmalarımız aralıksız

devam edecek” dedi Başlama
atışı Başkan Bahadır tarafından
yapılan turnuvanın açılış maçı,
Bahçelievler Anadolu Lisesi ve
arasında oynandı. Başkan Ba-
hadır, maçın ilk 10 dakikasında
Erkan Avcı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi erkek basketbol
takımında oynayarak forma
terletti.

660 sporcu katılacak

Bahçelievler Belediyesi, Bahçeli-
evler İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve Bahçelievler Gençlik

Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür-
lüğü arasında imzalanan proto-
kol uyarınca gerçekleşecek
turnuva, resmi ve özel 26 lise,
55 takım olmak üzere toplam
660 öğrenci katılacak. Turnu-
vaya katılan takımların forma ve
tüm malzemeleri belediye tara-
fından karşılanan ve 8 hafta bo-
yunca devam edecek bu uzun
soluklu maratonda öğrenciler,
düzenlenecek 107 basketbol ve
130 voleybol müsabakasında
birbirleriyle kıyasıya mücadele
edecek. DHA

Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında imzalanan protokol uyarınca gerçekleşecek
Bahçelievler GençLig’e, resmi ve özel 26 lise, 55 takım olmak üzere toplam 660 öğrenci katılacak
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spor vAkTI
BAhCelIevler’de

Lig sonunda, müsabakalarda de-
receye girecek tüm okul ve öğ-
renciler, kendilerine verilecek
kupa ve madalyaların yanı sıra,
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.
Hakan Bahadır tarafından çeşitli
hediyeler ile de ödüllendirilecek-
ler. Turnuva birincisi takım yurt-
dışı tatili, ikinci takım ise yurtiçi
tatili ile ödüllendirilecek, üçüncü
takıma hediye çekleri verilecek.

Kazanan
tatile gidecek

Tepecik’te Taşkın dönemi
TFF 3.Lig ekiplerinden B.Çekmece Tepecikspor’da U 19 yaş grubunun başına Bülent Taşkın getirildi
Deneyimli çalıştırıcı dün kendisini 5 yıllığına
B.Çekmece Tepecikspor’lu yapan imzayı tö-
renle attı. Onursal başkan Temel Eyüboğ-
lu’nun da hazır bulunduğu imza töreni
sonrasında bir açıklama yapan çiçeği bur-
nunda teknik adam kulübün altyapısını futbol
okulunda U 19 yaş grubuna kadar yeniden or-
ganize ederek yapılandıracaklarını söyledi.

Büyük projelere imza atacağız

Taşkın “Bütün altyapı yaş kategorilerine reha-
bilitasyon yapıp yeni bir anlayışla bölgemizdeki
tüm potansiyeli değerlendireceğiz ve A takıma
elit düzeyde katkı vermeyi düşünüyoruz.”
Dedi. B.Çekmece Tepecikspor Onursal Baş-
kanı Temel Eyüboğlu da yaptığı açıklamada
Bülent Taşkın’la yaptıkları anlaşmanın sınırsız
olduğunu söyledi. Eyüboğlu “Bülent Hocamla
birlikte Büyükçekmece’de spor anlamında
büyük projelere imza atacağız.” dedi.

Avcılar şampiyonluk istiyor
U 17 B Liginde hafta so-
nunda kendisi gibi na-
mağlup ikinci sıradaki
Bayrampaşa Demirle
final gibi bir maça çıkacak
olan Avcılar Cihangirspor
haftanın ilk çalışmasını
pazartesi akşamı yaptı.
Avcılar Atatürk Stadyu-
mu’nda yapılan çalışma
fizik kondisyon ağırlıklı
geçti. Kulüp Başkanı
Yunus Yıldırım’ın da
takip ettiği çalışmada tek-
nik direktör Aykut Var-

gün’ün oyunculara zorlu
maç öncesi uyarılarını
yaptığı öğrenildi. Tam
kadro halinde yapılan ça-
lışmada oyuncuların ol-
dukça istekli ve arzulu
oldukları gözlendi. Bu
arada kulüp başkanı
Yunus Yıldırım’ın da
zorlu maç öncesi futbol-
culara moral verirken tek-
nik direktör Vargün’le de
ayak üstü yaklaşık olarak
15 dakika süren bir top-
lantı yaptığı kaydedildi.

Ahmet 
Kurşun
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B eylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, gö-
reve geldikten sonra yaptığı

çalışmaları ve İstanbul'u bekleyen
deprem tehlikesini değerlendirdi.
“Beylikdüzü Hedef Büyütüyor” slo-
ganı ile yola çıktıklarını belirten
Çalık, “Bu kentin Büyükşehir Bele-
diyesi'nden 10 sene alacağı var”

dedi. Özellikle deprem toplanma alanları ko-
nusunda Beylikdüzü'nün çok şanslı olduğunu
ifade eden çalık, 369 toplanma alanı ile İstan-
bul'da birinci ilçe olduklarını vurguladı. Beylik-
düzü'nde dönüşüm konusna da değinen Çalık,
Gürpınar Siteler bölgesini örnek verdi, bu ko-
nuda finans oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. 

lGörevi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan
devraldınız. Bunun artı ve eksileri neler?
Burada kendisiyle göreve başladım. Beylikdü-
zü'nde hayatın rengini değiştirdik. Beylikdü-
zün'deki olağan akış başka yöne döndü. Sayın
İmamoğlu'nun önderliğinde burada başardığı-
mız şey aslında buydu. Çok güzel projelere imza
attık ve yaptığımız işleri mümkün olduğunca
hep özenle yapmaya gayret ettik. Çünkü yerel
yönetimin yetkisi, sorumlulukları bellidir. Aslo-
lan yerel yöneticinin vatandaşa yapacağı hizmeti
nasıl sunduğuyla ilgilidir. Dolayısıyla biz başın-
dan itibaren projelerimize ve bu kentin yereldeki
sorunlarına özenle yaklaştık ve projeler ürettik.

Benim en büyük avan-
tajım 1999 yı

lından
itibaren Beylikdüzü ile yolları-

mın bir şekilde kesişmesi. Hemen hemen 20-21
yıldır bu kentin şehir planını ve teknik bir insan
olarak hafızasını biliyorum. Bu bana müthiş
avantaj sağlıyor. Yani bu kenti ilk kez tanımıyo-
rum, geçmişte yaşadıklarını biliyorum. Bir ken-
tin problemlerini bilerek o kenti yönettiğinizde
daha farklı davranıyorsunuz. Kronik problemle-
rini bilerek hareket ediyorsunuz. Dolayısıyla
avantajları var, dezavantajları var. Birçok insanı
tanıyorsunuz. İmamoğlu döneminde bu kentin
tüm promlemlerini ben çözüyordum. Şimdi tek-
rar aynı beklenti içerisinde insanlar. İnsanlar her
sorunda bana ulaşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla
onun handikapını yaşıyorum. Geçmişte prob-
lem çözen biri olmanın aslında handikapları var.
Birebir bana ulaşmaya çalışıyorlar. Geçmişte biz
onu sayın başkanımızla oturtmuştuk burada.
Mümkün olduğunca kendisini daha vizyoner
mevzularla ilgilenmesini sağlamıştık. Bu konuda
da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Beylik-
düzü sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört
bir tarafından bilinen, tanınan ve gözlem altında
olan bir ilçe. 

lAvantajlarından söz ettiniz, dezavantajları 
konusunda ne söylemek istersiniz?
Dezavantaj şu; nihayetinde bu kent belli bir nok-
taya geldi. Bu noktanın daha ötesine götürmek
gerekir. Biz seçim kampanyamızda da şunu söy-
lemiştik; ''Beylikdüzü Hedef Büyütüyor'' Beylik-

düzü hedeflerini büyütecek. Tabi yerel-
deki kampmanyamızda Büyükşehir'i de
alacağımızdan çok emin hareket ettik.
Ben şunu iddia ettim, geçmişte bu kent10
sene, yalnızca bizim dönemimizde değil biz-
den önceki dönemde de Büyükşehir'den gere-
ken hizmeti alamamış bir kentti. Büyükşehir
Belediyesi'nden 10 senelik alacağı var bu kentin.
5 sene ben görev yapacağım, 15 sene olacak. 15
senelik alacağını biz 5 senede bu kent ile buluş-
turacağız dedik. Nitekim vatandaşımızda bunu
gördü. Altyapı çalışmalarıyla gördü. Yaklaşık 22
kilometrelik bir altyapı projelendirme süreci ya-
şadık ve büyük bir kısmını bitirdik. Toplamda 7
mahallenin kronikleşmiş altyapı sorununu İSKİ
ile müşterek çözmüş olduk. Dolayısıyla aslında
toprağın altında yağtığınız bir faaliyettir ama bir
kent için en önemli konulardan biridir. Yıllarca
bu kente dönüp bakılmamıştır. Çalışmalarımızın
tamamı bittikten sonra belki 30, belki 40 yıl alt
yapı problemi kalmayacak. Koperatiflerle geliş-
miş bir ilçeyiz biz. Üç tane beldeden oluşmuş bir
ilçeyiz. Bazı bölgelerimizde geçmişte koperatifler
tarafından yapılmış alt yapılar halen duruyordu.
Dolayısıyla yetersizdi, devamlı tıkanıyordu, arıza
veriyordu, yağmurun şiddetli yağdığı günlerde
bodrum katlarını devamlı su basıyordu. Bu
önemli bir hizmetti. Biz bunu almaya gayret edi-
yoruz ama az önce söylediğimiz gibi handikap-
ları nedir, kıyaslamıyorsunuz. Ama tabi ben bu
kıyaslanmaktan onur duyduğumu ifade etmek
istiyorum. Kıyaslandığım kişi benim kardeşim,
yol arkadaşım. Biz güzel işler yapacağız.  

lElazığ'da yaşanan depremin ardından o böl-
geye gittiniz. Öncelikle Beylikdüzü adına neler
yapıldı. 369 adet toplanma alanı başlığında ha-

berler gördük. Bu deprem toplanma alanı
nasıl bir alan? Riskli binaların son 

durumu ne? Beylikdüzü’nde deprem 
toplanma alanları kaç adet? 

Bizim durumumuz şu; deprem top-
lanma alanları var, dağılma alanları
var. İki kısma ayırmak gerekiyor
bunu. Bizim geçmiş dönemde

ABİS (Acil Bilgi Sistemi)
diye bir sistemimiz var.

Dolayısıyla bizim
şuan ABİS ve Afet

Kordinasyon bi-
rimimizle bir-
likte sadece
toplanma
alanlarını
kağıt üze-
rinde belirle-
miyoruz. Alt
yapıda ol-

ması gereken
hususlar var.

Şuan da talimat-
larını verdik. Bütün

deprem toplanma ve
barınma alanlarınımızda

yarın deprem olacakmış gibi
alt yapı sistemini kuracağız. Fen işleri

müdürlüğümüz vasıtasıyla hem temiz suyumuz
hem atık suyumuz konusunda o bölgelerimizde
çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz bunu Silivri açık-
larında yaşanan depremle gördük. Beylikdü-
zü'nün ne kadar şanslı olduğunu gördük.
Çünkü insanlar evlerinden çıktıklarında açık bir
alana ulaşabiliyor. Bu yüzden Beylikdüzü kenti
çok şanslı. Yakın coğrafyasına da fayda sağlaya-
cak bir açık alan planlamasına sahip. Yeşil alan-
ların da ne kadar kıymetli olduğun afet
bölgelerine gittiğimizde görüyoruz. Dağılma
alanları, çadır alanları daha çok okul bölgele-
rinde, meydanlarda yapılıyor. Ama bizim bun-
lara çok müsait alanlarımız, yeşil alanlarımız
var. Özellikle Yaşam Vadisi’nin 600 bin metreka-
relik kısmı vatandaşımız için kullanımda. Diğer
600 metrekarelik kısmı için de çalışmalarımız
hızlı bir şekilde sürüyor. İSKİ'nin müdahale et-
mesi gereken alanlar vardı. Yağmurlarda, taşkın-
larda bozulan bir dere bandımız var. İSKİ
buraya çok hızlı müdahale etti. Yaşam Vadisi'ni
denize kadar ulaştırma hedefindeyiz. 1-2 yıl içe-
risinde de bu hedefimizi gerçekleştirmiş olaca-
ğız. Dolayısıyla sadece Yaşam Vadisi'nde 1
milyon 200 bin metrekarelik bir alana sahip ola-
cağız. Buranın haricinde geldiğimizden bu yana
yaklaşık 37 bin metrekarelik açık alanı bu kentin
kullanımına kazandırdık. Şuan devam eden
park alanlarımız var. Açık alanlar deprem top-
lanma alanlarıdır aynı zamanda ama mesela
bazen AFAD özel mülkiyetleri de belirleyebili-

yor.
Biz bu-
rada kamu
mülklerinden bahsediyoruz. Gerçekçi toplanma
alanlarından bahsediyoruz. Birçok yerde özel
mülkiyetlerde söz konusudur, toplanma alanı
olarak gösterilmiştir. Ama biz mümkün oldu-
ğunca kendi mülkiyetlerimize, kamunun mülki-
yetlerine toplanma alanlarını yapıyoruz.

lBeylikdüzü'nde kentsel dönüşüm 
anlamında riskli bina var mı?
Geçmiş dönemde de burada çok ciddi çalışma-
lar yürütttüğümüz bir bölgemiz vardı. Gürpınar
Siteler bölgesi. Koperatifler zamanında eski in-
şaat teknikleri ile yapılmış bir alan burası. Yö-
netmeliklere uygun yapılmamış ve depremlerle
de yorulmuş bir bölge. Biliyorsunuz 99 sene-
sinde büyük bir deprem yaşadık. Biz buraya
dair, kentsel dönüşüm planları hazırladık. Bu-
rada dönüşmesi gereken 3 bin konut bulunuyor.
Bunun yaklaşık yapım maliyeti birkaç milyar
TL'nin üzerinde. Yeniden yapılması gerekir. Biz
orada senaryoyu hazırlıyoruz Hem plan siste-
mini hazırlıyoruz. Müdahale edilmesi gereken
yerlere müdahale ediyoruz. Hatta geçmiş dö-
nemde mahkemeye sırayet etmiş bir davamız
vardı. Mahkeme kararıyla da tescillendi. Orada
en azından vatandaşın mağduriyet yaşamaya-
cağı bir sürece ulaştı. Bunlar sonucunda o böl-
gede boşalttığımız bir iki binamız oldu. Biraz da
hızlı hareket edilmesi gereken bir husus. Bu ko-
nunun siyasetin ötesinde bir konu olduğunu dü-
şünüyoruz. Her türlü iş birliğine hazır
olduğumuz da belirttik. Bu noktada siyaset ya-
pamayız çünkü acının siyaseti olmaz. Dolayı-
sıyla vatandaşların sizden beklentileri var, yerel
yönetimlerin de desteğe ihtiyacı var. Bu beklen-
tiyi karşılamalıyız. Vatandaşın barınma hakkını,
can güvenliğini sağlamalıyız. 

lBu konuda neler yapıyorsunuz?
Finansman, kaynak oluşturmaya gayret ediyo-
ruz. Çünkü bu işler kaynaksız olmaz. Kimse bi-
nanızı yenileyip, altında otoparklarını yapıp,
sosyal tesislerini yapıp size vermez. Bu iş bi tara-
tanda ticari boyut ile ele alınması geeken bir ko-
nudur. Biz vatandaşın minimum düzeyde
ekonomik katkı sağlayacağı bir modeli masaya
koyma derdindeyiz. Burada popülist bir siyaset
yapmak doğru değil. Devletin imkanı ve kaynağı
bellidir. Tabi ki buna bir fon oluşturma zorunda-
dır. Vatandaşlarımız bağışlarla çok ciddi katkı
sağlıyorlar. Bir taraftanda dolaylı vergilerle sa-
dece depreme ait, özel iletişim vergileri ödeniyor.
Yıllarca buralarda ekonomik bir girdi birikiyor.
Fakat yerel yönetimlerde böyle bir fon yok. Yerel
yönetimlerin vergisel bir geliri yok. Sadece Gür-
pınar'daki sorunu, 7 sene hiçbir personele
maaş vermesek, çöp toplamasak, asfalt
yapmasak anca o kadarlık bir bütçe ile
çözebiliriz. Sadece Gürpınar Siteler
bölgesinin sorununu çözebilmemiz
için Beylikdüzü Belediyesi’nin 7
katı bütçesine ihtiyacımız var. O
yüzden gerçekçi olmak lazım.
Birbirimizi suçlayarak olmaz.
Ama devletin yasal düzen-
leme yetkisi var. Yeni yasa
tarasında depreme dönük
yeni vergiler var. Dolayı-
sıyla biz beklenti içerisin-
deyiz. En iyi sorunu yerel
yönetim olarak biz biliriz.
Yerel yönetimin önünün
açılması gerekiyor. Eko-
nomik açıdan bizim eli-
miz kolumuz bağlı. Bize
bir fon yaratılmalı. Eko-
nomik açıdan sıkıntılı bir
süreç. Kentsel dönüşüm
konusuna mütehaitler dahil
ilgi göstermiyor. Onların ilgi
göstermesi lazım. O dön-
güyü sağlamak için bu lazım.
Oradaki dönüşüm için milyarlık
bütçe gerekiyor. Beylikdüzü'nün
bütçesi buna yetmez. Yerel yöneti-
min kaynaklarıyla kendtsel dönü-
şümü çözmek mümkün olmaz.

Merkezi idarenin elinde birçok enstrüman
var. O enstrümanların bir kısmını yerel yönetim-
lerin kullanmasını sağlamamlılar. Bizlerde daha
gerçekçi çözümler üretmiş oluruz böylelikle. 

lBalkanlar’dan gelen karı ilk karşılayan 
ilçelerden birinde yaşıyorsunuz. İstanbul’a en
ufak bir yağış düştüğünde dahi trafik felç 
olurken, kar yağışı sonrasında durum daha da
içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Sizin kar yağışına
karşın aldığınız önlemlerden bahseder misiniz?   
Tecrübeli bir belediyeyiz. Geçmişte Büyükşe-
hir'in hiçbir imkanından faydalanmadan bu ko-
nuda sınav vermiş bir belediyeyiz. Tabi
vatandaşın beklentisi çok yüksek. Vatandaş isti-
yor ki kar yağarken karı tutabilelim. İnanın, yurt-
dışında herkes kapısının önünü kürüyor bu iş bir
idarenin omuzlarına bırakılacak bir yük değil.
Bizim hazırda bekleyen ekiplerimiz var ve yolla-
rımızı açık tutacağız. Kamu kurumlarına da si-
telere de tuzlarımızı dağıttık. Olası
buzlanmalara karşı önlemlerimizi aldık.  İBB
yönetimi artık 39 ilçeye de eşit derecede hizmet
verecek bir belediye başkanına sahip. Dolayı-
sıyla eskiden alamadığımız ama hakkımız olan
hizmetleri almaya başladık. Beylikdüzü halkı
artık kar yağarken bekleyen kar araçlarını değil,
çalışan araçları görecek. Tedbirlerimizi almış du-
rumdayız.

lEsenyurt ve Beylikdüzü farklı yerler. İnsanlar
Esenyurt'ta otururken Beylikdüzü'ndeyim diyor-
lar. Buna yönelik bir düşünceniz var mı?
Beylikdüzü'nün sınırlarının net bir şekilde algı-
lanacağı şekilde bir kamu spotu çekmeyi düşü-
nüyoruz. Biz isteriz ki her yer Beylikdüzü gibi
olsun. Beylikdüzü'nün başardıklarını Esen-
yurt'un başarmasını isteriz. Esenyurt'ta kendi
ismini kendi markası yapsın. Avcılar'da, Başak-
şehir'de başarsın. Biz isteriz ki demin de söyle-
diğim gibi, hayatın rengi ve sıcaklığı her yerde
değişsin. İnsanlar sadece Beylikdüzü ismiyle
bile o algıyı bambaşka bir noktaya getiriyorlar.
Çünkü Beylikdüzü'nde insanlar gerçekten
mutlu. Sosyokültürel faaliyetlerimizle mutlu-
yuz.Şuan içinde bulunduğumuz yer kültür
mnerkezi ve bu kültür merkezini gençlerimize
açtık. Gece yarısına kadar, kütüphanelerimizde
zaman geçiriyorlar. Bu bölgenin başka bir am-
biyansı var. Başka ilçelerden gelen gençleri-
mizde çok. Geçtiğimiz günlerde Ataşehir'den
gelen bir kaç öğrenci, genç
gördüm mesela. 
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Beylikdüzü'nde metro
çalışmaları ne durumda? 
Karar İBB'den geçti mi?

BEYLİKDüZü metro hattı, projelen-
dirme süreçlerini geçti. Bu hat 10-
12 sene önce bitirildi ancak
kaynak gerekiyor. Bizim Ekrem
Başkan ile yaptığımız görüşme-
lerde Beylikdüzü- Bakırköy metro
hattının yanında, bir hattı da
Esenyurt üzerinden Başakşehir'e
bağlayıp, oradan da yeni havali-
manına gidecek hattan bahsedi-
yoruz. Başkan her ilçe ile metro
görüşmeleri yapıyor bizimle de
görüşecek. Başkan da bu coğraf-
yanın (Büyükçekmece-Beylikdüzü-
Avcılar-Esenyurt) 2 buçuk milyon
insanı taşıyamadığının ve bir
metro hattı gerektiğinin farkında.
Bu konu hem benim hem İma-
moğlu'nun gündeminde. Burası bı-
rakın İstanbul'un farklı
noktalarını, kendi içerisinde bir
metro sistemine ihiyacı olan bir
yer. Metro ile ilgili hızlıca çalışma-
ların sürdüğünü biliyorum. Kay-
nakla ilgili Büyükçehir
Belediyesi'nde bazı sorunlar var.
Kaynak oluşturdukça açılır biliyor-
sunuz. Biz orada da adaletli ve
kaynakları heba etmeyen bir an-
layışa sahibiz. Yani ümraniye'de
yarım kalmış bir metroyu durdu-
rup burada başlatmıyoruz. Yani
biz bize oy veren yerlere metro
getireceğiz anlayışında kişiler de-
ğiliz. Dolayısıyla biz yönettiğimiz
paranın devletin parası olduğu-
nun farkındayız. Vatandaşın pa-
rası olduğunun farkındayız ve
hassasız. Başkan bildiğiniz gibi
yurt dışından bulunan krediler ile
birlikte yarım kalan metro hatla-
rını açtı. Ben Büyükşehir Belediye-

si'nin çok sıkı bir finansman
arayışı olduğunu

biliyorum. 

Yerinde görmek istedim. İlk andan itibaren elimizden
ne gelirse hemen yapalım dedik. Oranın ihtiyaçlarını

düşündük. Vatandaş gönlünden ne koptuysa getirdi.
Üç dört gün içerisinde müthiş bir kampanyaya dön-

üştü. Orada olanı biteni gördüm. Anneleri, babaları,
çocukları ve çaresizliği gördüm. Çok üzüldüm.

Oradakiler bir travma yaşıyor. Zaten insanlarımız
ekonomik açıdan bir travma yaşıyordu, bir de bu
eklendi. Öyle CNNTÜRK ekranlarında olduğu
gibi 'Mutlu musunuz burada? gibi bir durum
yok. Tuvalet ihtiyacın giderebilecek bir alan
bile yok. Oradaki çaresizliği gördük. Millet
olarak, devlet olarak atlatmak zorundayız.
Devlet Elazığ'da. İktidar ile muhalefet ile
Elazığ'da. Gürsel Tekin mesela, bir siyaset-
çinin kendi bölgesine yapabileceklerinin
çok üstünde bir çalışma sergiledi. Bu işin
siyasetini yapmayacağız. Yardımlarımızı
ulaştırmak istedik. Onların her zaman
yanında olduğumuzu bilmelerini iste-

dik. Elazığ'da yıkım ve dram devam
ediyor. Devletin burada model or-

taya koyması lazım. Elazığ ye-
niden oluşturulmalı. Ders

çıkartılırsa iyi bir şey or-
taya konur. 

Elazığ’daki deprem bölgesine gittiniz. Orada ne gibi tespitlerde bulundunuz?

ELAZIĞ’DAN HERKES
DERS ÇIKARMALIDIR

Beylikdüzü'nde hem
deprem toplanma alanları hem de
dağılma alanları olduğunu belirten 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Bütün deprem toplanma ve barınma alanları-
nımızda yarın deprem olacakmış gibi alt yapı

sistemini kuracağız” dedi. 369 deprem toplanma
alanı ile birinci ilçe olduklarını belirten Çalık,
“Silivri depreminde Beylikdüzü'nün ne kadar

şanslı olduğunu gördük. Çünkü insanlar 
evlerinden çıktıklarında açık bir

alana ulaşabiliyor” ifadele-
rini kullandı METRO HATTI
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Gelenek oluşturmaya gayret ediyoruz. As-
lında her kentin bir geleneği olmalı. Özel an-
ları olmalı. Öneğin biz 'Beylikdüzü Caz,
Beylikdüzü Klasik' yapıyoruz. Bun-
lar artık gelenekselleşti. Sevgi
Barış Buluşmalarımız var.
İnanın 'Beylikdüzü Klasik'
te on binlerce insan geli-
yor ve Yaşam Vadisi'nde
sahneyi çıt çıkarmadan
dinliyor. Buna başka bir
yerde asla şahitlik ede-
mezsiniz. Açık havada
insanlar çıt çıkarmadan
neredeyse bir saat pi-
yano resitali dinliyorlar.
Beylikdüzü böyle bir yere
dönüştü. Her etkinliğimizi
özel kılmak çok özen göster-
diğimiz belitmiştim. Lütuf
gibi değil de, görevimiz
gibi sunuyoruz. 

Yaptığınız kültürel etkinlikler,
festivaller nelerdir?
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