
Eski Dışişleri Bakanı, hukukçu
ve siyasetçi Mümtaz Soysal

yaşamını yitirdi. Soysal yarın 
Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak
öğle namazının ardından Zincirli-
kuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.
Sosyal'ın ölümü-
nün ardından
Türkiye Gazeteci-
ler Cemiyeti 
yaptığı açıkla-
mada, “Soysal’ın
ailesine ve dostla-
rına başsağlığı 
diliyoruz” 
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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Kalbi kırık bir 
şekilde gitti

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) 'nin bünyesindeki

Atatürk Kitaplığı'nın Müdürü Rama-
zan Minder, görevinden alınarak 
Avrupa Yakası Mezarlıklar Şube
Müdürlüğü'ne “bilgisayar işletmeni”
yapıldı. Bugün müzeye son kez gelen
Minder, “Bu beni çok rahatsız etti.
Kalbimi de kırdı. Hizmet eden 
insanlara bir teşekkür edilmeliydi” 
siteminde bulundu. I SAYFA 9

ç Mümtaz Soysal

BAŞIMA BiR ŞEY GELiRSE TEK SORUMLU BAKANLIKTIR
Geçtiğimiz Cumartesi günü
CHP İstanbul İl Başkanı

Canan Kaftancıoğlu toplantı halin-
deyken koruma şubeye bağlı iki
memur toplantıyı yarıda keserek
elden yaptıkları tebligatta, Kaftan-
cıoğlu'na koruma kararının kaldırıl-
dığını söyledi. Kaftancıoğlu
tebligatın altına el yazısıyla şerh
düşerek, “Başıma gelebilecek her

türlü olayla ilgili İçişleri Bakanlığı-
nın sorumlu olduğunu kayıt altına
alırım” notunu ekledi. Kaftancıoğlu
tebligatı imzaladıktan 10 dakika
sonra koruma polisleri yanından
ayrıldı. Tebligatta herhangi bir ge-
rekçenin bulunmadığı belirtildi.
Tehdit aldığı gerekçesiyle, yaklaşık
bir ay önce Kaftancıoğlu, özel ko-
ruma statüsüne yükseltilmişti. 
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DiĞER BAŞKANLAR iÇiN DE BÖYLE BiR KARAR VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'nın bu
kararının ardından açıklama

yapan Kaftancıoğlu, “Yaklaşık 2 
yıldır gece gündüz demeden birlikte
çalıştığımız ve ailemden biri olarak
kabul ettiğim, emniyet müdürlüğü-
nün çok kıymetli mensuplarına en
içten teşekkürlerimi sunarım” 
diye konuştu. Kaftancıoğlu ayrıca,
“Karara gelince, benim için teferru-
attır demirden korksaydım trene

binmezdim” yorumunu
yaptı. CHP İstanbul
Milletvekili Gökhan 
Zeybek ise İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu'ya
yazılı soru önergesi vere-
rek, koruma kararının
neden kaldırıldığını sordu. Zeybek,
İstanbul'daki diğer il başkanları için
de aynı kararın alınıp alınmadığını
öğrenmek istedi. 

ç

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Mümtaz Soysal 
hayatını kaybetti

İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Jeofizik Bölümü Emekli

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyi-
doğan, beklenen İstanbul depremine
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Eyido-
ğan, “30 yıl içinde
Marmara Deni-
zi'nin kuzeyinde 7
ve daha büyüklü-
ğünde bir depre-
min olma olasılığı
yüzde 65'e ulaş-
mış durumda”
açıklamasını
yaptı.  I SAYFA 9
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Dr. Haluk Eyidoğan

Büyük deprem 
kapıda bekliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
“Türk Eximbank, TL kredi fa-

izlerinin ardından döviz kredilerinde
de bugün itibarıyla 90 baz puana
varan indirime gitti. Yeni düzenleme
ile Kısa Vadeli Döviz Kredilerinde 
60-75 baz puan,
ihracatçılara 
kullandırılacak
işletme sermayesi
ve yatırım 
kredilerinde 
ise 50-90 baz
puan aralığında
faiz indirimi 
yapıldı” dedi. 
I SAYFA 6
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Ruhsar Pekcan

Döviz kredilerinde de 
faiz indirimi yapıldı

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
'temel atmama töreni' yapan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na
tepki gösterdi. “Şu gaflete bakın,
'temel atmama töreni' yapıyor” diyen
Erdoğan, “Tıynetlerine, karakterle-
rine uygun şekilde temel atmama tö-
reni düzenlemişler. Ülkeye ve millete
hizmet bunların bünyesine ağır gelir.
Onun için kendilerine yakışanı yap-
mışlar” ifadelerini kullandı.  I SAYFA 7

çKENDiLERiNE
YAKISANI 

YAPMISLAR!

DEMIRDEN KORKSAM
TRENE BINMEZDIM!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun emniyet
tarafından koruma kararı kaldırıldı. Konu CHP Milletvekili

Gökhan Zeybek tarafından TBMM’ye taşınırken
Kaftancıoğlu, “Karar benim için teferruattır; demirden

korksaydım trene binmezdim” açıklamasında bulundu

İstanbul’da 177 
bin fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü
kapsamında  Eyüpsultan'daki

Pirinççi Ağaçlandırma Sahasında
fidan diken İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, “Geleceğimiz inşallah nefes
olacak. Çok büyük bir kampanya.
Her 11 Kasım’da saat 11’de ülke-
mizde, bütün şehirlerimizde fidanlar
hep ağaç ile buluşacak” dedi. 
Kampanya kapsamında İstanbul'da
177 bin fidan dikildi. I SAYFA 8
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Arınç’ın damadı
beraata itiraz etti

YİK üyesi, eski TBMM Baş-
kanı Bülent Arınç'ın damadı

Ekrem Yeter'in, FETÖ/PDY üyeliği
suçlamasıyla yargılandığı davada 
beraat etmesine Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'ndan sonra Ekrem Yeter
de itiraz etti. Yeter, avukatı aracılığıyla
verdiği itiraz dilekçesinde, beraat ka-
rarının 'delil yetersizliğinden' değil,

'yüklenen suçun
sanık tarafından
işlenmediğinin
sabit olması veya
yüklenen suç açı-
sından failin kast
veya taksirinin
bulunmaması'
maddelerinden
verilmesini 
talep etti.
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EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Cumhurbaş-

kanı Erdoğan'ın eleştirilerine
cevap verdi. Temel atmama 
töreni ile ilgili detaylı bir açık-
lama yapıldığını belirten İma-
moğlu, “Ben tahmin ediyorum
Cumhurbaşkanı, o basın açık-
lamamızı okuduğunda, bize
çok teşekkür edecektir. Orada ki
ağaçların da kurtulduğuna
mutlu olacaktır” dedi.   I SAYFA 7

ç

Suya yüzde 
20 zam
geliyor!

İstanbul Büyük-
şehir Belediye-

si'nin (İBB) en büyük
kuruluşlarından olan ve
kentin su ihtiyacının
karşılandığı İstanbul 
Su ve Kanalizasyon
İdaresi'nin (İSKİ) 2020
bütçesi hazırlandı. Yeni
bütçeye göre, 1 Ara-

lık'tan itibaren suya
yüzde 20 zam

yapılacak.
Mayıs

ayında
suya
konut-
larda
yüzde
46, iş
yerle-
rine

ise
yüzde

10 indi-
rim yapıl-

mıştı. I SAYFA 9

ç

İBB Meclisi'nde
İYİ Parti'li İbrahim

Özkan’ın Hazine ve
Maliye Bakanı Berat 

Albayrak’tan ‘damat’
diye söz etmesine AK

Partili Göksu, “Hazine
ve Maliye Bakanı'nı

ağzınıza alırken 
edebinizi takınacaksınız,

edepli olacaksınız”
tepkisini gösterdi

BEN MECLİS BAŞKANIYIM, HADDİNİ BİL
İBB Meclisi Kasım ayı 1. oturumunda İYİ Parti
Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, ekonomi ile

ilgili konuşma yaptığı sırada Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak'tan 'damat' diye bahsetmesine AK Parti
Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu tepki gös-
terdi. Göksu, “Cümleye bakınız ne kadar ayıp bir şey.
Damat dediğiniz kişi, bu ülkenin Hazine ve Maliye 
Bakanı'dır. Önce bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı'nı
ağzınıza alırken edebinizi takınacaksınız, edepli olacak-
sınız” diye konuştu. Damat tartışmasına müdahale
eden Başkan Ekrem İmamoğlu ise AK Partili bir üyeyi,
“Ben meclis başkanıyım, haddini bil. Grup başkan
vekili, terbiye sınırlarını aşan üyeni uyar” çıkışını yaptı. 
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ATA’MIZIN İZİNDEN 
AYRILMAYACAĞIZ

Türkiye Cum-
huriyeti’nin ku-

rucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, Bey-
likdüzü’nde sevdiği
şarkılarla anıldı. Bele-
diye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, konserin
sonunda “Atatürk’ün
fikirleri önümüzü ay-
dınlatacak ışığımız
olacak ve biz, Beylik-
düzü’nde o ışıktan
hiçbir zaman için sap-
mayacağız. Atamızın
izinden hiçbir zaman
ayrılmayacağız” 
dedi. I SAYFA 4
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Ekrem Yeter

Polisiye romanları gibi!

Beyoğlu'nda ceseti 
bulunan kişinin, Suriye'de

'Beyaz Baretliler' olarak bilinen
gruba desteği ile tanınan eski 
İngiliz istihbarat subayı James
Gustaf Edward Le Mesurier 
olduğu tespit edildi. I SAYFA 3
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AMAÇ; ÇOCUKLARA 
MERHEM OLABİLMEK

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

Recep
Tayyip
Erdoğan

Mehmet
Tevfik
Göksu

Ramazan
Minder
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POLiSLERE TEŞEKKÜR
Kaftancıoğlu, 2 yıl boyunca kendisine koruma 
hizmeti veren polislere de teşekkür etti. 
Kaftancıoğlu, emniyet yetkilileri için “Ailemden 
biri olarak kabul ettiğim insanlar gibiydiler” 
benzetmesinde bulundu.



Ünlü şarkıcı Fulden Uras, kurucusu
ve başkanı olduğu Kelebek Ço-
cuklar Derneği yararına Fuat Paşa

Yalısı'nda birçok markanın katılı-
mıyla gerçekleşen bir alışve-

riş festivaline imza attı.
Proje Yöneticisi ve

Kelebek Ço-
cuklar

Der-
neği

Eskişehir Temsilcisi Ebru Çekici Demir'le
birlikte kurdele kesen Fulden Uras, bütün
katılımcılara bu özel günde kendilerini yal-
nız bırakmadıları için teşekkür etti. Der-
neği kurduktan sonra şarkıcılığı bırakan ve
kendisini kelebek çocuklara adayan Uras,
etkinliğin amacını şu sözlerle dile getirdi:
"Amacımız kelebek çocuklara merhem
olabilmek... İlk defa bir alışveriş festivali
yapıyoruz. Bu organizasyonu da bizim Es-
kişehir Temsilcimiz Ebru Hanım yapıyor.

Düşün, ta Eskişehir'den gelip İstanbul'da
bir proje yapmak gerçekten çok zor. Çünkü
İstanbul büyük bir şehir ve hele haftasonu
herkesin bir planı var. Ama ona rağmen
çok güzel ve yoğun geçti. Dernek olarak
biz çok mutluyuz. Bu uğraşlarımız çocuk-
larımıza merhem olarak geri dönecektir."

Kitaplarını imzaladılar

Etkinliğe stand açarak destek veren mar-
kalar arasında Mayatart, Şura Butik,

Möna Design, Leys Fest, Katre Design,
Moda Gossip, Fairytale Pillows, Collango
Kolajen, Nermin'in Enfes Mutfağı, Mas
Çorap vardı. Ayrıca Ayşe Tolga, Yelda Kır-
çuval, Sedat Dörtkardeş gibi ünlü yazarlar
kitaplarını kelebek çocuklar için imzaladı.
Satılan ürünlerin tüm geliri kelebek ço-
cukların yaralarına merhem temin edil-
mesi için kullanılacak. Saat 11.00'dan
18.00'a kadar süren etkinliğe katılım 
oldukça yoğundu.

AMAÇ; ÇOCUKLARA 
MERHEM OLABİLMEK

Kelebek Çocuklar Derneği için alışveriş festivali düzenlendi. Dernek Başkanı Fulden Uras, "Amacımız kelebek
çocuklara merhem olabilmek... İlk defa bir alışveriş festivali yapıyoruz. Dernek olarak biz çok mutluyuz" dedi

Rojin, türkülerden oluşan bir maxi single çıkardı. Alter-
natif müziğin güçlü temsilcilerinden Rojin, 5 şarkılık
bir maxi single çıkararak kariyerinde bir ilke imza attı.
Rojin'in ilk türkü albümü: "Bakkal Mahmudun Kızı"
Akustik bir altyapıyla en az seviyede enstrüman kulla-
nılarak seslendirilen single'ın repertuvarı ise yıllarca
türkü barlarda sahne alan Rojin'in, en çok istek alan
parçaları baz alınarak oluşturuldu. Aranjeleri Erdem
Altınses'in elinden çıkarken single'ın en dikkat çeken
parçası albümün adını da taşıyan söz ve müziği Ab-
dullah Yüce’ye ait 'Bakkal Mahmudun Kızı' oldu. Ünlü

şarkıcı, aldığı reaksiyon üzerine ilk klibi bu şarkıya çeke-
ceğini söyledi. Maxi single, DMC ve RBI iş birliğiyle diji-

tal platformlardaki yerini aldı.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR
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KİTAP ÇIKARDI!
20 yıldır basın sektörünün içinde olan
ve tecrübeleriyle birlikte röportajlarına
da yeni kitabında yer veren Gaze-
teci&Yazar Funda Akosman Erman,
'Papatyanın Yaprakları' adlı ilk kita-
bını AZ Kitap iş birliğiyle piyasaya
sürdü. Renkli birçok hayat hikayesine
şahit olacak olan okuyucular, kitapta
Türkan Şoray'dan, Aşkım Kapışmak'a,
Prof. Dr. Faruk Erzengin'den, Aysel Gürel'e,
Nejat Uygur'a, Soner Arıca'ya, Prof. Dr. Sırrı
Bektaş'a, Orhan Karavel'e, Ediz Hun'a, Cihan
Ünal'a, Orhan Gencebay'a, Engin Çağlar'a,
Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'ya
kadar Türkiye'nin her meslek gurubundan ala-
nında uzman kişileri okuma şansı yakalayacak.
Erman, 10 Kasım Pazar günü Tüyap Kitap
Fuarı'nda ilk imza gününü Down Sendromlu

çocuklar yararına
düzenledi.

Funda
Akosman

Erman, 'Papatyanın
Yaprakları' 

adlı kitabını 
çıkardı

Cihangir Camii'den sonra Şehzadebaşı
Camii'ni gezmek de nasip oldu. Mimar
Sinan'a ellerinden çıkan eser, Kanuni'nin genç
yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmet için
yaptırılıyor. Camii, Şehzadebaşı semtinde
Fatih'te İBB binasının çaprazında bulun-
makta. Ne kadar büyük bir yapıydı. Gezerken
hayranlığım kat kat arttı. İnsan garip
hissediyor gezerken... Taşlar sanki canlı gibi,
duvarlar bir şeyler anlamaya çalışıyor gibi.

Medresesi de var yanında. Şehzade
Mehmet'in türbesinin üzerinde bir de
taht var. Tarihe göre Kanuni, genç yaşta
ölen oğlunun tahta çıkmasını istemektedir
ancak bu hayali gerçekleşmez. O da naaşının
üzerine taht koyduruyor. Artık Kanuni diğer
oğullarına ders vermek mi istedi yoksa gerçek-
ten Şehzade Mehmet'in tahta geçmesini mi is-
tiyordu. Bunu asla bilemeyiz. Ayrıca Koca
Sinan bu camii için "çıraklık eserim" demiştir.

ŞehzadebaŞı Camİİ

Tuğba Özay, 38. Tüyap Kitap Fuarı'nda
Doğu Kitabevi'ndeki imza gününe ka-
tıldı. Annesi ve babası gibi yazarlığa da
el atan ünlü manken, annesi Duygu
Özay'la birlikte kitaplarını imzaladı.
Özay, sevenlerinin yoğun ilgi göster-
diği imza gününe katılımdan mem-
nun kaldı. Sevenleriyle tek tek 
fotoğraf çektiren Özay, okuyucula-
rıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu, sunucu ve 
yazar İclal Aydın, 38.
Tüyap Kitap Fuarı'nda Ar-
temis Yayınları'nın düzen-
lediği imza gününe katıldı.
İclal Aydın'ın sevenleri ta-
nışabilmek için saatler
öncesinden kuyruk oluş-
turdu. Hiç mola verme-
den saatlerce kitaplarını 
imzalayıp herkesle tek 
tek fotoğraf çektiren
Aydın, yoğun ilgiden
memnun kaldı.

İclal Aydın’a sevgi seli
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İBB, GENÇLERİ
GEZDİRİYOR

Gençlik Meclisi, Pera Müzesi'ne gezi
düzenledi. iBB'ye ait Gençlik Meclisi kül-
tür sanat etkinliklerinin öncüsü olmaya
devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe
günü gerçekleşen Pera Müzesi gezisine
ilgi oldukça fazlaydı. 18-25 yaş arasındaki

Gençlik Meclisi katılımcıları, gezi saye-
sinde hem istanbul Bienali'ne ait bazı eser-
leri gördü hem de alt katta bulunan Osman
Hamdi Bey'in eserlerine ve hayatına şahit
oldu. Gençlerin bir hayli keyifli ayrıldığı
gezi sonrası toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Annesiyle birlikte imza günü’nde

BAKKAL MAHMUDUN
KIZI ‘ROJİN’
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GÜNCEL 3

O lay, Karaköy Kılıç Ali Paşa
Cami yanında saat 05.30 sırala-
rında yaşandı. Cami görevlileri,

caminin yan tarafında bir kişinin yerde
hareketsiz yattığını görünce durumu polis
ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan
kişinin öldüğü belirledi. Bu sırada polis ekip-
leri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Cesedin
yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayakları-
nın ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset ilk in-
celemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli
Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tanıdık isim çıktı

Yapılan incelemede cesetin Suriye'de 'Beyaz
Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile ta-
nınan eski İngiliz istihbarat subayı James
Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu ol-
duğu tespit edildi. 48 yaşındaki Le Mesuri-
er'in ölümü, polis kayıtlarına göre 'yüksekten
düşme' olarak geçti.

Eşinin ifadesi 

Le Mesurier'in 4 yıldır Türkiye'de bulun-

duğu
belirtilir-
ken evinin
Büyükada'da olduğu
ölü bulunduğu sokakta ise ofisinin yer aldığı
kaydedildi. Eşinin ilk ifadesinde eğitim ku-
rumu bulunan James Gustaf Edward Le
Mesurier'in iş yoğunluğu nedeniyle bir süre-
dir stres nedeniyle uykusuzluk yaşadığı bu
nedenle de uyku ilacı kullandığını söylediği
öğrenildi. Kadının, saat 04.00 sıralarında
uyku ilacı aldıklarını, kapının çalması üze-
rine uyandığını ve eşinin cesedini çevredeki-
lerin uyarısı üzerine gördüğünü söylediği
belirtildi. DHA

Gsm: 0533 211 48 61  
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST.  (Devlet 
Hastanesi Arkası)
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POLISIYE 
ROMANLARI 
GIBI! Beyoğlu'nda ceseti 

bulunan kişinin, Suriye'de
'Beyaz Baretliler' olarak 
bilinen gruba desteği ile

tanınan eski İngiliz 
istihbarat subayı 

James Gustaf Edward Le
Mesurier olduğu 

tespit edildi

eSenyurt Haramidere Bağ-
lantı Yolu'nun yanında bulunan
boş arazide bir erkek cesedi bu-

lundu. Yapılan ilk incelemede cesedin üze-
rinde birden fazla bıçak darbesine

rastlandı. Avcılar Haramidere bağlantı yo-
lunun yanında bulunan boş arazide hare-
ketsiz yatan birini gören çevredekiler
durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay ye-
rine gelen polis ekipleri boş arazide hare-

ketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.
Cesedin 38 yaşında İsmail Kurunç'a ait ol-
duğu belirlendi. İlk incelemesi olay yerinde
yapılan cesette birden fazla bıçak yarası
olduğu öğrenildi.

Haramidere’de cesedini buldular!

Le Mesurier ve eşinin kaldığı
3. kattaki home ofise sadece
parmak izi ile açılan kapıdan
girilebildiği kaydedildi. Yapı-
lan güvenlik kamerası incele-
mesinde de olay sırasında
binada sadece çiftin olduğu
belirlendi. Olayla ilgili ince-
leme sürüyor.

İnceleme
sürüyor

POLISIYE 
ROMANLARI 
GIBI!

Taksi Takla aTTı
Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği

ticari taksi yol kenarındaki duvara çarparak takla attı
beşiktaş'ta sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini
kaybettiği ticari taksi yol ke-

narındaki duvara çarparak takla attı.
Kazada sürücü ve takside bulunan bir
kadın yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş
Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci
Caddesi Ortaköy istikametinde mey-
dana geldi. İddiaya göre, 34 TCB 43
plakalı ticari taksi İsmet Kurt, Baltali-
manı sahilden Beşiktaş'a götürmek
için bir kadın yolcu aldı. Daha sonra
Muallim Naci Caddesi üzerinden Or-
taköy istikametine seyir etmekte olan
Kurt'u, iddiaya göre yol sollama
yapan başka bir araç sıkıştırdı. Araba-
dan kaçmak isteyen Kurt, direksiyon
hakimiyetini kaybederek yol kenarın-
daki demir bariyerlere ve duvara çar-
parak takla attı. Kaza sonrası ihbar

üzerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk
edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü
İsmet Kurt ve kadın yolcu ambulansla
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Takla
atan ticari taksi de olay yerine gelen
çekici tarafından yoldan kaldırıldı. Po-
lisin kazayla ilgili incelemesi devam
ediyor.

İkisi de hastaneye kaldırıldı

Kazaya ilişkin bilgi veren Mehmet Ke-
yifli, “Sürücü seyir halindeyken bir
araba sıkıştırmış. O esnada takside
yolcu da varmış. Sürücü de sağa kı-
rınca yol kenarındaki bariyerlere çar-
pınca araba takla atmış. Şoför ve
yolcunun durumu iyi. İkisi de hasta-
neye kaldırıldı. Şoförün kolunda biraz
sıyrık vardı. Başka da bir şey yoktu”
dedi.

Hırsızlar suçüstü
yakalandı
Küçükçekmece'de 3 iş yerinden 500 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar
yakalandı. Polisin nefes kesen operasyonu kameralara yansıdı

aSayiş Şube Müdürlüğü, Hırsız-
lık Büro Amirliğine bağlı ekipler,
son 1 ay içerisinde Küçükçekme-

ce'de bulunan 3 ayrı iş yerinde meydana gelen
hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olay-
ların meydana geldiği yerlerde bulunan gü-
venlik kamerası görüntülerini inceleyen polis,
şahısların kimliklerini ve kullandıkları aracı
tespit etti. Ekipler, şüphelilerin kullandığı araç
üzerinde bulunan plakanın da çalındığını be-
lirledi. Polis, şüphelileri yakalamak için ça-
lışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı

ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları sürer-
ken, 10 Ekim tarihinde Küçükçekmece'de
devriye gezen polis ekipleri şahısların kullan-
dığı aracı Teyfik Bey Mahallesi, Beşir Kemal
Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde bek-
lerken gördü. Bunun üzerine aracı her iki yan-
dan çevreleyen ekipler, şahısların kaçmasına
izin vermedi ve 4 şüpheliye suçüstü yapıldı.
Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götü-
rüldü. Gözaltına alınarak emniyete götürülen
şahıslar Sezer K. (28), Mehmet K. (40), Ümit
Y. (33) ve Halil İbrahim Y. (21)'in çeşitli hır-

sızlık suçlarından çok sa-
yıda kaydı olduğu öğrenildi.

Vatandaşın zararı 
500 bin TL

Küçükçekmece'de bulunan
3 ayrı iş yerine girerek, çe-
şitli tekstil eşyalarını çalan
şahısların vatandaşa verdiği
maddi zararın 500 bin TL
olduğu belirtildi. Emniyet-
teki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 4 şüp-
heli çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklanarak
cezaevine gönderildi.

Yokuş çıkarken
kaza yaptı

Beyoğlu'nda yokuş çıkarken önündeki
aracı sollamak isteyen sürücü otomobi-
liyle , karşı yönden gelen otomobile

çarptı. kazada biri kadın iki kişi yaralandı. kazada
ayağından yaralanan bir sürücünün patlayan hava
yastığı nedeniyle gömleğinde yırtılma ve yanık
yanık oluştu. Hacıhüsrev Mahallesi'ndeki kaza saat
09:30 sıralarında meydana geldi. edinilen bilgilere
göre, iki yönlü Mahmutağa Sokak'ta yokuş yukarı
çıkan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamak
isterken karşı şeritten gelen otomobil ile kafa ka-
faya çarpıştı. kaza nedeniyle araçlar yol kenarına
savruldu. karşı yönden gelen otomobilin sürücüsü
ve arka koltukta oturan bir kadın yaralandı. 

Gömleği yırtıldı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra
gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki, ilk
müdahalede bulundu. yaralılar ambulansla hasta-
neye kaldırılırken, patlayan hava yastığı nedeniyle,
karşı yönden gelen sürücünün gömleğinde yırtılma
ve yanık olduğu görüldü.

Kaçak içkiye
operasyon 

ArnAvutköy'de bir iş yerinde sahte
içki üretildiği ihbarı üzerine operayas-
yon düzenleyen polis, 1'i yabancı uy-

ruklu 4 kişi gözaltına aldı. Arnavutköy Haraççı
Mahallesi Sokullu Göçmenkent Caddesi'nde bulu-
nan bir işyerinde kaçak alkol imalatı yapıldığı yö-
nünde ihbar alınması üzerine Arnavutköy İlçe
emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
ekiplerin yaptıkları 15 günlük takip sonucunda iş
yerinin faal olarak çalışmadığı ve şüphelilerin haf-
tada sadece bir gün geldiği tespit edildi. ekipler, 25
ekim'de saat 23.10 sıralarında iş yerinden bir
araca koli yüklendiği belirlendi. Araç, iş yerinden
ayrıldıktan bir süre sonra polis ekipleri tarafından
durdurularak, arandı. ekipler araç içerisinde 49 koli
içerisinde toplam bin adet dolu sahte içki şişesi ele
geçirdi. Araçta bulunan yalçın k.(49) , Afgan uy-
ruklu Seyit A. (19), nesim C.(28) ve yaşı küçük olan
A.A.Z. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Danimarkalı terörist
ülkesine gönderildi
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Sabah saatlerinde Türki-
ye'deki Geri Gönderme
Merkezi'nde işlemleri ta-

mamlanan ABD'li bir yabancı terörist
savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesi-
nin ardından Danimarkalı terörist de
ülkesine gönderildi. Türkiye'deki Geri
Gönderme Merkezi'nde işlemleri ta-
mamlanan Danimarkalı YTS polis

eşliğinde İstanbul Havalimanı'na geti-
rildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan
terörist, Kopenhag'a gönderilmek
üzere polis eşliğinde Türk Hava Yol-
ları uçağına bindirildi. Suriye'de yaka-
lanan diğer yabancı terörist
savaşçılarının da işlemleri tamamlan-
masının ardından sınır dışı edileceği
öğrenildi. 

OLUR BÖYLE
VAKALAR TÜRK
POLİSİ YAKALAR



T ürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81.
yıldönümünde Beylikdüzü’nde sevdiği

şarkılarla anıldı.  Beylikdüzü Belediyesi’nin
“10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” etkinlikleri
çerçevesinde BAKSM’de düzenlediği kon-
serde Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği
Korosu’nun söylediği şarkılar dinleyicilerden
büyük alkış aldı. Oğuzhan Bolbol’un şefli-
ğinde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi (BAKSM)’nde gerçekleşen konsere,

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık ve vatandaşlar katıldı. 

Şarkılar birlikte söylendi

Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği Ko-
rosu, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” do-
layısıyla İstanbullular’ı muhteşem bir
konserle buluşturdu. Kırk yedi kişilik koro,
Şef Oğuzhan Boşbol’un yönetiminde seslen-
dirdiği şarkı ve türkülerle dinleyicilere duy-
gusal anlar yaşattı. “İzmir’in Kavakları,
Vardar Ovası, Benim Yarim Gülüşünden Bel-
lidir, Havada Bulut Yok, Çökertme” gibi hep

bir ağızdan söylenen şarkı ve türküler eşli-
ğinde Mustafa Kemal Atatürk saygı ve şük-
ranla anıldı. 

Fikirleri ışığımız olacak

Konserin sonunda seslendirilen İzmir
Marşı’nın ardından sahneye çıkan ve notala-
rın gücüne her zaman inandığını söyleyen
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık “Bugün, bizim için çok özel bir gün.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlandığı
günün üzerinden 81 yıl geçmiş. Atatürk’ü

bugün, sevdiği parçaları hep birlikte söyleye-
rek yad ettik. Ata’mızı özlemle, şükranla min-
netle anıyor; manevi şahsiyatı önünde
saygıyla eğiliyoruz. Atamızın fikirleri her
zaman bizlerle birlikte olacak. O’nun fikri-
mizde ve kalbimizde yaşadığını her birimiz
biliyoruz. Kesinlikle Mustafa Kemaller ölmez.
İyi ki varsın Atam. Atatürk’ü Anma Günü et-
kinliklerimizin ilk anından son anına kadar
aramızda olan, bizi yalnız bırakmayan tüm
hemşehrilerime de saygı ve sevgilerimi su-
nuyor; yürekten teşekkür ediyorum" diye 
konuştu.
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İSTANBUL

SAVAŞ ATAK

4

S ahip olduğumuz her şeyin temeli olan
eğitim, üzerinde titizlikle düşünülmesi
ve hayata geçirilmesi gereken en

önemli değerlerden biridir. Bununla beraber
eğitimcilerin görevi de her bir bireye eşit bir
şekilde bu hakkı paylaştırmaktır. 

Anayasal bir hak olan eğitim hiçbir kimse
tarafından engellenemez, engellenmesi dü-
şünülemez. Eğitime sağladığı katkılarla
adından sıkça söz ettiren Esenyurt ilçemizin
saygıdeğer Kaymakamı Vural Karagül özel
çocuklar başta olmak üzere bir okul daha
açabilmek için var gücü ile bir mücadele
vermektedir. Son projesi olan ‘’Benim Odam
Senin Sınıfın’’ projesiyle güzel ilçemiz Esen-
yurt’a yaklaşık 150 derslik kazandırdı. Okul
müdürü, müdürü yardımcısı odalarını ders-

lik haline getirip 10-15 bin öğrenciye sınıf
açmış oldu. Bu da  yaklaşık 15 okul demek-
tir.

Bu anlamda Kaymakamımız attığı birçok
adımla hem devletin hem de milletin menfa-
atlerini göz önünde bulundurarak örnek bir
tutum sergilemiş ve kamuoyunun da beğeni-
sini kazanmıştır.

Esenyurt ilçe vatandaşlarımız adına ken-
disine ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bu gurur verici tablonun aksine geçtiği-
miz günlerde Aksaray Mehmetçik İlk-
okulu’nda yaşanan utanç verici olayla
hepimiz sarsıldık. Otizimli öğrencilere yapı-
lanlar, gerek Anayasaya gerekse tüm insani
değerlere ters düşmektedir.

Okulun idarecileri ve idari kadrosu insan-

lığın kara yüzünü tüm Türkiye’ye göstermiş-
tir. Bizler yaptıklarınıza şahit olurken insan-
lığımızdan utandık, sizler gece yastığa
başınızı nasıl rahat koyabiliyorsunuz? Devle-
timizin size verdiği o makamları, koltukları
fuzuli olarak sadece işgal ediyor, egolarınızı
tatmin ediyorsunuz. Oturduğunuz koltuk
size rahat rahat yayılmanız için değil, mille-
tiniz için faydalı şeyler yapmak adına 
sağlandı.

Bir insanın ahlaki değerleri yaptığı işle
ortaya çıkar. Bu utanç tablosunu önümüze
koyarak ahlaki boyutunuzu da tüm Tür-

kiye’ye göstermiş oldunuz.
Lakin şunu tüm devlet adamlarına söyle-

meden geçemeyeceğim; devletin birçok sıfatı
vardır, bir tanesi sıcak samimi bir tanesi de
buz gibidir.

Ve devlet her zaman 18 yaşındadır. Sab-
reder, düzelir, toparlar, öğrenir bakar ki ol-
muyorsa seni alır layık olduğun yere koyar.
Devleti devlet yapan halktır. Milletine, va-
tandaşına hizmet etmen için göreve geldiğini
unutmayacaksın, haddini bileceksin. Devle-
tini de milletini de başının tacı edeceksin.

Sosyal devlet politikasına uyacaksın, uy-
muyorsan her yol sana mubahtır.

Tüm insanların olduğu gibi özel çocukla-
rın haklarından da en üsten en aşağıya
kadar herkes sorumludur.

Özel çocuklar birer kanatsız melekler kim
ki onların hakkına el uzatır kanuni yollar-
dan biz yanına bırakmayız. Ahirette de iki

elimiz yakalarında olacaktır.
Bize Habil’ler lazım Kabiller değil!
Bize kahramanlar lazım vatana ihanet

edenler değil!
Sonuç olarak yarınlarımızın teminatı

olan çocuklarımızı eğiten geleceğine yön
veren anne baba ne ise eğitimciler de aynı
noktadadır.

Ahlaklı erdemli çocukları ahlaklı erdemli
nesiller yetiştirir. Ahlaki değerlerini kaybet-
miş insanların ne devlete ne millete verebile-
cek hiçbir katkıları yoktur!

Devletimizin ve bizim geleceğimizi kurta-
racak faydalı nesiller yetişmeli. Bizim dede-
lerimiz Çanakkale’de nasıl kahramanca
mertçe mücadele ettilerse bizler de bizden
sonrakilere miras olarak adalet, erdem,
ahlak ve dürüstlük bırakmalıyız.

Bizi biz yapan insani değerlerimizi kay-
betmememiz dileğiyle…

Bulunduğun makamın hakkını vereceksin!
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beylikdüzü’nde sevdiği şarkılarla anıldı. Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, konserin sonunda “Atatürk’ün fikirleri önümüzü aydınlatacak ışığımız olacak ve biz, Beylikdüzü’nde
o ışıktan hiçbir zaman için sapmayacağız.  Atamızın izinden, aklın ve bilimin ışığından hiçbir zaman ayrılmayacağız" dedi

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

ATA’MIZIN İZİNDEN 
AYRILMAYACAĞIZ

Ona borcumuz 

SONSUZDUR!

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa
uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde 
Küçükçekmece’de saygı ve özlemle anıldı.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
10 Kasım mesajında, “Kendisine özlemimiz ve
ona borcumuz sonsuzdur" dedi
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10 KASIM anma etkinlikleri,
Küçükçekmece Belediye Binası
önündeki Atatürk anıtında dü-

zenlenen törenle başladı. Törene Küçük-
çekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu,
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, Garnizon Komutanı Kadir Okyay,
ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05'i
gösterdiğinde sirenler eşliğinde iki dakika
saygı duruşunda bulunularak, bayraklar
yarıya çekildi. Çelenklerin anıta bırakılması
ve saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı

okundu. Törene, Küçükçekmeceliler büyük
ilgi ve katılım gösterdi.

Duygulandıran gösteri

Ardından Sefaköy Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde de anma programı düzenlendi.
Mustafa Barut Anadolu Lisesi öğrencileri,
Ata’ya saygı konulu şiirlerini okuyarak,
oratoryo gösterisi ve Atatürk’ün sevdiği
şarkılardan oluşan koro performansını
sahneledi. Anaokulu öğrencileri tarafından
seslendirilen ‘Atatürk Çocukları Marşı’ ise
izleyenlere duygusal anlar yaşattı. 10

Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsa-
mında, Küçükçekmece Belediyesi, 600 öğ-
renciyi Anıtkabir’e götürdü. Daha önce
Anıtkabir’ i ziyaret etme şansı bulamamış
Küçükçekmeceli gençler, Ata’nın huzuruna
çıkmanın heyecanını ve mutluluğunu ya-
şadı.

Emanetinin bekçisiyiz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, 10 Kasım mesajında, “ Bugün yürek-
ten verdiğimiz bir sözün ilk günüdür. 10
Kasım, Atamızı ve bize bıraktığı emaneti

tüm gücümüzle, yüreğimizle yaşatmaya
başladığımız gündür. Küçükçekmeceli
gençlerimizle birlikte Anıtkabir’e, Atamızı
ziyarete gittik ve gösterdiği yolda, aklın ve
bilimin rehberliğinde ilerleme kararlılığı-
mızla, ona 'Sonsuza kadar emanetinin
bekçisiyiz' dedik. Bizim en büyük sorumlu-
luğumuz Ulu Önder Mustafa Kemal’i an-
lamak, onun bize çizdiği yoldan gitmek, ne
olursa olsun Cumhuriyet ilke ve inkılapla-
rına sadık kalmaktır. Kendisine özlemimiz,
gururumuz ve borcumuz sonsuzdur!" ifa-
delerini kullandı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa
uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde 
Küçükçekmece’de saygı ve özlemle anıldı.
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Hayallerindeki 
Atatürk’ü çizdiler

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal
edişinin 81’inci yıldönümünde anlamlı bir

sergiye ev sahipliği yaptı. Büyükçekmeceli 107 sanat-
sever çocuk 10 Kasım anısına yaptığı çalışmaları “Ha-
yalimdeki Atatürk” sergisinde vatandaşlarla buluştu. 
Büyükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar öğrencileri,
Memurdan Armağan İlköğretim Okulu öğrencileri ve
Mimarsinan Koleji’nden 7 – 14 yaş grubu öğrenciler
çalışmalarını Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar
Salonu’nda sergiledi. 

Katılım çok yoğun oldu

Başkan Dr. Hasan Akgün Atatürk sevdalısı miniklerle
birlikte sergi açılışını gerçekleştirdikten sonra sergiyi
gezerek çocukların yaptığı Atatürk eserlerini tek tek in-
celedi. Sergi açılış törenine 24. Dönem CHP Milletve-
kili Süleyman Çelebi, emekli komutanlar Oramiral
Nusret Güner, Korgeneral Yurdaer Olcan, Koramiral
Mehmet Otuzbiroğlu, Tümgeneral İhsan Balaban,
Tuğgeneral Şevket Büyükçuha’nın yanı sıra çok sayıda
vatandaş katıldı.

Seni unutmak 
mümkün mü?

ÇATALCA Belediyesi tarafından düzenlenen
10 Kasım Atatürk Anma Programı Nazım
Özbay Kültür Merkezi’nde yoğun bir katı-

lımla gerçekleşti. Çatalca Belediye  Başkanı Mesut
Üner ve Eşi Aydan Üner’in ev sahipliğinde gerçekleşti-
rilen programa; Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel,
ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Prog-
ram, Çatalca Belediyesi tiyatro ve drama öğrencileri-
nin hazırladığı “Atatürk Oratoryosu” ile başlarken,
“Seni Unutmak Mümkün mü Atam” sözleriyle sahne
alan öğrencilerin gösterisi büyük alkış aldı. Belediye
Başkanı Mesut Üner, Çatalca Belediyesi bünyesinde
kurs veren tiyatro eğitmenleri Hakan Hasanoğlu ve
Erdem Aksu’ya teşekkür ederek, çiçeklerini takdim etti. 

Sonuna kadar sahip çıkacağız

“Atatürk”  konulu video gösterimi ardından TRT Sa-
natçıları Umut Akyürek ve Cengizhan Sönmez tara-
fından “Atamızın En Sevdiği Şarkılar” dinleyicilerle
buluştu. Birlikte söylenen şarkılar eşliğinde devam
eden programda Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner değerli sanatçılar Umut Akyürek ve Cengizhan
Sönmez’e teşekkür ederek, çiçeklerini sundu. Başkan
Mesut Üner yaptığı konuşmada; "Böyle anlamlı bir
günde buraya gelen siz değerli sanatçılarımıza ve bu
salonu dolduran tüm vatandaşlarımıza teşekkür edi-
yorum. Atatürk ilke ve inkılâplarından ve Cumhuriyet
değerlerinden vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar sahip
çıkmaya devam edeceğiz" dedi. 
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M illi Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut
Özer 2019-2020 eğitim-öğretim yılında
güzel sanatlar liselerini güçlendirmek için

bir dizi yeni çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu
amaçla İstanbul'daki beş güzel sanatlar lisesinin ta-
mamını ziyaret ederek incelemeler yaptıklarını anla-
tan Özer, şöyle konuştu: “Bu kapsamda okullardan
talepleri aldık, öğretmen ve öğrencileri dinledik.
2019-2020 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar lise-
lerimizin altyapısını güçlendirmek, eksikliklerini gi-
dermek ve kalitesini arttırmak için özel çaba sarf
edeceğiz. Süreci İstanbul'dan başlatıyoruz. Bu
amaçla İstanbul'da bulunan tüm güzel sanatlar lise-
lerimizi arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Ziyaretimizde
okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrenci-
lerimizin dile getirdikleri eksiklikleri yerinde inceleme
imkânı bulduk ve hemen gerekli kaynakları okulları-
mıza aktardık. İfade edilen tüm eksiklikler bu ay içe-
risinde giderilmiş olacak.

Öğretmenler de eğitim alacak

İstanbul'daki güzel sanatlar liselerinin tamamını aynı
imkânlardan yararlandırmak istiyoruz. İstanbul'daki
beş lisenin ikisi proje okulu ve diğer üç liseyi de proje
okulu yapıp İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatu-
varı himayesine alacağız. İTÜ Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı’nın deneyimlerini bu okullarımıza
aktarmak istiyoruz. İlk adım olarak İTÜ Türk Musi-
kisi Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Liselerin-
deki 300 müzik öğretmenine yıl sonuna kadar eğitim

verecekler. Ulusal ve uluslararası etkinlikler birlikte
düzenlenecek. Müfredat birlikte güncellenecek. Ay-
rıca İTÜ'nün çok güçlü bir çalgı yapım atölyesi var.
Okullarımızda kullanılan enstrümanların bakımı bu-
rada yapılacak ve okullarımıza da bu deneyim akta-
rılacak ve çalgı bakım atölyeleri kurulacak.
Öğretmenler, çalgı yapımı konusunda da eğitim ala-
cak. Avni Akyol, Aydın Doğan, Beylikdüzü, Başakşe-
hir ve Bakırköy Güzel Sanatlar Liselerine yapılan
ziyaretlere İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Ya-
zıcı, Güzel Sanatlar Liselerinden sorumlu Bakan
Danışmanı Dr. Aylin Şengün Taşçı, ilçe müdürleri ve
yöneticilerin de katıldı. Güzel sanatlar liselerindeki
eğitim süreçlerine desteklerinden dolayı İTÜ Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ Türk Musi-
kisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Serpil
Murtezaoğlu'na teşekkür ediyorum.” 
HABER MERKEZİ

G eçen gün, günler sonra eski dost Sezai Sami ile
Avcılar da karşılaştım. Ülkenin ve yaşadığımız
topraklarda yöneticilerin bencilliği, ikiyüzlü-

lüğü, kapris ve hâkim olma içgüdüsünün tepe yaptığını
yönetilenlerinde çoğunluğunun dert yandığı halde riya-
kârca kendini kandıranlara boyun eğdiği bir yaşam
içinde olduğumuzu anlattı. Tüm bunlara rağmen o pek
az olan “güzel insan” değerine sahip insanların içinde
çevresindeki dostlarının uzakta bile olsa doğum gününü
kutlaması ve aramasına mutlu olduğu gözlerinden oku-
nuyordu. Değer verdiği ve sevdiklerinin aramasına o
kadar mutluydu ki orta yaşı geçmiş ve hala sorumluluk-
larını yerine getiren yaşam mücadelesinin ortasında biri
olarak bu her şeye boyun eğer sorgulamayanları bir ke-
nara koyup kırık olan kalbi umutla ve kararlı bir bi-
çimde atmaya devam etmekte.

Bu yaşa kadar gelmesi ve dik duruş sergilemesine
kendisi de şaşkındı çünkü doğduğu yıllarda kendisinden
iki yaş büyük kız kardeşi kuşpalazı ve boğmaca denilen
hastalıktan ölmüş ve özellikle çocuklarda bu çok yay-
gındı. Ailesi İstanbul’un Fatih ilçesinin Koca Mustafa
Paşa semtinde oturuyordu, burası eski bir yerleşim yeri
olmasına rağmen surlara kadar bu kentin sebzecilik ya-
pılan yerlerindendi.  İçme suları sokakların köşe başla-
rında olup, bulaşık ve çamaşır suları sokağa dökülürken
evlerin ortak ayakyolu kuburları vardı yani alt yapı hiz-
metleri hala yoktu. Eski bir kent eski bir yerleşim yeri
hatta Paris, Berlin, Moskova gibi kentlerden bile eski
ama su kanalizasyon gibi hizmetleri geriydi. Bu kenti
son bin yılın dört yüzyılını Bizans, altı yüzyılını Osmanlı
yönetmişti. İçme suyunun vatandaşa ulaşması, artıkla-
rının arıtılarak tekrar kullanılması pek akıllarına gel-
memiş. 1950 li yılların ortasında boğmaca ve kuşpalazı
sonlarına doğru çevre kirliliğinden sarılık hastalığı art-
mış. Küçücük bedeni sarılığa nedenden ateşlenmiş ve
yüzünde yaralar meydana gelmişti doktorun verdiği
ilaçlar neticesinde bu hastalıktan da sağ çıktı. 

Kimi iktisatçı ve yöneticilerin “gelişmekte olan ülke”
dediği üstünde yaşadığımız bu topraklar Avrupa ile As-
ya’nın güneyden doğal köprüsü görevi görmekte. 1960
lı yılların sonu ve 1970 ‘in başlarında İstanbul’un gece-
kondu mahallelerinde kanalizasyon ve içme suları dü-
zenli olmadı için kolera salgını baş gösterdi. Birçok
mahalle karantinaya alınırken kentteki herkes aşılandı.
Bu hastalığa karşı liman ve narenciye panzehir denildi-
ğinden fiyatları tavan yaptı kıymete bindi. Oturduğu
semt salgın hastalığın olduğu yerden uzaktı ama oralar
da çalışanların taşıma riski vardı bu salgından da etki-
lenmeden çıktı.

12 Mart 1971 askeri darbesi ülkede köyden kente
akını hızlandırdı. Kent kalabalıklaştıkça dünün çamur
deryası çorak bırakılan yerler ile kent dışındaki fabrika-
ların etrafı hızla ve çarpık olarak gecekondulaştı.  İn-
sanların o bölgelerde çalışması ve ikameti neticesinde
belediyelerde alt yapı hizmetleri götürmeye başladı.
Fabrikayı yönetenler iş yerlerinden uzak yerlerde ika-
met ederken çalışanlar işyerinin yanı dibinde fabrikala-
rın atıkları ve kirlilikleri içinde ikamet etmekte; emek
sermaye çelişkisi ala bildiğine yaşanmakta. İnsan olma-
nın bilincinde okuyan öğrenen ve öğretenlerin dürüstçe
tavırları gerçekleri açıklamaları ve birlik olma birlikte
olma ve birlikte hak aramaları gündemi belirler oldu.
1960’ların sonu ve 1970’ler de toplumsal muhalefet
emek sermaye çelişkisi örgütlü olmayı gerektirdi. Dev-
letin 1950’lerde NATO’ya girmekle kontra gerilla faali-
yetleri resmileşti, ABD Pentagon denetiminde resmi ve
sivil görevlilere eğitim verildi. Devlet her mahallede bir
milyoner yaratmaya çalışırken her kim ki “emek,
ekmek ve özgürlük” kelimelerini kullanıyor anında yok
edilmekte. Kimileri kuytu köşelerde, hain pusularda,
kimi 1 Mayıs alanlarında, okul önü ya da evinde, kimi-
leri de sorgu odalarında katledildi. Binlerce kişi gözal-
tına alınıp sorgulandı ve tutuklandı onlarcası ağır
işkencelerden sakat kaldı yaşı küçük olanın yaşı büyü-
tüldü asmayalım da besleyelim dediler ve elliyi aşkın in-
sanı idam ettiler. Kendi ülkesinin asker ve polisi
tarafından baskı, cebir ve şiddete maruz kalınan ortam
yani “gizli işgal” denilen durumda sevdiklerini bir bir
kaybedip uzun yıllar dört duvar arasında kalıp kendisi
de sakat kalsa da ayakta kalmayı dik durmayı bildi,
buna rağmen yaşadığına şaşkındı.

Dört duvar arasından sonra tekrar bir kamu kuru-
munda işe başladı, 1989 da yönetime gelenler kendi
aralarında çıkar çatışmasına girdi olan çalışanlara oldu
aylarca maaşlarını alamadılar ve ilçelerde günlerce çöp
toplanamadı. Bölgedeki ilçelerde tüm bunların müseb-
bibi olanlar yine tilkiliklerine başladı. İşsiz ve aç bıra-
karak kendince terbiye etmeye çalışan çıkar çevreleri
çamur atmaya ve çirkefleşmeye devam etmekte. 

Evet, tüm bunlara rağmen ayakta dik durmak, doğ-
ruları ve gerçekleri söylemek hele de birilerinin gözüne
batarak yaşamak, yaşadığının birileri tarafından fark
edilmek onurlandırmak Sezai Sami için güzel bir
duygu, dostlarınla, sevdiklerinle güzel günler temenni-
siyle kadim dostum. 

Bir kutlamanın ardından

Milli Eğitim Bakan
Yardımcısı Mahmut
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GUZEL GUZEL
LISELER YOLDA!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'ı
ziyaret eden Özer, İstanbul'daki güzel sanatlar lisele-
riyle ilgili projeleri anlattı. Bu sürece katkı vermek is-
tediklerini belirten Bahçıvan, her bir liseye özellikle
resim ve müzik alanında kitaplardan oluşan 1000'er
kitaplık kütüphane yapacaklarını söyledi. Bahçıvan,
"Bakanlığımızla mesleki ve teknik eğitim alanında
çok güçlü işbirliğimiz devam ediyor. Gelişmelerden
ve birlikte hareket etmekten son derece mutluyuz.
Mesleki ve teknik anadolu liselerinin müdürlerine yö-
nelik İSO'da düzenlediğimiz iki günlük eğitim progra-
mının kapanışını da Özer ile yapmıştık. Kültür ve
sanat alanında güzel sanatlar liselerimize kütüphane
katkısı sunmaktan da son derece mutluyuz. İstan-
bul'da sadece mesleki ve teknik eğitim alanında değil
tüm alanlarda eğitimin kalitesini arttırmak için bir-
likte hareket edeceğiz" dedi.

Kütüphane
desteği 
verilecek

Çocuklar bizim
gözbebeğimiz

Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, Kartal’da bulunan
okulların okul aile birliği başkanı
velilerle kahvaltılı toplantıda bir
araya geldi. Yüksel, “Çocuklarımız
bizim gözbebeğimiz. Bu 
hassasiyetle sizlerin de fikirlerini
önemsiyoruz” dedi

Kartal Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel,
Kartal'da bulunan okul-

ların okul aile birliği başkanı veli-
lerle kahvaltılı toplantıda bir araya
geldi. Öğrenci ve öğretmenlerin ih-
tiyaçlarının konuşulduğu toplan-
tıda, veliler Başkan Gökhan
Yüksel'e beklentilerini iletti. Kartal
Belediyesi olarak eğitime her
zaman destek verdiklerini dile geti-
ren Başkan Gökhan Yüksel, "Bu tür
toplantıları her yıl düzenli olarak
yapacağız. Bu buluşmalar, ortak
yapabileceğimiz çalışmaları ko-
nuşmak için önemli bir fırsat. top-
lumların gelişmesinde eğitim en
önemli faktördür. Çocuklarımız, ge-
leceğimizin teminatıdır. Çocukları-
mızın eğitim olanaklarını geliştirme
noktasında belediyemizin önemli
çalışmaları var. İlçemizin tüm ma-
hallelerinde eğitim kalitesini yük-
seltmek istiyoruz. Bu anlamda,
ilçemizdeki okulların daha temiz ol-
masını istiyorum. Devlet okulları-
mız da en az özel okullar kadar
temiz ve titiz olsun. Boyası, bada-
nası eksik olan okulumuz kalma-
sın. Bahçesinde peyzaj
düzenlemesi eksik olan okulumuz
kalmasın. Spor alanı ve spor mal-
zemesi olmayan okulumuz kalma-
sın” diye konuştu. Kötü
alışkanlıklara karşı spor ve kültür
sanat faaliyetlerini destekledikle-
rini ifade eden Kartal Belediye
Başkanı, “Yakında beden eğitimi
öğretmenlerimizle buluşup eksik-
likleri öğreneeğiz” dedi.

Barajlarda
sular azalıyor
İstanbul'da barajlarının doluluk oranı yüzde 39'a
düştü. Kentin su kaynağı olarak en önemli
barajlarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda ise bu
oran yüzde 33'e kadar geriledi. Alibeyköy
Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi

İstanbul'da kurak ayların geçiril-
mesi nedeniyle barajlardaki su oranı
azaldı. İstanbul'un su ihtiyacını karşı-

layan barajlardaki genel doluluk oranı yüzde
39,83'e düştü. İstanbul'un su ihtiyacını karşıla-
yan en önemli barajlardan olan Alibeyköy Bara-
jı'nda önceki yıllara göre su seviyesinde önemli
derecede azalma oldu. Son 6 yılın en düşük se-
viyesini gören, geçen yıl Kasım ayı itibariyle do-
luluk oranı 49,07 olarak ölçülen Alibeyköy
Barajı'nda bu yıl aynı tarihte doluluk oranı
yüzde 33,18'e geriledi.

Yüzde 39,83'e kadar düştü

İstanbul genelinde geçen yıl Kasım ayında
barajların doluluk oranı yüzde 47,80 olur-
ken, bu yıl aynı tarihte yüzde 39,83'e
kadar düştü. Geçen yıl aynı dönemle
doluluk oranında yüzde 8'lik bir azalma
olan Alibeyköy Barajı havadan görün-
tülendi. İSKİ verilerine göre, İstan-
bul'daki barajların genel doluluk
oranının 11 Kasım itibariyle yüzde
39,83 seviyesinde olduğu görüldü.
İstanbul'daki barajların son dolu-
luk oranları ise Ömerli:36.08,
Sazlıdere:39.20, Büyükçek-
mece:40.42, Alibeyköy: 33.18,
Terkos:58.04, Darlık:46.28, Is-
trancalar: 37.50 şeklinde öl-
çüldü. UFUK ÇOBAN

GÜZEL
SANAT
LİSELERİ
ARTACAK

Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki öğretmenler de liselerdeki değişiklikten nasibini alacak ve yeni müfredat için yoğun bir eğitim alacak.
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Muğla'nın Fethiye ve Seydi-
kemer ilçelerinden, yılın ilk 10
ayında toplam 83 bin 629 ton

yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı.
İhracatta 82 bin 339 ton ile domates,
ilk sırada yer aldı. Muğla'nın 'domates
ambarı' olarak bilinen Fethiye ve Sey-
dikemer ilçelerindenyaş sebze- meyve

ihracatı, bu yılın ilk 10 aylık diliminde,
toplam 83 bin 629 ton olarak gerçek-
leştirildi. İhracatta domates, 82 bin
339 ton ile ilk sırada yer aldı. Ayrıca
250 ton limon, 325 ton nar, 293 ton
biber, 185 ton kabak, 133 ton salatalık
ile yaklaşık 10 bin ton portakal, fa-
sulye ceviz gibi çeşitli ürünlerin ihra-

catı da yapıldı. En fazla ihracat yapı-
lan ülke Rusya olurken, sırasıyla Bela-
rus, Ukrayna, Romanya ile Polonya
takip etti. Fethiye Ziraat Odası Baş-
kanı Kenan Karayiğit, ihracatın art-
ması için yapılması gerekenleri, sık sık
genel merkezlerine rapor olarak sun-
duklarını söyledi.

Domatesler
Rusya'ya gidiyor

T icaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
yaptığı yazılı açıklamasında,
Türk Eximbank'ın uygun mali-

yetli kredi ve ihracat kredi sigortası
programları ile ihracatçının en büyük
destekçilerinden biri olduğunu belirtti.
Türk Eximbank'ın ihracatçıların iş-
letme sermayesi ve yatırımlarına yöne-
lik finansal ihtiyaçlarını uygun vade ve
faiz imkanları ile karşılamaya çalıştı-
ğına işaret eden Pekcan, Türk Exim-
bank'ın uluslararası piyasalarda son
dönemde gerçekleştirdiği borçlanma-
lar çerçevesinde ihracatçıların döviz
kredilerini daha düşük maliyetlerle
kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni
bir faiz düzenlemesi yaptığını kaydetti. 

KOBİ'ler için önemli

Bakan Pekcan, şöyle konuştu: "Türk
Eximbank, TL kredi faizlerinin ardın-
dan döviz kredilerinde de bugün itiba-
rıyla 90 baz puana varan indirime
gitti. Yeni düzenleme ile Kısa Vadeli
Döviz Kredilerinde 60-75 baz puan,
ihracatçılara kullandırılacak işletme
sermayesi ve yatırım kredilerinde ise

50-90 baz puan aralığında faiz indi-
rimi yapıldı. Örneğin 540 gün 3 taksitli
KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredi-
sinde oranlar libor/euribor+3'ten,
libor/euribor+2.40'a düşürüldü. Ban-
kamız Çok Taraflı Yatırım Garanti
Ajansı (MIGA) ve İslam Yatırım Si-
gortası ve İhracat Kredisi Şirketi
(ICIEC) garantisi altında sağlanan
fonlar ile ihracatçılara kullandırılacak
işletme sermayesi ve yatırım kredile-
rinde ise 50 - 90 baz puan aralığında
faizlerde indirime gitti. Bu kapsamda
MIGA ve ICIEC fonundan sağlana-
cak ihracata yönelik işletme sermayesi
kredisi ve ihracata yönelik yatırım
döviz kredilerinde 3 yıl (6 taksit) ve
azami 1 yıla kadar geri ödemesiz 3 yıl
vade seçenekleri faiz oranları mevcut
EURIBOR+4,00 seviyesinden, EU-
RIBOR+3,50'ye, 4 yıl (8 taksit) ve 5
yıl (10 taksit) vade seçenekleri (azami
1 yıla kadar geri ödemesiz opsiyonları
dahil) faiz oranları EURIBOR+4,50
seviyesinden sırasıyla EURI-
BOR+3,60 ve EURIBOR+3,75'e 
indirildi" dedi. DHA

BAKAN 
MUJDEYI
VERDI
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Exim-
bank, TL kredi faizlerinin ardından döviz
kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana
varan indirime gitti. Yeni düzenleme ile Kısa
Vadeli Döviz Kredilerinde 60-75 baz puan,
ihracatçılara kullandırılacak işletme ser-
mayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz
puan aralığında faiz indirimi yapıldı" dedi

Yüzde 8,79'a düştü
Bakan Pekcan, Türk Eximbank 2
Ekim tarihinde KOBİ'lere ve yük-
sek teknoloji ürün ihracatçılara
kullandırdığı TL kredi faizlerini

tek haneli rakamlara indirerek
önce yüzde 9.61'e, daha sonra 1
Kasım itibarıyla da yüzde 8,79'a
düşürdüğünü hatırlattı.

İkinci el araba
piyasası duruldu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde her hafta
sonu kurulan 2. El Otomobil Pazarı’nda araçlarını satmak
isteyenler, son birkaç haftadır durgunluk yaşandığını söyledi

SıFır araçlar ile 2.
el araçlar arasın-
daki fiyat farkının

yüzde 20’lere düşeceğini be-
lirten Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği Ticaret Meclis
Üyesi Fahrettin Batı, "Ge-
nelde Türkiye’de Kasım ve
Aralık ayları yaklaştığında
ikinci el ve sıfır sektörlerinde
yıl sonu indirimleri beklenir
ve daha düşük fiyatlar olacağı
tahmin edilir. Fakat bu yıl
bunun tersi oluyor" dedi.
Batı, şunları söyledi: "İkinci el
sektöründe fiyat artışının bi-
rinci nedeni, Türk toplu-
munda insanların, devletin
tekrar ÖTV indirimi yapma-
yacağına inanması ve sıfır
araçlarda ÖTV indirimi ol-
mayacağına ikna olması. Do-
layısıyla sıfır arabalarla ikinci
el arabalar arasında daha
önce ciddi bir makas farkı

vardı. ‘Kazara ÖTV indirimi
olursa ve yakalanırsak zararı-
mız çok olur’ diye düşünü-
yordu insanlar. Şu anda ikinci
el araç ile sıfır araç arasındaki
makas gittikçe daralıyor. Bu
yükseliş yine de devam ede-
cek. Makastaki fark yüzde
20’ye varana kadar, yani bir
yaşındaki araç ile sıfır aracın
yaklaşık fiyat farkı yüzde 15
ile 20 arasına gelene kadar bu
devam edecek. Bu artışı bazı
markalar tamamladı. Özel-
likle SUV grubunda ve fiyatı
200 ile 300 bin TL’nin üzerin-
deki araçlarda sıfır ile ikinci el
arasındaki makasın tamam-
lanması için bir müddet daha
artış olacak."Piyasaya ikinci el
araç girmiyorPiyasaya sıfır
araç girişi olmadığı için bazı
türlerdeki araçları 2. el piya-
sasında bulmanın zorlaştığını
vurgulayan Meclis Üyesi

Fahrettin Batı, "Bizim şu
anda işlerimiz gerçekten çok
iyi. Fakat sıfır araç çok satıl-
madığı için piyasaya ikinci el
araç girişi de olmuyor. İkinci
el araç girişi olmadığı için de
biz araç bulmakta zorlanıyo-
ruz. Bazı markalı araçlar ya
da otomatik küçük arabalar,
genelde hanımlar ve öğrenci-
lerin tercih ettiği bu araçları
bulmakta çok zorlanıyoruz.
İkinci bulmakta zorlandığı-
mız araç grubu da, 40 ile 70
bin bandındaki dizel araçlar.
Bu banttaki iyi araçları bul-
makta zorlanıyoruz. Kötü,
kazalı, TRAMER’i çok yük-
sek, ağır hasarlı araçları zaten
kurumsal firmalar almaz, sat-
maz ve aracılık da etmezler,
tavsiye de etmezler. O tip
araçları bulmakta biz çok
zorlanıyoruz" diye konuştu.
DHA

Sıfır araç piyasasındaki pahalılığın ikinci el araç piyasasını da derinden etkilediği belirtildi.

Tarım işçisi kadınlar 
kooperatif kurdu 
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde
mevsimsel tarım işçisi kadınlar,
kurdukları kooperatif sayesinde
bölgeye has yöresel lezzetlerin
satışını yapıyor. “Kadın emeği ile
harmanlanan toprağın gücü
sofralara lezzet katıyor” sloganıyla
üretim yapan kadınlar, ürünlerini
sosyal medya üzerinden pazarlıyor

Farklı kentlerde mevsimsel
tarım işçisi olarak çalışan 7
kadın, Suruç'ta bir araya gelip

Kibele Tarımsal Üretim Kooperatifi'ni
kurdu. Derme çatma bir binada faaliyet
gösteren kadınlar, kendi elleriyle hazırla-
dıkları kurutmalık, pul biber (isot),
biber salçası ve nar ekşisi üretip satışını
yapıyor. “Kadın emeği ile harmanlanan
toprağın gücü sofralara lezzet katıyor”
sloganıyla üretim yapan kadınlar, ürün-
lerini sosyal medya üzerinden pazarlı-
yor. 7 kadınla başlattıkları hikayeye
önümüzdeki yıllarda 70, sonrasında
170 kadınla devam etmek istediklerini
dile getiren Kooperatif Başkanı Necla
Kaplan (30), “Kadın kendini kurtarırsa
aile de kurtulur. Aile kurtulursa da top-
lum kurtulur. Bu düşünceyle yola çıktık”
dedi.

7 kadınla sınırlı kalmayacak

Suruç’ta toplumun kadınların çalışma-
sına karşı çıktığını belirten Kaplan, ka-
dınların Suruç’ta ekonomik hayata
dahil olmasında büyük sorunlar yaşan-
dığını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte bir
akşam sohbet ettikleri esnada koopera-
tifi kurma kararı aldıklarını aktaran
Kaplan, şöyle devam etti: “Bölgemize
ait yöresel ürünleri üretiyoruz. Tabi ta-
mamını doğal yöntemlerle üretiyoruz.
İlk olarak kurutmalık acurla başladık.
Sonrasında kabak, patlıcan ve bamya
ile devam ettik. Şu anda Urfa’da isot
dönemi olmasından dolayı biber reçeli
ve kuru isot yapıyoruz. Amacımız sa-
dece 7 kadınla sınırlı kalmak değil. Su-
ruçlu kadınları ekonomiye kazandırmak
istiyoruz. Herkes bulunduğu yerden bir
şey üretebilirse toplum daha iyi bir hal
alabilir. İlk başladığımızda burası kulla-
nılabilecek bir durumda değildi. Burayı
baştan sona kendi ellerimizle yeniledik.
İlk başladığımızda maddi anlamda sı-
kıntı yaşadık, ancak hepimiz güçleri-
mizi birleştirince bu sorunda aşıldı.
Topluma bir şeyler kazandırabilirsek ne
mutlu bize.” DHA

Sanayi sektörü tasarruf etti 
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği
(TOBB) bünyesinde

Kiralama Komitesi kuruludu-
ğuna işaret eden Aydoğdu,
firma olarak araç kiralama mo-
deline benzer bir şekilde operas-
yonel makine kiralama modeli
geliştirdiklerini ve şirketleri yük-
sek yatırım maliyetlerinden kur-
taran sistemde makine arıza ve
bakımını da ücretsiz üstlendik-
lerini söyledi. Bu yeni sistem ile
kira bedellerinin vergiden düşü-
rülebildiğini söyleyen Aydoğdu,
üç yıldır uyguladıkları sistem ile
10 milyon dolarlık portföy oluş-
turduklarını kaydetti. Şirketlerin
bu model ile 10.5 milyon dolar
yatırımdan tasarruf sağladıkla-
rını, yanı sıra 2 milyon dolar da
vergi tasarrufu elde ettiklerini
belirtti.

Sorunlar çözülecek

Makina yatırımlarında belirli

teşvikler bulunduğunu, bu teş-
viklerden en yaygının ise “Yatı-
rım Teşvik Belgesi” olduğunu
aktaran Aydoğdu, bazı marka-
ların yatırımlardan yararlana-
bildiğini ancak makineye
aktaracak sermayesinin olmadı-
ğını söyledi. Makina kiralama-
nın da teşvik kapsamına
girmesiyle bu problemin çözü-
leceğine inandıklarını belirten
Aydoğdu, "Ancak şu anda yasal
mevzuat buna müsaade etmi-
yor. Yatırım teşviki olan firma-
lar, sermaye sorununu aşıp
daha çok yatırım yapmak iste-
diklerinde teşviklerini kullana-
mıyorlar. Edinilmiş haklarını
kaybediyorlar. Ya peşin ödemek
zorunda kalıyor ya da leasing
alternatifini kullanmak zorunda
kalıyorlar. Halbuki ‘makine ki-
ralama’ işlemlerinde de bu is-
tisna uygulanabilse yatırımların
artacağına inanıyoruz" dedi.
DHA

Ruhsar
Pekcan
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Anlayamadım 
hiç anlayamayacağım...

G ünümüzün dünyasında Türk olmak, Arap
olmak veya Acem olmak çok zordur. Kürt
olmak ise dahada zordur. Çünkü binlerce yıl-

dır var oldukları coğrafyada her zaman ölmeden bir-
likte yaşamak zorundaydılar Türkler, Kürtler,
Araplar ve Acemler.

Tarih boyunca onlarca ülkeleri yıkıp, yeni ülkeler
kurmuşlardı bu coğrafyada. Ve çok şehid olmuşlardı
birbirilerini ödürürken hemde aynı dine bağlı, aynı
peygamberin yolunda ve aynı Allah’a ibadet ederken. 

“Allah yolunda canını feda eden bir Müslümana
şehid denir. Şehidlik, İslâm'da en büyük mertebedir”
diye açıklanıyor şehidlik dini kitap ve ansiklopedi-
lerde. Eğer bu tanım doğruysa birlik ve beraberlik
içinde yaşamak yerine canlarında, topraklarında, yer
altı kaynaklarında ve geleceklerinde gözü olan kapi-
talist vampirlere sırtlarını dayayıp biribirilerini öldü-
ren Müslümanların “şehid” olmalarını kim nasıl
açıklayabilir ki?

Müslüman bir coğrafyanın petrolleri ve diğer  yer-
altı kaynakları emperyalist ülkeler tarafından sömü-
rülürken ve bu emperyalist ülkeler bayraklarını
göstere, göstere nispet yapar, alay eder gibi kadim ve
kutsal topraklar üzerinde arsız, arsız dalgalandırır-
ken müslümanlar birbirini boğazladıkları için gurur-
lanıp şehid oluyor öyle mi?

Ben bunu hiçbir zaman anlayamadım. Anlayama-
yacağım da. Çünkü bunu bana hiç kimse anlatamaz. 

Herkesi sevdik ama bir birbirimizi sevemedik gitti.
Nerede ne kadar ağzımıza bal çalarak ekmeğimize
göz koyan, oyalayan, kandıran, öldüren, birliğimize
karşı çıkan varsa  hepsini sevdik ama bir türlü kar-
deşliğimizi sevemedik bırak sevmeyi saygı bile duy-
madık. Oysa, Nazımın dediği gibi “Bir ağaç gibi hür
ve tek, Bir orman gibi kardeşçesine” yaşamak  nede
güzel olurdu…   

Aklı selim bir şekilde düşünerek, Amerika’ya, Rus-
ya’ya, Çin’e, Avrupa’ya ve Dünyanın bütün vampir ül-
kelerine karşı kendi hak ve hürriyetlerini, aynı
ümmetin evlatları olduklarını hatırlayarak ve kim-
seye uşaklık etmeyen liderlerlerinin yönetiminde bir-
likte hareket ederek savunan yaşadığımız
coğrafyanın gerçek sahipleri olan Türklerin, Arapla-
rın, Kürtlerin ve Acemlerin gücünü bir düşünün 
isterseniz…

Cahit Sıtkı TARANCI “Memleket isterim. Ne zen-
gin fakir, ne sen ben farkı olsun; Kış günü herkesin
evi barkı olsun.” Diyerek çoğumuzun dileyeceğini di-
lemiş zaten gerisi boş teferruat….

VESSELAM

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
Eski Dışişleri Bakanı, hukukçu

ve siyasetçi Mümtaz Soysal
yaşamını yitirdi. Soysal yarın

Zincirlikuyu Camisi’nde
kılınacak öğle namazının

ardından Zincirlikuyu
Mezarlığı’nda defnedilecek

Rahatsızlığı ne-
deniyle bir süredir
tedavi gören Müm-

taz soysal, Beşiktaş'taki
evinde yaşamını yitirdi. soy-
sal, 1961 anayasası'nın imza
sahiplerinden biri olarak bilini-
yordu. türkiye Gazeteciler Ce-
miyeti (tGC) Yönetim Kurulu,
eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr.

Mümtaz soysal’ın vefatı dola-
yısıyla başsağlığı mesajı ya-
yımladı. tGC'nin
açıklamasında, "tGC sedat si-
mavi Ödülleri sosyal Bilimler
seçici Kurul üyelerinden
Mümtaz soysal’ın vefat ettiğini
üzüntüyle öğrendik. Cemiyeti-
mize 1994-2013 yılları ara-
sında sosyal Bilimler seçici

Kurul üyesi olarak hizmet eden
Mümtaz soysal’ın ailesine ve
dostlarına başsağlığı diliyo-
ruz” denildi. açıklamada, soy-
sal'ın cenazesinin 13 Kasım
Çarşamba günü zincirlikuyu
Camisi’nde kılınacak öğle na-
mazının ardından zincirlikuyu
Mezarlığı’nda toprağa verile-
ceği kaydedildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'temel atmama töreni' yapan İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Şu gaflete bakın,
'temel atmama töreni' yapıyor" diyen Erdoğan, "Tıynetlerine,
karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler.
Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Onun için
kendilerine yakışanı yapmışlar" ifadelerini kullandı

C umhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli
Ağaçlandırma Günü'nde '11 Mil-
yon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın

Nefes' kampanyası kapsamında, Ankara'da
düzenlenen programa katıldı. Yenimahalle
Batıkent Çakırlar mevkisindeki programda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Er-
doğan ile Kazakistan Başbakanı Askar
Mamin de eşlik etti. Erdoğan, ormancı kı-
yafeti giyip, fidan dikerek, seferberliği baş-
lattı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, fidan dikim alanlarını dolduran-
lara teşekkür etti. Programın Guinness Re-
korlar Kitabı yetkilileri tarafından
Çorum'dan takip edilerek, kayıtlara geçiri-
leceğini belirten Erdoğan, "Özellikle gençle-
rimizin ve çocuklarımızın kampanyaya
ilgisi bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıl-
larda da 'Ağaç Günü' olarak değerlendiril-
mesi fikrini ortaya çıkardı. Biz de bu fikri
destekledik ve 11 Kasım'ı 'Milli Ağaçlan-
dırma Günü' olarak ilan edilmesiyle ilgili
Cumhurbaşkanlığı kararını geçtiğimiz
hafta imzaladık. Bundan sonra her yıl mil-
letimiz; takvimler 11 Kasım'ı, saatler 11.11'i
gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirle-
nen alanlarda olacaktır" diye konuştu.

Nasıl yaktıklarını izledik

Ağaçlandırma seferberliğiyle ilgili konuşan
Erdoğan, "Haftalarca sokakları ateşe ver-
mişler, esnafımızın malını, mülkünü yağ-
malamışlardı. Biz işte burada

ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o
'ağaç' diyerek ortalığı karıştıranlar? Çevreci-
lik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bı-
rakmayanlar, hani nerede? Hiçbiri ortada
yok. Dikili ağaçları yok; çünkü bunların
derdi, ağaç dikmek değil Türkiye'yi çıra gibi
yakmaktı. İşte bu yaz olanları duydunuz
değil mi? Bodrum'da, Marmaris'te, İz-
mir'de, Antalya'da birçok yerde ormanlık
alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi?
Bu PKK denilen bölücü terör örgütü, onla-
rın yan kolları, kendileri bunları açıkladılar.
'Biz yaktık' dediler. Onlar yaktılar, biz diktik.
Bunların derdi, çevreyi korumak değil biri-
leri adına Türkiye'yi kuşatmaktı. Hamdol-
sun, Allah'ın yardımı ve milletimizin
desteğiyle bu tuzakların hepsini boşa çıkar-
dık. Her meselemizde olduğu gibi ağaçlan-
dırma seferberliğinde de milletimizle el ele,
omuz omza, gönül gönüle çalışıyoruz.
Onlar sakalımızı tıraş ettiler ama bilinki
tıraş edilen sakal, daha güçlü biter. Biz on-
ların kollarını kesiyoruz. O yerine gelmez"
dedi.

Hizmet bunlara ağır gelir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atık yöneti-
minde İstanbul'a çağ atlattığını, kendisin-
den sonra gelen belediye başkanlarının da
aynı anlayışla hizmet ettiklerini belirterek,
"Bırakınız yaptığımız hizmetleri sadece İs-
tanbul'da yaptığımız temel atma ve açılış
törenlerini tek tek saymaya kalksak günler,

haftalar, aylar sürer.
Birileri, bir önceki
dönemde hazırlıkları
tamamlanan İleri Bi-
yolojik Arıtma Tesisi
yatırımları için, şu
gaflete bakın, 'temel at-
mama töreni' yapıyor.
Bunlar, temel atma ve
açılış töreni gibi işlere
zaten yabancılar. Ben pek
temel atma törenine değil
daha çok açılışlara giderim. Bu
benim prensibim, o ayrı; ama bunla-
rın yaptığına bakın, 'temel atmama töre-
ni'. Onun için karakterlerine uygun şekilde
'temel atmama töreni' düzenlemişler. Ül-
keye ve millete hizmet, bunların bünyesine
ağır gelir. Onun için kendilerine yakışanı
yapmışlar ve şimdi vatandaş orada koku

baş-
layınca

sokaklara dö-
küldü. Aslında bu yaklaşımın adı; İstan-
bul'u gelecekte yeniden kokuya, pisliğe,
perişanlığa mahkum etmektir" eleştirisinde
bulundu.  DHA

Cumhurbaşkanı erdoğan, 17 yılda toplam 4,5 milyar fida-
nın toprakla buluşturulduğunu, orman varlığının 22,6 milyar

hektara çıkarıldığını ve erozyonla kaybedilen toprak miktarının 500
milyon tondan 154 milyon tona düşürüldüğünü belirterek, "Bizim yeşil

sevdamızın adı, cumhuriyet döneminin tamamında yapılan ağaçlandır-
manın 1,5 katını 17 yılda yapabilmektir. tabiat sevgimizin adı, yanan

alanların 40 katı kadar ağaçlandırma yapabilmektir. Bizim yeşil sevgimizi,
ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yet-
mez. 25 yılı aşan hizmet müktesebatımız, bunların eşsiz örnekleriyle do-
ludur. İBB Başkanı seçildiğimde İstanbul'u, kokudan yanına varılmayan

Haliç'le çöplerden geçilmeyen sokaklarla su akmayan musluklarla
devralmıştık. Göreve geldiğimizde çöp, çukur, çamur ile anılan,

tam 39 insanını patlayan çöplükte kaybeden bir İstanbul
vardı. Gece gündüz çalışarak, yaptığımız dev yatırım-

larla İstanbul'u tertemiz ve yaşanılabilir bir
şehir haline getirdik" ifadelerini

kullandı. 

İstanbul'a dev 
yatırımlar yaptık

KENDILERINE 
YAKISANI 
YAPMISLAR!

Cumhurbaşkanı teşekkür edecek!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine cevap verdi. Temel atmama töreni ile ilgili
detaylı bir açıklama yapıldığını belirten İmamoğlu, "Ben tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı, o basın açıklamamızı
okuduğunda, bize çok teşekkür edecektir. Orada ki ağaçların da kurtulduğuna mutlu olacaktır" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Meclis toplantısı önce-

sinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın, Silahtarağa'da inşa edilmesi
planlanan ileri biyolojik arıtma tesisinin
“temel atmama töreniyle” ilgili eleştirine
yanıt verdi. İmamoğlu, Erdoğan’ın sözleri
için “2 binin üzerinde ağacın içinde, belki
de kendi eliyle diktiği 20-25 yıllık ağaçlar da
vardır. Onların kurtulduğuna mutlu ola-
caktır” açıklamasında bulundu.  İma-
moğlu, gazetecilerin konuyla ilgili
sorusuna, “Sıkı bir basın açıklaması yaptık.
Ben tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı, o
basın açıklamamızı okuduğunda, bize çok
teşekkür edecektir” dedi. İmamoğlui
“Orada derin bir teknik açıklama var, İs-
tanbul halkına. Nerdeyse 1,6 katrilyonluk
yanlış yatırımın önünü keserek, doğru nok-
talara, doğru yatırımı yapacak yönetim
olma marifetiyle yolumuza devam ediyo-
ruz. Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu ola-
caktır bu tavrımızdan” ifadelerini kullandı. 

Heyetin raporu var

Öte yandan İBB'den eleştirilerle ilgili yapı-
lan yazılı açıklamada Bilindiği gibi, bir ön-
ceki İSKİ yönetimince yapılması planlanan
Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
projesi iptal edilmiştir. İTÜ Çevre Mühen-
disliği Bölümü akademisyenlerinden olu-

şan bir bilim heyetinin raporu da projeye
gerek olmadığını ayrıntılı bir şekilde ortaya
koymuştur. Ayrıca, halen farklı bölgelerde
İleri Biyolojik Arıtma tesisleri yapımı plan-
lanmış bulunmakta. Projenin iptal edilme-
sinin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı Sayın Mehmet Emin Birpınar,
hem kamuoyuna hem de bazı basın kuru-
luşlarına yaptığı açıklamalarda, iptal kara-
rını eleştirmiş ve bazı argümanlar
paylaşmıştır" denildi.

Doğrudan tüketim yok

Açıklamanın devamında "Söz konusu te-
siste arıtılacak suyun evlerde içme suyu
olarak kullanılabileceği iddia edilmiştir.
Oysa, dünyanın hiçbir ileri biyolojik arıtma
tesisinde membrandan geçmiş olsa bile
arıtılan su, içme suyu olarak kullanılma-
maktadır" denilerek, "Kamuoyuyla paylaşı-
lan Singapur örneğindeki tesis, iptal edilen
projeden farklı olarak, membran teknoloji-
sinin bir üst adımı olan 'reverse osmoz' tek-
nolojisine sahiptir. Böyle olmasına
rağmen, bu tesiste arıtılan su dahi, iddia
edildiği gibi marketlerde satılmamaktadır.
Tesis, arıttığı suyu belirli oranda yer altı su-
larına enjekte etmektedir. Doğrudan bir tü-
ketim söz konusu değildir. İBB Başkanı
Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a ileri bi-
yolojik arıtma tesisleri vaat etmiştir, bu
konu Belediyemizin gündemindedir. Paşa-

köy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde
üçüncü aşamaya geçilmiştir. Ayrıca nüfus
artışı yoğun olan Başakşehir ve Küçükçek-
mece ilçelerine hizmet verecek bir başka
ileri biyolojik Atıksu Arıtma tesisi planlan-
maktadır" ifadelerine yer verildi. 

Bilimsel tespit yapılmış

İptal edilen tesis projesinin yer seçimi ve
kapasite açısından yanlış olduğunun bilim-
sel olarak tespit edildiği belirtilen açıkla-
mada, "Bilimsel raporlara göre, bölgede
nüfus 2,5 milyon kişi artsa dahi, mevcut
sistemlerin kapasitesi yeterlidir. Buna rağ-
men, İstanbul'un büyümesi nedeniyle, bu
tesisin stratejik önemde olduğu iddiası bü-
tünüyle dayanıksız ve bilim dışıdır. Ayrıca,
iptal edilen projenin bulunduğu alanda, 15
yıldır hizmet veren bir terfi merkezi bulun-
maktadır. Bu tesis, atık suları Yenikapı ve
Baltalimanı arıtma tesislerine pompala-
makta ve bu 2 tesiste arıtılan su Marmara
Denizi ve Boğaz'a deşarj edilmektedir. Arı-
tılmış olsa dahi Haliç'e su verilemez. Bu
yüzden Silahtarağa'da iptal edilen biyolojik
arıtma tesisi projesi yapılmış olsa da Ha-
liç'e su pompalaması söz konusu olmaya-
caktı. Haliç'e herhangi bir su deşarjı
yapılamayacağı için tesisin ön arıtma, bi-
yolojik ya da ileri biyolojik olması fiilen
herhangi bir anlam ifade etmemektedir"
bilgisi paylaşıldı.  Açıklamanın sonunda

"Şu an itibariyle Haliç ve çevresinde her-
hangi bir çevre - koku - kirlilik sorunu yok-
tur ve öngörülebilir bir gelecek için de
böyle bir risk tespit edilmiş değildir" denile-
rek, "Buna rağmen ortaya atılan ve bizzat
kendisi bir çevresel risk kaynağı olan 1,5
milyar liralık israf projesine sayın Bakan
Yardımcısı'nın sıra dışı bir şekilde sahip
çıkması dikkat çekmiştir.” eleştirisinde 
bulundu. DHA

O ölümler
araştırılsın
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba son günlerde artan toplu intihar
vakalarının araştırılması için Meclis
araştırma önergesi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağ-
baba son günlerde artan toplu intihar va-
kalarının araştırılması için Meclis

araştırma önergesi verdi. Ağbaba, intiharların ana
nedeninin geçim sıkıntısı ve işsizlik olduğunu savu-
narak, konunun sosyal bir sorun haline dönüştü-
ğüne dikkat çekti. Ağbaba “Ekonomide yaşanan
durgunluğun en bariz sonucu olan geçim sıkıntısı,
Türkiye toplumunda önü alınamayan derin bir trav-
maya sebep olmuştur. İntiharlar, yoksulluk, geçim sı-
kıntısı, işsizlik, borç ve çalışma koşullarından
kaynaklanmaktadır” dedi.

Krizi görmüyorlar

TÜİK'in yayımladığı verilere göre 2002 yılıyla 2018
yılı arasında 4 bin 481 kişinin yaşamına son verdi-
ğine dikkat çeken Ağbaba, iktidarın ekonomide yaşa-
nan durgunluğu ve kriz koşullarını görmezden
geldiğini ve vatandaşların çaresizlik içerisinde ya-
şamlarına son verdiğini savundu. Ağbaba, “Toplu
intihar vakalarının araştırılması ve bu olayların
geçim sıkıntısı ve diğer ekonomik sorunlar ile olan
ilişkisinin ortaya çıkarılması gerektiğini” de belirtti.

Recep
Tayyip
Erdoğan

Veli
Ağbaba

Ekrem
İmamoğlu
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C umhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın ilan ettiği "Milli
Ağaçlandırma Günü"

kapsamında, Eyüpsultan'daki
Pirinççi Ağaçlandırma Saha-
sında fidan dikme etkinliği ger-
çekleştirildi. Etkinliğe İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, Orman
Bölge Müdürü Recep Ateş, AK
Parti İl Başkanı Bayram Şeno-

cak da katıldı. Vali Yerlikaya da
ağaçlandırma sahasında fidan
dikerek, diktiği fidana can suyu
verdi.

177 bin fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
başlattığı “Geleceğe Nefes” pro-
jesi ile Türkiye'nin 81 ilinde eş
zamanlı olarak saat 11.11’de 11

bin fidan dikildi. Eyüpsultan'da
ve İstanbul genelinde 8 farklı
noktada ise 177 bin fidan dikildi.
Vatandaşlar, STK’lar ve ilçe be-
lediyeleri aracılığıyla etkinlik ala-
nına gelerek fidan dikti,
ağaçlandırma sahası yolunda
uzun araç kuyruğu oluştu. Va-
tandaşların yanı sıra öğrenciler
de fidan dikme etkinliğine ka-
tıldı. Katılımcılar, diktikleri fi-
danlara can suyu verdi. Sanatçı
Haluk Levent de fidan dikmeye
gelenler arasındaydı.

Büyük bir kampanya

“Saat 11’i 11 geçe bütün ülke-
mizde olduğu gibi İstan-
bul'umuzda da bu güzel ağaç
bayramını idrak ettik. Ağaçları-
mızı da dikmeye devam ediyo-
ruz. İstanbul’da bugün 8
ilçemizde 177 bin fidanımız top-
rakla buluşuyor" diyen İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, "Geleceğimiz
inşallah nefes olacak. Çok
büyük bir kampanya. Biliyorsu-
nuz her şey bir gencimizin sayın
Cumhurbaşkanımıza tweet at-
ması ile başladı. Sayın Cumhur-
başkanımız bu öneriyi büyük bir
memnuniyet ile kabul etti. As-
lında bu öneri, gözümüzün ay-
dınlığı gençlerimizden geldi ama
sahiplenmesi ve bayram haline
getirilmesi Sayın Cumhurbaşka-
nımıza ait. Bu ilki ama her 11

Kasım’da saat 11’de ülkemizde,
bütün şehirlerimizde fidanlar
hep ağaç ile buluşacak. Bu yıl
sonu itibari ile İstanbul'umuza,
Orman Bölge Müdürlüğü ekip-
leri 1,5 milyon fidanı toprak ile
buluşturacaklar. Biz gözümüzün
aydınlığı gençlerimizi, yemyeşil
ormanları, masmavi denizleri,
bütün çevrenin en güzel korun-
duğu şekilde onlara biz devret-
mek istiyoruz" dedi. 

Başka bir Türkiye yok

Ağaçlandırma alanına fidan dik-
mek için gelen sanatçı Haluk Le-
vent de "İyi ki geldik, iyi ki herkes
burada. Binlerce ahbap'lının
fidan bağışı oldu. Türkiye’nin
her yerinde şu anda, tüm ahbap-
lar, bütün şehirlerde organize
olmuş durumda. Orman Bakan-
lığı'nın başlattığı bu projeye gö-
nülden destek veriyoruz. Başka
Türkiye yok” şeklinde konuştu.
Fidan dikimi yapan 10 yaşındaki
Asya Ateş, “Buraya fidan dik-
meye geldik. Çok mutluyum.
Kendi fidanımı da diktim. Küre-
sel ısınma ve çevre kirliliği dün-
yadaki en büyük sorunlardan
biri ve şehirleşme sayesinde çok
büyük boyutlara ulaşabiliyor. Fi-
danların dikilmesi gerekiyor. Bu
fidanların da ekolojik sisteme
yardımcı olacağına inanıyoruz"
dedi. DHA

T ürkiye de çoğu insanın ismini bile bil-
mediği Bolivya Çok Uluslu Devleti,
bugün yaşanan protesto haberleri ile

Twitter gündeminde.
Aslında bugüne kadar tarihinde çok fazla

askeri darbe yaşanmış bir dünya ülkesi. Öyle
üç basamaklı sayılarla ifade edilen bir darbe
ve darbe teşebbüsleri tarihleri var. Ama
bugün gündeme yerleşmesinin asıl nedeni
Vinto kasabasının kadın belediye başkanının
üzerine kırmızı boya dökülüp, saçları kesile-
rek sokakta yalın ayak yürütülmesi.

Genel olarak yoksul bir halkı olan Bolivya
daha öncede adı yolsuzluğa karışan bir bele-
diye başkanının evinin yakılıp, başkanın öldü-
rülmesi ardından cesedi sokak sokak
gezdirmeleri ile bilinen bir ülke.

Yeni yapılan seçim karşısında duran muha-
lefet destekçilerinin hile olduğunu savunup
başlattıkları protestolar daha da artacak gibi
görünüyor.

Türkiye’de de en önemli protesto girişimle-
rinden biri olan Gezi Parkı protestolarında ya-
şananlar, ağaç olayından çıkıp hükümete karşı
halkın ayağa kalkışını gösteriyordu. Halk ilk
kez bu kadar net bir şekilde direndi. Onlarca
kişinin öldüğü, binlerce kişininde yaralandığı
olaylarda hükümette, halka karşı net bir şe-
kilde savunma gösterdi. Halkı “Çapulcu” ilan
etti. 2013 yılında yaşanan olaylar hala ülkede
izlerini gösterirken seçilen kişilerin hiç bir öne-
minin olmadığını ülkede ki halkın devletten
daha önemli olduğunu, birlik olunursa her şeyi
yapabileceklerini görmüş olduk.

Bu 15 Temmuz Darbe girişiminde de önü-
müze çıktı. Halk ordunun karşısına geçti.
Devlet biziz dedi, bizi ez öyle geç dedi. Yine

onlarca kişi öldü ama ülkenin
demokrasine sahip çıkıldı.

Bu yaşananlardan sonra güvenlik önlem-
leri daha da arttırıldı. Her şey kontrol altına
alındı. Daha çok izlediler, atılan bir tweet bile
devlet büyüklerini rahatsız edebildi. Şehit an-
nesine Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava
açıldı, mahkemeye çıkarıldı.

Bu olaylar yaşanırken ülke yıllardır savaş
içinde olduğu terör örgütleri ile savaşmaya
devam etti. Suriyeliler gelmeye devam etti.
Amerika bir sürü kez ambargo koydu. Dolar
yükseldi. Şehitler arttı. Seçilmiş vekiller içe-
riye atıldı. Yazarlar, gazeteciler, aydınlar içe-

riye girdi. Fetö temizlenilmeye çalışıldı. Kılıç-
daroğlu adalet için yürüdü. 3 büyük şehrin be-
lediye başkanlıklarını Cumhuriyet Halk
Partisi aldı. Dünyada da bir sürü şey oldu ve
zamlar artmaya devam etti.

Fakat halk buna karşı sadece tweet atabildi.
Karşı çıkamadı. Fatih’te 4 kardeş yoksulluktan
toplu şekilde intihar etti. Seçilmiş hükümet
bunu konuşmadı bile. Halk retweetledi, yazık
dedi. Artık yeter yazdı. Ama devamı gelmedi.
Kınadı ve geçti. Ülke uyumaya devam etti.
“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diyip 11
bin TL’lik İphone’u almaya devam etti. Kyk
Yurtlarına zam geldi ama YÖK "yapılan sınav-
lardan hiç kar etmedik" dedi.

Peki bizde mi dışarı çıkmalıyız, bizde seçti-
ğimiz vekilleri, başkanları kaçırıp sokaklarda
mı yürütmeliyiz? Sokakları mı yakmalıyız?

Kesinlikle hayır! Biz istemesekte, sevme-
sekte onlarıda seçen ve oraya gelmelerini sağ-

layan bizim gibi olan bir kesim olduğunu bil-
meliyiz. Demokrasi isterken demokrasinin
karşısında durmamalıyız.

Ama susmamalıyız da. Durun demeliyiz.
Korkmamalıyız. Biz halkız birlik olursak her
şeyi yaparız. Zamlarda düşer, insanlarda
ölmez, yasaklarda kalkar, refah bir hayat
içinde yaşayabiliriz. 

Aykırı Bolivya’yı kınıyorum ama kendi ku-
rallarını kendilerinin koymalarına tam destek
veriyorum.

Biz halkız.
Aykırılık yapmamalıyız, biz birleşip kuv-

vetlenmeliyiz.
Bizim dediğimiz ve isteklerimiz olmalı.
Biz bunu yapabiliriz.
Not: Bu yazıyı yazan kızım, gazeteci adayı

Şeyma''nın gõzlerinden öpüyorum..
Demokrasi biziz.
Saygılarımla...

Aykırı Bolivya

Milli Ağaçlandırma
Günü kapsamında

Eyüpsultan'daki 
Pirinççi Ağaçlandırma

Sahasında fidan diken
İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya,

"Geleceğimiz inşallah
nefes olacak. Çok

büyük bir kampanya.
Her 11 Kasım’da saat

11’de ülkemizde,
bütün şehirlerimizde
fidanlar hep ağaç ile

buluşacak" dedi

GELECEGIMIZ
NEFES OLACAK

S.      MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI ADRESİ VERGİ VEYA CEZANIN
NO DÖNEMİ ANA TAKİP NO TAKİP NO
1     AKEMS EĞİTİM HİZMETLERİ 0230314380     201404201406 2014091166GZm0000477   2014083014Ga20001772   0003 3.003,58 

LİMİTED ŞİRKETİ 39 3 SANCAKTEPE İSTANBUL  
2      AYHAN MENDİ 6150068211      SAHRAYICEDİT MAH. MÜMİNDERESİ 201310201312    2014050866GZs0000019    2014050714Ga80000393   0003                3.099,20

SOK. 31 3 KADIKÖY İSTANBUL
3     AYTEN TÜRK 8760752717       OSMANGAZİ MAH. UMMAN SK. 201310201312    2019091766GZu0000006  2019091714GaA0000032   0003    3.137,38

4 4 SANCAKTEPE İSTANBUL
4     CHN PVC AKSESUAR 2090538544     B.GAZİ MH SELÇUKHAN CD 201307201309   2014052066GZo0000121   2014051714Ga40000029    0033   2.820,14

İNŞAAT OTOMOTİV SAN 171  SULTANBEYLİ İSTANBUL
5    CİHAN ÇAĞLAR 2170326451     E.SULTAN MH MÜMİNLAR CD 201301201312   2014050866GZo0000060    2014050714Ga40000140   0001   2.776,76

10  SANCAKTEPE İSTANBUL
6     CİHAN ÇAĞLAR 2170326451      E.SULTAN MH MÜMİNLAR CD 201301201312    2014091266GZo0001225   2014083014Ga40008068   0001    2.720,16

10  SANCAKTEPE İSTANBUL
7     EKOSİSTEM GÖLETLERİ 3300482808     MERKEZ MH NARÇİÇEĞİ SK 201301201312    2014050866GZp0001191    2014050714Ga50005019  0010 2.926,67

UYGULAMALARI SAN 13 1 ÇEKMEKÖY İSTANBUL
8     ERKAN AKÇAY 0190354240      TOMTOM MAH. BOSTANİÇİ SK. 201301201312   2014050866GZm0000485   2014050714Ga20001652  0001 3.036,58

2 1 BEYOĞLU İSTANBUL
9     ERKAN AKÇAY 0190354240       TOMTOM MAH. BOSTANİÇİ SK.  201301201312   2014091166GZm0000416   2014083014Ga20004096   0001 2.979,97

2 1 BEYOĞLU İSTANBUL
10   HALİL PİRAZ 7300370649       ESENŞEHİR MAH. ŞAKİR SK.                                       201310201312     2019080266GZt0000002   2019080214Ga90000035   0003 2.910,84

23 4 ÜMRANİYE İSTANBUL
11    HAS HAFRİYAT İNŞAAT 4580077556       OSMANGAZİ MAH. OSMANGAZİ CAD. 201101201112     2014050866GZq0001343   2014050714Ga60005833  4210                 2.951,34

KÖMÜR VE TAAHHÜT 153 A  SANCAKTEPE İSTANBUL
12   MEHMET KAYA 5330571439   ESENTEPE MAH. ÇAĞRI SK. 201407201409   2018092066GZr0000001      2018092014Ga70000001   0003                 2.720,11

42- 5 MERKEZ KASTAMONU
13   MEHMET ÖZCAN 6700020851       ORTA MAH. HORON SK. - - 16 1 PENDİK İSTANBUL  201312201312    2018113066GZs0000012    2018113014Ga80000175   0003 3.175,26
14   MEHMET ÖZCAN 6700020851       ORTA MAH. HORON SK. - - 16 1 PENDİK İSTANBUL  201312201312    2018113066GZs0000012     2018113014Ga80000150  0015   3.023,16
15   METİN ÇAĞIR 2170351437        DİCLE MAH. LOKMAN SK. 30 3 CİZRE ŞIRNAK          201405201405   2019090566GZo0000025     2019090514Ga40000341  0015 2.741,19
16   MURAT KIZILTEPE 5620390881      TEPEÜSTÜ MAH. PAPATYA SK.    201001201012    2014052066GZr0000060     2014051114Ga70000026    0001    3080    996,28 

37 1 SULTANBEYLİ İSTANBUL
17   SALİH ÖNER 6580389548       KOCASİNAN MERKEZ MAH. SEVİM 201003201003   2016041866GZs0000010    2016041814Ga80000098   0015   3080 1.149,54 2039,4

SK.  ERTÜRK AP 7 3 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
18   TANSU KANGÜL 4960123522      MECİDİYE MAH. AĞRI CAD. 201402201402   2014050866GZq0000271 2014050714Ga60000886   0015 2.788,60

56  SULTANBEYLİ İSTANBUL
19   TASF.HAL.CAN UNLU 1980053190     SARIGAZİ MECLİS M. ESKİ ANKARA C. 201406201406   2014091266GZn0002307 2014083014Ga30007906  0015 2.807,80

MAMÜLLER GIDA SAN 34  ÜMRANİYE İSTANBUL
20   TİREKCAN KEREM 8450340928       AHMETLİ MAH. KIZILTOPRAK CAD. 201407201407   2018112966GZu0000001 2018112914GaA0000002   0003 2.769,12

16 1 ŞİLE İSTANBUL
21   YEŞİLKÖY BENZİN KAFE 9510514116    FATİH  MH YAKACIK CD YILDIZ SİT C 201405201405   2014091166GZv0000768 2014090914GaB0000693  0015 2.839,44

GIDA İNŞ.TUR.SAN.T 24 SANCAKTEPE İSTANBUL
22   ZÜMRE KALAFAT 4890090124      HALİDE EDİP ADIVAR MAH. KINALI  200810200812   2014091166GZq0001475    2014090614Ga60000561  0032  3080 1506,15  1506,15

SK.  KIZILCIK APT. 18 13 ŞİŞLİ İSTANBUL
Sultanbeyli Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamama-
ları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 103-106'ncı  maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları
veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler
hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

VERGİ 
NUMARASI 

MECLİS MH TERAZİLER CD AŞKIN SK KARADAĞLI PLAZA

2044,35

VERGİ-
NİN NEVİ

CEZANIN
NEVİ

VERGİNİN
MİKTARI 

CEZANIN
MİKTARI

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Her türlü

tedavi var
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık 

Engelliler Sarayı’nda açılan Türkiye’nin ilk
engelsiz üniversitesi yeni sezon eğitim planı

hazırlandı. Belediye Başkanı Çağırıcı,
"Üniversitelerle projeler yapıyoruz.  Her türlü

tedaviyi yapıyoruz" diye konuştu

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol
Üniversitesi’nin imzaladığı proje çerçeve-
sinde engellilerin eğitiminin kalitesinin artırıl-
ması amacıyla cumhurbaşkanı recep Tayyip

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılan
“Engelsiz Üniversite” ikinci yılına merhaba dedi. Engelsiz
Üniversite’nin 2019-2020 dönemi eğitim planını hazırla-
mak için Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda toplandı
düzenlendi. Bağcılar Belediye Başkanı lokman Çağırı-
cı’nın ev sahipliği yaptığı programa İstanbul Medipol Üni-
versitesi bünyesindeki Eczacılık, İletişim, Eğitim, Hukuk,
Sağlık Bilimleri, Tıp, Uluslararası Tıp, İşletme ve Yönetim
Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinden dekan,
öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri katıldı. 
Engellilerin sosyal hayatlarını idame ettikleri hiçbir sosyal

alan olmadığını gö-
rünce Engelliler Sa-
rayı’nı yapmaya
karar verdiklerini
söyleyen Başkan Ça-
ğırıcı, “Feyzullah Kı-
yıklık başkanımız
döneminde buranın
yapımına başlamıştık
benim dönemimde
tamamladık. Burayı
yaparken yurt içi ve
yurt dışında engelli-
lerle alakalı yapılan
hizmetlerin tamamını
dosyaladık ve bunla-
rın tamamının bir
arada olduğu bir kon-
septi hayata geçirdik.
Burada yüzme havu-
zundan spor salo-
nuna ve kekeme
kursundan atölyelere
kadar engellilerin ya-
rarlı zaman geçire-
ceği yerler var.
Üniversitelerle proje-
ler yapıyoruz. Diyaliz
servisimiz ve rehabi-
litasyon merkezimiz
de bulunuyor. Her
türlü tedaviyi yapıyo-
ruz” dedi. Çağırıcı,
avrupa Şampiyon-
luğu bulunan teker-
lekli atletizm takımı
ile Süper lig’de mü-
cadele eden teker-
lekli sandalye
basketbol takımının
başarılarından öv-
güyle bahsetti.

Görüş alışverişi
yapıldı

Yapılan sunumda da-
vetlilere Bağcılar Be-
lediyesi’nin
kurulduğu günden bu
yana eğitim, kültür,
sosyal alanlarda en-
gellilere yönelik ya-
pılan hizmetleri
görüntülü olarak 
anlatıldı. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya fidan dikimi etkinliğinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da 
eşlik etti. Şenocak, “İstanbul için Türkiye’miz için yeşilin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz” diye konuştu.
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İ BB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü'nde 25 yıldır
müdür olarak çalışan Ramazan Minder, cuma günü
kendisine ulaşan yazıyla Avrupa Yakası Mezarlıklar

Şube Müdürlüğü'ne "bilgisayar işletmeni" atandığını öğ-
rendi. Müdürlüğü düşürülerek düz memur olarak atanan
Minder, bugün Atatürk Kütüphanesi'ndeki odasını topla-
yıp, mesai arkadaşlarıyla vedalaştı. Konferans salonunda
kütüphane personeline bir veda konuşması yapan Rama-
zan Minder, "25 yıllık bir çalışma sonrasında bugün itiba-
riyle siz değerli mesai arkadaşlarıma veda etmek için
buradayız. Bu zaman zarfında buradaki koleksiyonları ge-
liştirmeye çalıştık. Özellikle nadir eser alımı konusunda çok
büyük bir çaba sarf ettik. Bugün itibariyle 270 bini geçmiş
bulunuyor. Bunların içerisinde el yazması kitaplar, harita-
lar, kartpostallar, takvimler, salnameler, albümler satın
aldık. Kültüre çok büyük bir hizmette bulunduk. Bugün iti-
bariyle, Atatürk Kitaplığının bu kaynaklarını kullanmak su-
retiyle, birçok araştırmacı özellikle tarihçilerimiz,
mimarlarımız, sanat tarihçilerimiz çok çeşitli yayınlar yap-
mak suretiyle buradan istifade etmektedir. Ben burada işe
başladığımda, 'ben kimsenin siyasi görüşüne, dinine, mez-
hebine hiçbir şeyine karışmayacağım, sadece iş ahlakına
bakacağım, çalışanın başımın üzerinde yeri var, çalışmayan
babamın oğlu olsa da affetmeyeceğim' dedim" diye ko-

nuştu.

Arkadaşlarımdan helallik istiyorum

Gezi Parkı olayları sırasında attığı tivit-
lerin bugün gündeme getirilmesini

doğru bulmadığını sözlerine ekle-
yen Ramazan Minder şunları

söyledi: "Gezi Parkı olayları bu
kütüphane için çok daha farklı
bir anlama gelir. Çünkü, ma-
lumunuz Gezi Parkı hemen
50 metre üstümüzdeki bir
yeşil alan, bir park. Tabii ki
başlangıç sürecini tartışmak
istemiyorum. Onlar tarihe
kalmış mevzular. Çok iyi ni-
yetle başlamış olabilir ama

zamanla iş çığırından çıktı ve
açık bir vandalizme dönüştü.

Orada gördüklerimiz bizi çok
üzdü. Biz Taksim'e, kütüphane-

mize 15 gün gelip gitmekte zorlan-
dık. Duvarda yazan sayın

Cumhurbaşkanımıza, devlet büyükleri-
mize yapılan hakaretler, küfürler bizi çok

rahatsız etti. Bizzat fotoğraflamış olduğum, iki
tane yepyeni belediye otobüsünün yakılmış, üzerine

çıkan insanların tepiştiklerini gördüm. Bu hal içerisinde
benim o günlerde atmış olduğum tivitler bugün sosyal
medyada kullanılıyor. Ben bugün olsa o tivitleri 'atar
mıyım?', 'atmam', açıkça söyleyeyim. Ondan dolayı rahat-
sız ettiğim, üzdüğüm CHP'li arkadaşlarım varsa hepsinden
özür diliyorum. Ama o günün psikolojisi içerisinde yazıl-
mış sözlerdir. Maalesef ama o gün için Atatürk Kitaplığı
çok ciddi bir sıkıntı içerisindeydi. Açık bir tehdit altındaydı,
o günün psikolojisi içerisinde yazmış olduğumuz sözlerdi.
2013 yılındaydı, aradan 7 yıl geçti. Bugün tartışılmasını
doğru bulmuyorum. Onun da çok doğru olduğunu kabul
etmiyorum. Üzmüş olduğum arkadaşlarım varsa tekrardan
kendilerinden helallik istiyorum. Bugünden itibaren benim
burada görevim bitmiş oldu. Yeni yerim mezarlıklar mü-
dürlüğü."

7 gün 24 saat hizmet veren kütüphane

Atatürk Kütüphanesi'ndeki odasını boşaltan Ramazan
Minder, DHA mikrofonlarına konuştu. Minder "Buraya 25
yıl boyunca çok hizmet vermeye çalıştık İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi olarak. Kütüphanelerimizi büyüttük, koleksi-
yonları zenginleştirdik. Arkadaşlarımızla çok güzel bir
muhabbet ortamımız vardı, sıcak bir ilişkimiz vardı. Biz ar-
kadaşlarımızın sadece iş ahlakına baktık, ayrımcılık hiç
yapmadık. Kütüphanemizi 2-3 kat büyüttük. Atatürk Ki-
taplığını Türkiye'de bir marka yaptık. 7 gün 24 saat hizmet
veren bir kütüphane yaptık. Özel arşivler biriktirdik, yazma
eserler aldık, dijital ortama aktardık bunları. 6 milyon gö-
rüntü elde ettik, 35 bin yerli yabancı kullanıcı sayısına ulaş-
tık. Bütün kütüphanelerimizde yılda 2.5 milyon insana
hizmet ettik. İstanbullu gençlere hizmet ettikten sonra her
türlü her kesimden insana hizmet ettik" diye konuştu. DHA

Y ıl 2030... Çatalca Eğitim ve Bilim Vakfı
Üniversitesi öğrenci sayısı 2 bin 500'ü
buldu. İlçe genelinde organik tarım ile 

üretilen domates, mısır ve karpuz İstanbul'dan
sonra Türkiye'nin 81 ilinde satılmaya başlandı.

Lavanta tarlalarına günü birlik gelip gezen kişi
sayısı 50 binlere ulaşırken, Lavanta Yağı satışı
yapan mahalle sayısı 30'a yaklaştı. Hayvancılıkta
da yeni bir anlayışın oluşturulduğu Çatalca ilçe-
sinde her birisinde bine yakın büyükbaş hayvan
bulunan toplam 45 entegre tesis kuruldu ve İs-
tanbul'un tüm süt ihtiyacını karşılayan Çatalca'da
Hayvancılık binlerce ailenin gelir kapısı haline
geldi.

2020 yılında yapımına başlanan ve 2022 yı-
lında tamamlanarak açılışı Cumhurbaşkanı tara-
fından yapılan, Bayrak Şiirinin Şairi Arif Nihat
Asya'nın isminin verildiği ve İstanbul'un en yük-
sek direğine, en büyük Şanlı Türk Bayrağının
asıldığı, eski Ziya Altınoğlu Stadının bulundu
park her yıl olduğu gibi bu yıl da hem lavanta,
hem de lale şenliği ile yüz binlerde misafire ev 
sahipliği yaptı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanında bulu-
nan Çatalca Belediyesi Sosyal Tesislerine gelen
misafirler Karasu üzerinden, Büyükçekmece 
Gölüne kanolar ve su bisikletleri ile gezerek
ulaşırken, etrafında bulunan doğal hayvanat 
bahçelerini de görme imkanı buluyor.

Çatalca'nın belli bölgelerine yapılan "Sevgi
Bahçeleri" adı altındaki sokak hayvanları barı-
nakları tüm Dünya'ya örnek proje olarak sunulur-
ken, sevgi bahçelerine gelen hayvan severlere bu
alanlarda metre kareye göre koruyucu sahiplikle-
rin verilmesi ile bir ilke daha imza atıldı.

Ormanlı, Evcik ve Yalıköy Sahillerinde yapılan
ahşap konakların bu yıl ağırladığı Turist sayısı
son 50 yılın rekorunu kırarak 1 Milyon'a ulaştı.

Yerel Ürün Pazarları Çatalca'nın yüksek yo-
ğunlukla günü birlik turizm alanı haline gelmesi
sebebi ile 10 mahallede yoğun bir taleple açılır-
ken, vatandaşlar açılan ürün pazarlarında evleri-
nin bahçelerinde bile ekmeye başladıkları
ürünleri satmaya başladı. Ev ekmeği resmi 
olmayan rakamlara göre bu hafta sonu satış 
rekoru kırarak 200 Bin adede ulaştı.

Devlet Hastanesinin hemen altında bulunan
bölgede yapılan Özel Çatalca Hastanesi çevre il-
çelere servisler ile gitmek zorunda kalan binlerce
vatandaşın da dermanı oldu. Özel hastane sebebi
ile devlet hastanesi de rekabet ruhunu yakaladı
ve Çatalca hastanelerine çevre ilçelerden gelen
hasta sayısı 10 binleri bulmaya başladı.

KİPTAŞ Konutları sonrasında özellikle bayır
mahalleleri olarak geçen gecekondu bölgeleri
yıkılarak TOKİ tarafından buralarda yaşayan 
vatandaşların yerleştirildiği evler, ilçeyi daha
modern hale getirirken, yeni TOK Projesi ile İz-
zettin'de bulunan Çatalca Bilim ve Eğitim Vakfı
Üniversitesi Pilotaj, Veterinerlik ve Ziraat Mü-
hendisliği Bölümlerinden sonra,yeni bilim dalı
yerleşkelerinin temelleri de atıldı.

İstanbul Üniversitesi Orman ve Su Bilimleri
Fakültelerinin 2013 yılında temeli atılan ancak
bitirilemeyen Bİyomedikal Lisesi alanının tahsi-
sini alması sonra 2025 yılında Çatalca'ya yerleş-
mesi sonrası ilçede ki Üniversite Öğrenci Sayısı 5
Bine ulaştı. Toplam öğrenci yurdu sayısı 25'i ge-
çerken ilçede yeni yurtların temelleri de atılıyor.

Köy konakları adı altında başlayan projeler ile
belediyece mahallelerde yaşayan bayanların işlet-
melerine verilen kahvaltı noktaları vatandaşların
da girişimleri ile toplamda 200'Ü buldu. 

Buraya kadar ne kadar güzel şeyler yazdık
değil mi?

Bu yazdıklarımın hiç birisinin olmazı yok.
Yeter ki adımlar atılsın, ve gerçekten bu adımları
atarken, el el verelim. Kol kola girelim. Ve
gelecek nesillerimize gerçekten bugün bizlerin 
hayalmiş gibi gördüklerini bırakalım. Yoksa 10
Kasım'larda bile belediyenin yaptığı programlar
katılmamak... Bizleri değil bu dediklerime 
götürmek, bir adım bile iletir taşıyamaz.

Mesut Üner'in bu mütevaziliği bir şanstır. Ge-
lecek için herkesin elini tutmak için bekleyen bir
adama, kimin ne projesi varsa, kimin gerçekleşe-
bileceğine inandığı hayalleri varsa sunsun. Olur
yada olmaz... Ama hiç olmaz ise dinleyecek 
birisi var.

Seçeneğimiz yok! Ya gelişeceğiz, ya yok olup
gideceğiz. Yok olmak derken, bir gün " Şu ilçenin
Çatalca Mahallesi" olmak istemiyor isek, proje
üreteceğiz, üretilen projeye ürün üreteceğiz, 
üretilecek ürüne tohum üreteceğiz. Ama 
mecburen üreteceğiz.

Gelecekte Çatalca!
KALBI KIRIK BIR 
SEKILDE VEDA ETTI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik
Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Haluk Eyidoğan, beklenen İstanbul de-
premine ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu. Prof. Dr. Eyidoğan, "30 yıl içinde
Marmara Denizi'nin kuzeyinde 7 ve daha
büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı
yüzde 65'e ulaşmış durumda" dedi

"MARMARA Bölgesi'nde her zaman deprem
olasılığı var" diyen Prof. Dr. Haluk Eyidoğan,
şöyle konuştu: "Biz tabii büyük depremleri

konuşmalıyız. Çünkü küçük depremler devamlı oluyor.
Depremlerin olduğu yerlere, faylara baktığımız zaman,
özellikle Marmara'nın son 2 bin yıllık tarihine baktığı-
mız zaman, son 20 yılda yapılan araştırmaları da göz
önünde bulundurduğumuz zaman, 'Kuzey Anadolu
Fayı' Marmara Bölgesi'ni bir pençe gibi sarıyor. Bu pen-
çenin en aktif ve tehlikeli kolu 'Ana Marmara Fayı' ola-
rak karşımıza çıkıyor. Kocaeli körfezinden, Ege
Denizi'ne kadar uzanıyor. Bunun üzerine büyük dep-
rem olma olasılığı çok yüksek" ifadelerini kullandı. 

7 veya daha büyük deprem olabilir 

Yapılan çalışmaların büyük bir depremi işaret ettiğine
değinen Eyidoğan, önümüzdeki 30 yıla dikkat çekerek
şunları söyledi: "Bugüne kadar yapılan çalışmalara bak-
tığımız zaman önümüzdeki 30 yıl içinde Marmara De-
nizi'nin kuzeyinde 7 ve daha büyüklüğünde bir
depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaşmış durumda.
Bu durum giderek de artıyor. 26 Eylül 2019'da mey-
dana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ana Marmara
fayının üzerindeydi. Bu da gösteriyor ki bazı yerleri az,
bazı yerleri çok hareket etmesine rağmen bu fay önü-

müzdeki yıllarda İstanbul'u ve tüm Marmara Bölgesi'ni
ciddi derecede etkileyecek büyük bir deprem yaratma
potansiyeline sahip. Buna en kısa zamanda hazırlan-
mamız gerekiyor. Deprem risklerini azaltmamız gereki-
yor. Güvenli bir yerleşim oluşturmamız gerekiyor.
Burada hem merkezi hem de yerel yönetimlere önemli
görevler düşüyor."

Depremin enerjisinde azalma yok

Yaşanan küçük depremlerin, büyük depremleri etkile-
mediğini onların yerini işaret ettiğini belirten Prof. Dr.
Haluk Eyidoğan, "Küçük depremler, büyük depremle-
rin enerjisini azaltmıyor. Küçük depremler bize büyük
depremlerin olacağı fayların yerlerini gösterme açısın-
dan çok yararlı. Küçük depremleri izleyerek, büyük
depremin olasılığı konusunda, fayların yerlerinin doğru
belirlenmesi konusunda çalışmalar elde ediliyor. Küçük
depremler daha büyük depremlerin nerelerde olabilece-
ğini işaret ediyorlar. Bizim çözemediğimiz sorun depre-
min ne zaman ve ne büyüklükte olacağını bilememek. 6
büyüklüğündeki bir depremin ne zaman olacağını bile-
miyoruz. Bir gün ana Marmara fayının İstanbul başta
olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'ndeki yerleşimleri
önemli derecede etkileyecek bir deprem yaratacağı ko-
nusunda çok belirgin kanıtlar var" diye konuştu. DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nin bünyesindeki Atatürk Kitaplığı'nın Müdürü Ramazan Minder, görevinden
alınarak Avrupa Yakası Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne "bilgisayar işletmeni" yapıldı. Bugün müzeye son kez gelen
Minder, "Bu beni çok rahatsız etti. Kalbimi de kırdı. Hizmet eden insanlara bir teşekkür edilmeliydi" dedi

Görevden alınma şeklinin yaralayıcı oldu-
ğunu ifade eden Ramazan Minder "Tabii
devlete çalışınca, yazıyla gelip yazıyla gidi-
yorsunuz. Bugün itibariyle buradaki görevi-

miz sonlanmış bulunuyor. Tabii ayrılma
sürecimiz biraz acı vermek şeklinde oldu.

Normalde benim müdürlük kadrom olmasına
rağmen düz bir memur olarak mezarlıklar
müdürlüğüne atandım. Bu beni tabii ki çok
rahatsız etti. Kalbimi de kırdı. Bu şekilde

ayrılmamalıydık. Hizmet eden insanlara bir teşekkür
edilmeliydi. En azından bir tören yapılmalıydı. Kim ayrılıyorsa te-

şekkür edilmeli kendisine ve güzellikle uğurlanması gereki-
yor. Ama tabii ki bunu da göremedik. Acı bir şekilde
yerimizden koparıldık. Daha çok hizmet yapabilirdik,

çok güzel projelerimiz vardı. Ama buraya kadar-
mış. Bundan sonra kütüphanemiz için de

hayırlısı olsun, bizim için de ha-
yırlısı olsun" dedi.

Ayrılma 
süreci acı vericiRamazan Minder, eşyalarını toplayarak kütüphaneden tek başına ayrıldı.

Büyük deprem 
kapıda bekliyor

Suya zam geliyor!
İSKİ bütçe
kitapçığına
göre, 2020

yılı bütçesi, 7 milyar
776 milyon 456 bin TL
olarak hesaplandı.
2019 yılı bütçesine
göre, İSKİ'nin 2020
bütçesi, 725 milyon 46
bin TL daha düşük oluşturuldu. İSKİ Genel Kurulu'na
sunulmak üzere hazırlanan bütçe kitapçığına göre, İS-
Kİ'nin 2020 yılı bütçesi, 7 milyar 776 milyon 456 bin TL
olarak belirlendi. İSKİ'nin geçen yılki bütçesi, 8 milyar
501 milyon 502 bin TL olarak belirlenmişti. İSKİ'nin
2020 yılı bütçe gelirlerinin 6 milyar 904 milyon 658 bin
TL'lik kısmı, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden; 825 mil-
yon 20 bin TL'si ise kişi ve kurumlardan alınan paylar-
dan oluşacak. Aynı kitapçıkta yer alan 2020 yılı su satış
tarifeleri teklifine göre, 0-15 metreküpe kadar olan kulla-

nımlar için uygulanan 4 TL'lik metreküp fiyatı, 1 Ara-
lık'tan itibaren 4,80 TL olacak. 11- 20 metreküpe kadar
olan kullanımlarda 6 TL olan tarife ise 7,20 TL olacak. İş
yerleri için uygulanan 10,74 TL'lik tarife de 1 Aralık'tan
itibaren 12,89 TL olarak uygulanacak. Köylerdeki iş yer-
leri için uygulanan 2,68 TL'lik metreküp fiyatı ise 3,22
TL'ye çıkarılacak. Köylerdeki konutlarda uygulanan
birim fiyat, 1 TL'den 1,20 TL'ye yükseltilecek. Zammı de-
ğerlendiren vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerin-
den eleştirilerde bulunurken, “Daha yeni indirim
yapmışlardı şimdi tekrar zam yaptılar. Vatandaşın halini
düşünen kimse yok” ifadelerini kullandı.

ZAYİ İLANLARI 
Ali Kul Çok Programlı Lisesi diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür. Emrah Raşitoğlu

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
HÜSEYİN HALAF 99299617686

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
ALAA CAYBRA 99706906242 

Haluk Eyidoğan
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Polonya Başbakanı 
Morawiecki, Fransa

Cumhurbaşkanı Macron'un,
NATO'nun ''beyin

ölümünün gerçekleştiği''
şeklindeki açıklamasına

tepki gösterdi

Polonya Başbakanı Mateusz Mo-
rawiecki, Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'un, NA-

TO'nun ''beyin ölümünün gerçekleştiği'' şek-
lindeki açıklamasına tepki gösterdi.
Başbakan Morawiecki, Financial Times ga-
zetesine yaptığı açıklamada, Macron’un NA-
TO’ya ilişkin ''beyin ölümü gerçekleştiği''

yönündeki ifadelerini "sorumsuzluk" olarak
nitelendirdi. Morawiecki, Macron’un açıkla-
malarının güvenlik ittifakının karşılıklı savun-
maya olan bağlılığını sorguladığını söyledi.
NATO’nun barış ve özgürlükleri koruma
noktasında önemli bir birlik olduğuna işaret
eden Morawiecki, Macron’un birliğe üye ül-
kelerin birbirini koruyup korumayacağını

sorgulamasının çok tehlikeli olduğunun al-
tını çizdi. Morawiecki, Macron’un, NA-
TO’nun ortak savunma maddesine ilişkin
şüphe içinde olduğunu belirterek, "Umarım,
Fransa’ya sorumluluklarını yerine getirmesi
konusunda hala güvenebiliriz." ifadesini kul-
landı. Fransa’nın savunma için gayrisafi yurt
içi hasılasının yüzde 2'sini harcadı

Fransa’ya naTO Tepkİsİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmada kalmaya devam etmeleri 
durumunda Tahran'a uygulanan silah alım-satım yasağının gelecek yıl kalkacağını söyledi

IRAN’DA AMBARGO
1 YIL SONRA KALKACAK
İ ran Cumhurbaşkanı Hasan Ru-

hani, nükleer anlaşmada kal-
maya devam etmeleri

durumunda Tahran'a uygulanan silah
alım-satım yasağının gelecek yıl kalka-
cağını söyledi. İran devlet televizyonu-
nun haberine göre, Rafsancan
kentinde halka hitap eden Ruhani,
ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması
ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerini ye-
rine getirmemeleri nedeniyle başlayan
"İran'ın nükleer anlaşmada kalıp kal-
mayacağı" yönündeki tartışmalara
ilişkin değerlendirmede bulundu. Ru-
hani, "Eğer nükleer anlaşmada kal-
maya devam edersek önümüzdeki yıl
çok önemli siyasi, güvenlik ve sa-
vunma hedefimize ulaşacağız." dedi.

Silah alır satarız

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK) kararıyla 2015 yılından bu
yana İran'a silah alım-satım yasağı
uygulandığını hatırlatan Ruhani,
"2231 sayılı BMGK kararı uyarınca,
eğer biz nükleer anlaşmada kalmaya
devam edersek, silah alım-satım ya-
sağı kaldırılacaktır. Böylece istediği-

miz silahı alıp satacağız." ifadelerini
kullandı. İran'ın istediği takdirde
hemen bugün nükleer anlaşmadan
çekilebileceğini dile getiren Ruhani,
ancak bu takdirde söz konusu kaza-
nımı kaybedeceklerini belirtti.

Neden ambargo koyulmuştu?

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ah-
medinejad'ın 2006 yılında uranyum
zenginleştirme faaliyetini başlatması
sonrası BMGK, İran'a bir takım yap-
tırım kararı aldı. Tahran yönetimine
nükleer faaliyetlerini durdurma çağrı-
sının yapıldığı 31 Temmuz 2006 ta-
rihli 1696 sayılı kararda, İran'a
nükleer başlıklı füzeye ulaşabileceği
her türlü ürünün satışı yasaklandı.
Aynı yıl 23 Aralık'ta alınan 1737 sayılı
kararla önceki karar vurgulandı ve söz
konusu alanlarda İranlı öğrencilere
eğitim yasağı getirildi. 24 Mart
2007'deki 1747 sayılı kararda ise ağır
silahların satışı durduruldu. Türkiye
ve Brezilya'nın red oyu kullandığı 9
Haziran 2010'daki 1929 sayılı kararda
ise var olan yasaklara askeri silahların
satışı da eklendi. DHA

2020'de son buluyor
BMGK'nın 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Al-
manya ile İran'ın, 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmada,
İran'a uygulanan "tank, zırhlı savaş araçları, ağır topçu sistemleri,
savaş uçakları, saldırı helikopterleri, savaş gemileri, füzeler veya
füze sistemleri" gibi silahlara getirilen yasakların 5 yıl sonra 18
Ekim 2020'de kaldırılmasına ilişkin bir madde yer alıyor.

Rusya: Hırsız ABD!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov, ABD’nin Suriye’nin ku-
zeyindeki askeri varlığını "ciddi

tehdit" şeklinde tanımlayarak, "ABD’nin
Suriye’nin petrol sahalarını kontrol et-
meye çalışması hırsızlığa eş değerdir. Su-
riye ordusunun, ABD’nin kontrolündeki
petrol sahaları da dahil tüm ülkenin kont-
rolünü alması için ısrar edeceğiz." dedi.
Lavrov, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da
Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnat-
saganyan ile yaptığı görüşmenin ardından

ortak basın toplantısında konuştu.
ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerinin yasa
dışı olduğunu belirten Lavrov, "ABD'nin
Suriye'nin petrol sahalarını kontrol et-
meye çalışması elbette yasa dışıdır ve
hırsızlığa eş değerdir. Suriye krizinin çö-
zümüne de herhangi bir katkı sağlamaz."
dedi.

Kontrol için ısrar edeceğiz

Suriye'deki ABD faaliyetlerinin, halihazır-
daki rahatsızlık veren durumu daha da kö-

tüleştirdiğine dikkati çeken Lavrov, "Söz
konusu faaliyetler ciddi bir tehdit oluştur-
maktadır. Suriye ordusunun, ABD’nin kont-
rolündeki petrol sahaları da dahil, tüm
ülkenin kontrolünü alması için ısrar ede-
ceğiz." şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, bir süre önce yaptığı
açıklamada, ABD'nin, özellikle petrol re-
zervleri için Suriye'de bulunduğunu itiraf
ettiğini belirterek, "Suriye'nin zenginlikleri
üzerinde (Suriye halkı dışında) hiç kimse-
nin hakkı yoktur." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “ABD'nin Suriye'nin petrol sahalarını 
kontrol etmeye çalışması elbette yasa dışıdır ve hırsızlığa eş değerdir” dedi

Suriye'ye yemek yardımıŞanlıurfa'nın
Akçakale ilçesin-

deki Yetim Ehli
Yardımlaşma ve

Dayanışma
Derneği, günlük

sıcak yemek
dağıtarak Suriyeli

yetimler ve
ailelerinin yüzünü

güldürüyor

Akçakaleli iş adamı Ahmet Doğan'ın gi-
rişimleriyle 2017'de kurulan Yetim Ehli
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,

ramazanda Suriyeli yetim çocuklara günlük sıcak
yemek dağıtımıyla yardım faaliyetlerine başladı. Ra-
mazan sonrası hayırseverlerin desteğiyle yemek da-
ğıtımına devam kararı alan dernek, yetim çocuklar
ve ailelerine çeşitli insani yardımlarda da bulunuyor.
Dernek Başkanı Ahmet Doğan, yaptığı açıklamada,
çoğunluğu yetimlerden oluşan Suriyeli ve Türk aile-
lere yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

200 aileye sıcak yemek gidiyor

Günlük bin 200 aileye sıcak yemek ve ekmek dağıt-
tıklarını bildiren Doğan, şöyle konuştu: "Bizim için
insan insandır. Türk veya Arap olması önemli değil,
herkese elimizden geldiğince, hayırsever bağışçıları-

mızın desteğiyle yardım etmeye çalışıyoruz. Sı-
nırda olmamızdan dolayı ülkelerindeki savaştan
kaçarak ilçemize sığınan Suriyeli yetimler ve aile-
lerine daha fazla yardım ediyoruz çünkü bunlar
muhacir ve evlerine ekmek getirecek kimseleri
yok. Bu yetimlerimizin karnı doyunca, ihtiyaçları
giderilince bizler onlardan fazla mutlu oluyoruz,
dünyalar bizim oluyor." Suriyeli Fatma Hıdır
Ceğar ise dernek sayesinde evlerine sıcak yemek
girdiğini belirtti. Dernek yetkililerine ve hayırse-
verlere teşekkür eden Ceğar, "Yaklaşık 4 yıl önce
eşimi kaybedince 3 çocuğumla Türkiye'ye sığın-
dık. Dernek bize her gün sıcak yemeğimizi ve ek-
meğimizi veriyor. Allah'a şükürler olsun, benim ve
çocuklarımın karnı doyuyor. Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere
tüm Türk halkından Allah razı olsun." dedi.

Özbekistan
Türkiye
kardeşliği

İspanya'da 
belirsizlik sürüyor

Özbekistan’da ilk defa
düzenlenen "Türkiye Me-
zunları Buluşması" prog-

ramı çerçevesinde farklı dönemlerde
Türkiye'de çeşitli üniversitelerde li-
sans, yüksek lisans ve doktora dü-
zeylerinde eğitim alarak ülkelerine
dönen mezunlar bir araya geldi.
Programa YTB Başkanı Abdullah
Eren, TİKA Taşkent Koordinatörü
Ali İhsan Çağlar ve 50'den fazla
Türkiye mezunu katıldı. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Özbekistan ziyaretine ilişkin video
gösterimi ile başlayan programın
açılışında konuşan Eren, Özbekis-
tanlı Türkiye mezunlarını ilk defa
bir araya getiren bu etkinliğin gecik-
miş olmasına rağmen hayırlı bir
başlangıç olduğunu, 2017'den beri
gerçekleştirdikleri çalışma sonu-
cunda dünyanın 29 ülkesinde Tür-
kiye mezunları derneklerinin
kurulduğunu, bugün Özbekistan'da
da böyle bir yapının ilk çalışması
olabilecek bir buluşmanın gerçekleş-
tirildiğini vurguladı.

Hepsine kıymet veriyoruz

Dost ve kardeş Özbekistan’da geç-
miş yıllarda yüzlerce öğrencinin
Türkiye’de eğitim aldığını kaydeden
Eren, "Türkiye mezunları kendi ül-
keleriyle Türkiye arasındaki ilişkile-
rin geliştirilmesinde çok kilit rol
oynuyor. Önümüzdeki süreçte ku-
rumsal yapılarla ilişkileri somut ola-
rak ilerleteceğiz. Özbekistan’ın
nüfusu, toplumsal yapısı, iç huzuru
ve kadim geleneğiyle hem Orta As-
ya’ya hem de Türk dünyasına reh-
berlik edebilecek bir ülke olduğunu
düşünüyorum. O yüzden bu ülke-
deki mezunlarımıza kıymet 
veriyoruz." dedi.

İspanya'da pazar günü
yapılan erken genel se-
çimlerden çıkan sonuçlar,

hükümet kurmayı daha da zorlaş-
tırdı. Seçimlerden birinci parti çıkan
ancak tek başına iktidara gelecek
çoğunluğu elde edemeyen Sosyalist
İşçi Partisi (PSOE), sağ partilerle
hükümet kurma ya da yeni bir erken
seçime gitme olasılıklarına kapıları
kapattı. Seçim sonuçlarını değerlen-
dirmek için bir araya gelen
PSOE'nin Merkez Yönetim Kurulu
toplantısı sonrasında basına açık-
lama yapan parti sekreteri Jose Luis
Abalos, sağ partilerin dahil olduğu
bir hükümetin söz konusu olamaya-
cağını vurguladı. Abalos, PSOE'nin,
ülke siyasi tarihindeki en büyük ra-
kibi olan sağ görüşlü Halk Partisi
(PP) ile koalisyon yapması gerektiği
yönünde bazı basın organlarında
yer alan yorumlara cevap verdi.

Koalisyon hükümeti şart

PSOE sekreteri, hükümet kurmaya
yönelik görüşmeler için aşırı sağ gö-
rüşlü Vox hariç tüm siyasi partilerle
temasa geçeceklerini açıkladı. Se-
çimlerin ardından oluşan meclis
aritmetiğine göre PSOE, 28 Nisan
seçimleri sonunda kuramadığı hü-
kümeti şimdi daha kötü şartlarda
kurmaya çalışacak. Hükümeti kur-
mak için meclisteki 350 sandalyeden
176'sına sahip olması gereken
PSOE'nin 120 milletvekili bulunu-
yor. PSOE'nin hükümet kurabilmesi
için önündeki en zorlu müzakere,
yakında yapılacak.

Hasan 
Ruhani

Mateusz
Morawiecki

Sergey
Lavrov
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Soldan Sağa:
1. Seyelan. - Aba giymiş olan. 2. Lale yetiştirilen yer, lale 
bahçesi. 3. Arı duruma gelmek, arılanmak, sa�aşmak, 
özleşmek. 4. Filmin yapıştırılmasında kullanılan sıvı ya-
pıştırıcı. - Bir yeri kazma işi, hafriyat. 5. Ayaklık. 6. Gücü 
artmak, diri duruma gelmek. 7. Acıkmış olma. - İçine 
alma, içinde bulundurma, içerme. 8. Parasal. - Kur’an-ı 
Kerim’in 64 ayetten oluşan 24. suresi. 9. G-8 Dışişleri 
Bakanları toplantısı 2013 yılı Nisan ayında toplanıldığı 
ülke.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Alev, yalaz. - Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı. 2. 
Eşek. 3. Mutedil. - Kilogram. 4. El ile açılmak üzere ya-
pılmış kilit. 5. Üye. - İç, içeri. 6. Başşehir. 7. Geminin 
yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, halat ve yelken 
takımı. - Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katma-
nı. 8. Sinirli, sert, korku veren iri yan kimse. 9. At sürüsü. 
- Dördül, murabba.
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Kapamak
Halk A Arkadan

gelen

Esasi A Büyük
ve süslü O 100 m² A saçmak T Akümülatör A Genel

gören U korku
bildiren
bir söz A K

Ö Z B E Ö Z Büyük tren
istasyonu

Deh G A R Tiyatro veya

gezisi T U R N E Dilek

Allah'a göre K A M
Bir tür

gösteren B O A
oyuncu A Doktor D R D O S T Lahza A N oyuncu

sanayi Ü L K Ü D U R U B
A H M E T S A R A Ç O L U S U olarak

anlatma M A Kalsiyum
(Simge) C A

ödeme A Kilometre

Avuç içi K M H A L Elektrik
direnç
birimi

Tümör

Tellür
(Simge) U R Yasaklama L K L K Kürkü
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T A Er bezlerinin E Küçük bitki O T Beyaz

Mektup A K Reçine A K M A
Ülkü

Yönetimsel Y O K A M E N N A Ö M Ü R Kursak

A R renginde bir Öge Latilokum A perde Y Atlarda
Uygun

bulmama

Serenlerii
çeviren
halatlar

R E T
Yoksul D Kilogram K G E L E M A N B A K Has E
F A K R Müzikli

tiyatro eseri
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Zerdali vb.
meyvelerin

kurusu R A T E K Boya
birbirine A Maksimum K L Ü Z biçimindeki
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Ç R Bir tür N Cet

Melez A Sidik
Bilgiçlik
taslayan

Asker U K A L A Nobelyum
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Gidilen
yerde geceyi

geçirme H Dipten
dallanan bir
süs bitkisi E K

Dünyadaki Söz
dinleme

Kayak T A A T Dövize
çevrilebilir
mevduat

Sahip D Ç M K Z O Y U M Hayati A Kerim'in
87.suresi A

A S Y A Z A R E Olanak M K A N A Y A K T A
Pozisyon K O N U M Uçabilen

memeli
hayvan Y A R A S A Mesh

edilebilen
bir tür M E S T Z A L

L N K Azerbaycan
Cumhuriyeti'

halk A Z E R A K T F içinde
tutarak
kendini
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KÜLTÜR-SANAT 13

K ültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü öncülü-
ğünde, ilgili bakanlıklar ve

kurumlarla koordineli yürütülen ça-
lışmalar sonucunda, yıllar önce yasa
dışı yollarla yurt dışına kaçırılan eser-
ler ait olduğu yere döndürülüyor. Ba-
kanlık yetkililerinden alınan bilgiye
göre, 2004-2019 yılları arasında 4 bin
399 kültür varlığının Türkiye'ye iadesi
sağlandı. Bu eserlerden 68'i bu yıl ül-
keye kazandırıldı. 2019'da İngilte-
re'den bir çini pano, bir kadın başı
heykeli ile 2 sırlı seramik parçası, ta-
rihi dönemlere ait bir insan kafatası
parçası ile Bulgaristan'dan 63 tarihi
eser ülkeye geri getirildi.

Camiden çalınan 
eser Londra'da çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Çar-
şamba Mehmet Ağa Camisi'nden
2009'da çalınan çiniler arasında bu-
lunan Ayete'l-Kürsü yazılı büyük çini
panonun İngiltere'nin Londra ken-
tinde olduğu tespit edildi. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Lon-
dra Büyükelçiliği ve Londra Metro-
politan Polisinin ortak girişimiyle
eseri elinde bulunduran İngiliz vatan-
daş iyi niyet göstererek çini panoyu
Türkiye'ye iade etmeyi kabul etti. Çini
pano, 17 Nisan 2019'da İstanbul'a
getirilerek Türk ve İslam Eserleri

Müzesi'nde muhafaza altına alındı.

Tarihi dönemlere ait 
insan kafatası

Londra'da bir kişi tarihi dönemlere
ait bir insan kafatası parçasını Tür-
kiye'ye iade etmek için Türkiye'nin
Londra Büyükelçiliğiyle temasa
geçti. İstanbul'un Saraçhane sem-
tindeki arkeolojik kazılardan çıkarıl-
dığı tespit edilen insan kafatası
parçası, 2 Ekim 2019'da Türkiye'ye
getirilerek Anadolu Medeniyetleri
Müzesi'nde muhafaza altına alındı.
Eserin İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Müdürlüğüne teslim edilmesi plan-
lanıyor.

Bulgaristan'dan 
iadesi sağlanan 63 eser

Sofya Kültür ve Tanıtma Müşavirli-
ğince, Sofya Müzesinde bulunan
bazı eserlerin Türkiye'ye iade edil-
mesi kararı üzerine 63 eser için ça-
lışmalar başlatıldı. Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Ya-
vuz'un katılımıyla 13 Haziran
2019'da düzenlenen törenle farklı
dönemlere ait gümüş, bronz ve altın
63 eser teslim alındı. Ankara Ana-
dolu Medeniyetleri Müzesi'nde mu-
hafaza altına alınan eserler arasında
farklı dönemlere ait altın, gümüş ve
bronz antik sikke ve drahmalar ile 6
bronz antik aplikasyon ve bir bronz
antik fibula yer aldı.
HABER MERKEZİ

Kültür ve Turizm Bakanlığınca
yürütülen yoğun girişimler sonucunda
yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan
4 bin 399 eser, yurda kazandırıldı

TRT 1 ekranlarında her cuma izle-
yiciyle buluşan "Payitaht Abdülha-
mid" dizisinin yapımcılarından

Serdar Öğretici, Türkiye'deki dizi ve sinema
sektörünün Hollywood'dan daha hızlı ve ve-
rimli çalıştığını belirterek, "Bazen görüşmele-
rimiz oluyor seyrediyorlar, Filinta'da özellikle
oluyordu. '130-140 dakika bölüm, bunu kaç
ayda çektiniz?' diyor. '6-7 günde çektik' de-
yince onlara çok şaşırtıcı geliyor. Bizim prati-
ğimiz çok iyi, sektörümüz o açıdan çok
çalışıyor. Çok çalışkan ekipler, yönetmenler
var. O açıdan onlardan öndeyiz." dedi. Os-
manlı'nın son dönem padişahlarından Sultan
2. Abdülhamid Han'ın hayatına odaklanan ve
son olarak 95'inci bölümüyle ekranlara gelen
"Payitaht Abdülhamid", farklı ülkelerde de
takip ediliyor. Dizi, sürükleyici hikayesi ve dik-
kat çekici oyuncu kadrosuyla özellikle Balkan-
lar, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu'da
büyük ilgi görüyor.

En çok izlenen diziler arasında

En çok izlenen dönem dizileri arasında yerini
almayı başaran dizinin yapımcılarından Serdar
Öğretici, yaptığı açıklamada, daha önce yap-
tıkları "Filinta" dizisinde, izleyicinin Abdülha-
mid Han'a olan ilgisini gördükten sonra bu
diziyi yapmaya karar verdiklerini söyledi. Ab-
dülhamid Han'ın hakkında en çok belge bulu-
nan ve kitap yazılan padişahlardan olduğunu
belirten Öğretici, "Hem yakın bir dönem ol-
ması hem uzun süre yapması hem de kendi
dönemine göre çok değişik, vizyoner bir padi-
şahlık yapmasından dolayı çok fazla belge ve
kitap var. Tabii o belgelerin ve kitapların bir
kısmı yanlı hem oradan hem buradan. Özel-
likle Avrupalıların yazdıkları... O zaman 'Kızıl
Sultan' diyorlar ama öyle bir durum yok. Bize
de son 20 yıl öncesine kadar öyle anlatılıyordu.
Böyle olmadığını kitapları, belgeleri okuduğu-
muzda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Padişah zanneden çok

Öğretici, tarih danışmanlarıyla çalıştıkları bil-
gisini vererek, "Anlatılacak hikayelerin doğru-
luğunu da kontrol ederek yapıyoruz. Kurgu
da var tabii ki sonuçta haftalık bir dizi yapıyo-
ruz ve yaklaşık 150 dakikadan aşağı olmuyor.
Sonuçta belgesel yapmıyoruz ama tarihi bir
yanlış yapmadan seyredilebilir bir şey yapıyo-
ruz." diye konuştu. Türk dizilerinin yurt dı-
şında gördüğü ilgiyi yorumlayan yapımcı,
şunları kaydetti: "En çok hitap ettiğimiz ülke-
ler bizim dizi açısından Orta Doğu, Türk
cumhuriyetleri ve Balkanlar. Aslında etrafı-
mız, yakın coğrafyamız. Zaten bu bölge tarihi
olmayan dizileri de seyrediyor. Yaklaşık 15 yıl-
lık yoğun ihraç dönemi var. O dönemde bili-
yorlar ki Türkiye'den gelecek işleri hem kaliteli
çekiyorlar hem de iyi anlatıyorlar. Osmanlı'ya
bir ilgi var, özellikle halk kesiminde Orta
Doğu ve Türk cumhuriyetlerinde. Bir iş güzel
çekilince hem izlenmesi hem bazen program-

lar oluyor oyuncularla gidiyoruz oradaki ilgi
çok oluyor. Gerçekten Bülent’i (İnal) padişah
zannedenler, elini öpmek isteyenler var. Ken-
dilerinden olarak görüyorlar sahiplenmiş du-
rumdalar, bu da bizi çok mutlu ediyor."

Dünya bizi izliyor

Serdar Öğretici, dizinin Doğu Avrupa'da da
başarı yakaladığına dikkati çekerek, "İşi
devam ettirebilmek için yurt içindeki seyirciye
seyrettirmeniz lazım. Burada da çıta yavaş
yavaş yükseldi. Bu 'Muhteşem Yüzyıl'dan
başlayan bir şey, bir milat diyebiliriz” diye 
konuştu. HABER MERKEZİ

"Payitaht Abdülhamid" dizisinin yapımcılarından Serdar Öğretici, Türkiye'deki dizi
ve sinema sektörünün Hollywood'dan daha hızlı ve verimli çalıştığını söyledi

Kudüs Şairi
Nuri Pakdil

TYB Ankara Şube bina-
sında, Başkan Mehmet Sait
Uluçay yönetiminde düzen-

lenen programa Pakdil'e gönül vermiş
çok sayıda edebiyatçı ve vatandaş ka-
tıldı. Sohbet toplantısında konuşan
yazar Evlice, Pakdil'in yaşamının her
anının uzun bir söyleşi konusu oldu-
ğunu söyledi. Gençlerin, 7 Güzel Adam
dizisi nedeniyle Nuri Pakdil'in yalnızca
Hamle dergisinde yazdığını zannettikle-
rini söyleyen Evlice, bunun yalnızca bir
lise dergisi olduğunu ancak Pakdil'in
edebiyat ilgisinin yeşermesini sağladı-
ğını aktardı. "Kudüs şairi"nin üniversite
yıllarını da anlatan Evlice, "Üstat İstan-
bul'a gittiğinde, üniversite yıllarını yaza-
madığı yıllar olarak adlandırır.
Derslerde öğretilenlerle kendi inandık-
ları arasında epeyce bir bocalar. Üniver-
sitede okuduğu yıllar 27 Mayıs
öncesinde, Türkiye'nin zor, çalkantılı
günler geçirdiği dönemlerdir." diye ko-
nuştu.

Çok güzel ilişkileri vardı

Evlice, Pakdil'in, öğrenci olayları içinde
bulunmadığını ve bu sebepten okulu-
nun uzadığını belirterek şöyle devam
etti: "Üstat, üniversite yıllarında kaldığı
yurtlarda, okullarda arkadaşlarıyla bir-
likte bir düşünce etrafında kümelenmiş
ve 1923'ten beri Türkiye'de yanlış kur-
gulanan bir şeylerin olduğunu keşfede-
rek bir duruş sergilemek için hazırlıklar
yapmıştı. Rasim Özdenören, Erdem
Bayazıt, Akif İnan'la ilişkilerini kesme-
miştir. İstanbul'da bulundukları dö-
nemde Sezai Karakoç ile çok güzel
ilişkileri vardır. Onunla birçok konuyu
tartışmış, konuşmuştur."

Önemli bir yere sahip

Sezai Karakoç ile Nuri Pakdil'in yolları-
nın ayrılmasına ilişkin Evlice, şunları
söyledi: "Genelde bu çok sorulan bir
soru. Son yıllardaki söyleşilerde, arka-
daşlardan biri mutlaka 'Sezai Kara-
koç'la aranızda ne var?' sorusunu
soruyor. Üstadın bu konuyla ilgili tek
cevabı, 'Bu konu benim için ebediyen
kapanmıştır.' der başka cümle kurmaz.
Ölünceye kadar da konuşmadı."
TYB Ankara Şube Başkanı Mehmet
Sait Uluçay da Pakdil'in Edebiyat der-
gisinin kurucusu olduğunu ve bu dergi-
nin onun sayesinde hayatını
sürdürdüğünü söyledi. Uluçay, 
Edebiyat dergisinin de bu anlamda çok
önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.
HABER MERKEZİ

TEKFENFilarmoni’nin son-
bahar konserlerinde günü-
müzün önemli

icracılarından genç klarnetçi Sebastian
Manz solist olarak yer alacak. ARD
Uluslararası Müzik Yarışması’nı 40 yıl
aradan sonra klarnet ile kazanan isim
olan Manz, aynı zamanda nefesli çalgı-
lardan oluşan Variation5 isimli grubuyla
da biliniyor. Sebastian Manz’a, Ankara
ve İstanbul Hisar Okulları temsillerinde,
sevilen Türk klarnet virtüözü Serkan
Çağrı da eşlik edecek. Klasik müzikse-
verlere, enstrümanlarının gerçek ustala-
rını dinletmekten heyecan duyan, Aziz
Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Fi-
larmoni, bu sonbahar, büyüleyici bir en-
tonasyona ve benzersiz bir tekniğe sahip
Alman klarnetçi Sebastian Manz’ı ağır-
lıyor. 13 Kasım tarihinde Ankara CSO
Sahnesi’nde başlayacak sonbahar tur-
nesi, 14 Kasım’da İstanbul Lütfi Kır-
dar’da verilecek konserin ardından 15
Kasım tarihinde İstanbul Hisar Okulla-
rı’nda gerçekleşecek konserle sona ere-
cek. Ankara’daki konserde
müzikseverler için bir de sürpriz isim
olacak: Türk klarnet virtüözü ve akade-
misyen Serkan Çağrı, “Nazende Sevgi-
lim” eserini Sebastian Manz ile birlikte
seslendirecek.

Klarnet dinlemek
ister misiniz?

Hollywood neymiş!

Uluslararası İstanbul
Kitap Fuarı, 9 gün
boyunca yurt içi ve

yurt dışından 800'ün
üzerinde yayınevi 

ile sivil toplum
kuruluşunu ağırladı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ
tarafından Türkiye Yayıncılar Bir-
liği iş birliğiyle gerçekleştirilen, 38.
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
sona erdi. Büyükçekmece'deki
TÜYAP Fuar ve Kongre Merke-
zi'nde gerçekleştirilen ve hafta içi
İstanbul ve çevre illerden gelen
okul ziyaretleriyle yoğunluğun ya-
şandığı fuarın son gününde de zi-
yaretçiler, fuar koridorlarında
zaman zaman kalabalık nedeniyle
yürümekte güçlük çekti. Fuarda

yurt içi ve yurt dışından 800'ün
üzerinde yayınevi ile sivil toplum
kuruluşu ağırlanırken, gerçekleştiri-
len panel, söyleşi, imza günü, şiir
dinletisi ve çocuk atölyelerinden
oluşan etkinliklerde yüzlerce yazar
okurlarıyla bir araya geldi.
Ana teması "Edebiyatımızda 50
Kuşağı" olarak belirlenen fuarın bu
yılki "Onur Yazarı" da aynı za-
manda Türk edebiyatında 1950
kuşağının önemli öykücülerinden
biri olarak gösterilen Adnan Özyal-
çıner oldu. Fuar boyunca Özyalçı-
ner, yaşamı, eserleri ve kendisinin
de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hak-
kında düzenlenen çeşitli söyleşilere
katıldı.

Kitapseverler akın etti

Fuar etkinlikleri kapsamında bu yıl

ilk kez hayata geçirilen "İlk Kita-
bım TÜYAP'ta" söyleşileri çerçe-
vesinde ise yazarlar, ilk kitaplarıyla
okurların karşısına çıktı. Bu yıl
ABD, Almanya, Avusturya, Çin
Halk Cumhuriyeti, Dubai, Kore,
Gürcistan, İngiltere, İran İslam
Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Ja-
ponya, Katar, Makedonya, Mek-
sika, Romanya, Rusya, Ürdün ve
Yunanistan'dan yayıncılar, fuarın
ilk dört günü açık olan Uluslar-
arası Salon'a konuk oldu. Kitap
fuarıyla paralel olarak "Faust" te-
masıyla gerçekleştirilen "ARTİST
2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı"
ise yaklaşık 12 bin metrekareyi
aşkın sergileme alanında, 20 galeri
ve 500'ün üzerinde sanatçının bini
aşkın eserini sanatseverlerle 
buluşturdu.

Istanbul kitaba doydu

TURKIYE TARIHINE
SAHIP CIKTI

Türkiye'ye, 2004'ten beri yürütülen
çalışmalar sonucunda iade edilen ilk
eserler İsviçre'nin Zürih kentinde ele
geçirilenler oldu. Aynı yıl 396 eser
Türkiye'ye iade edildi. Türkiye'den ka-
çırılan ve Fransa'da bulunduğu sapta-
nan Sultan 2. Abdülhamit'e ait 18
parça eşyanın 2005'te, İngiltere'deki
Aphrodisias Friz Bloğu'nun da 2006'da

iadesi sağlandı. Bakanlıkça 2007'de
ise Avusturya, İngiltere, Almanya, Bir-
leşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'den
toplam 349 eserin iadesi gerçekleşti-
rildi. Bu eserler arasında Zırhlı İmpa-
rator heykeli başı, stel parçaları,
Laodikya Antik Kenti'ne ait bronz el,
Roma yüzüğü ile sikkeler yer aldı.
Aralarında Almanya, İsviçre, Bulgaris-
tan, ABD, Avustralya ve İngiltere'nin
de bulunduğu ülkelerden 2012'de 86,
2013'te 30, 2014'te 86, 2015'te ise

39 eserin iadesi sağlandı. Tarihi Yor-
tan Kabı ile Yusuf Ağa Yazma Eser Kü-
tüphanesine ait el yazması kitap ve
tarihi İznik çinisi de 2017 sonunda ül-
keye kazandırıldı. Yurt dışına kaçırı-
lan kültür varlıklarının iadesi
konusunda Almanya, ABD, Avusturya,
Belçika, Bulgaristan, Danimarka,
Fransa, İngiltere ve İtalya'nın da ara-
larında bulunduğu farklı ülkelerde
geçmiş yıllarda başlatılan iade 
çalışmaları devam ediyor.

İade çalışmaları

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)
Ankara Şubesince düzenlenen
“Şairler Meclisi” programına
katılan yazar Necip Evlice,  Kudüs
Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil'in
hayatından kesitler anlattı

Yurtdışında yer alan Türkiye’ye ait pek çok tarihi
eser yurda getirilmeye başlandı. Şimdiye kadar
Bulgaristan, İngiltere, Yunanistan, Almanya ve
İtalya gibi Avrupa’daki birçok ülkeden iade alındı.
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Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde Yuka-
tel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta
yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ, karşı-
laşma sonrası basın mensuplarına açıklama-
larda bulundu. Kazandıkları için mutlu

olduklarını belirten Kocadağ, "Kazandığımız
için mutluyuz. Başkaları için kolay çalınan
düdükler bugün Beşiktaş karşısında ne yazık
ki atlandı. VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyul-
madı. Bu nedenle üzgünüz. Buna rağmen

takım güzel bir oyun ortaya
koydu, maçı kazandık, mut-
luyuz. Herkes için adil bir yö-
netim istiyoruz. Beşiktaş için

çalınmayan penaltılar var, kırmızı kart var.
Kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz. Bun-
larla alakalı takipçisi olacağız. Bu ligin sela-
meti açısından herkese eşit davranılmalı. Adil
yönetim olsun" diye konuştu. 

s üper Lig’de 11’inci hafta karşılaş-
masında konuk ettiği Aytemiz Alan-
yaspor’u 1-0 mağlup ederek puanını

19’a yükselten Trabzonspor, 11’inci hafta-
lar baz alındığında son 8 sezondaki en iyi
performansını sergiledi. Geride kalan 11
haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağ-
lubiyetle 19 puan hanesine yazdıran
bordo-mavililer, 2018-19 sezonunun ilk
11 haftasında 16, 2017-16 sezonunda 13,
2016-15 sezonunda 11, 2015-16 sezo-
nunda 14, 2014-15 sezonunda 18, 2013-
14 sezonunda 17, 2012-13 sezonunda 16
ve 2011-12 sezonunun 11 haftalık bölü-
münde 20 puan toplamıştı.

Son 9 sezonda ikinci dönemi

11’inci haftalar itibarıyla son 8 sezonun
en iyi dönemini geçiren Trabzonspor, gol
yollarında da 2010-11 sezonundan sonra
2014-15 sezonuyla birlikte en iyi ikinci
dönemini yaşıyor. Daha önce 2010-11 se-
zonunda ilk 11 haftada 27 gol kaydeden
bordo-mavililer, 2011-12 sezonunun ilk
11 haftalık bölümünde 17 gol, 2012-13
sezonunda 11 gol, 2013-14 sezonunda 14
gol, 2014-15 sezonunda 20 gol, 2015-16

sezonunda 14 gol, 2016-17 sezonunda 7
gol, 2017-18 sezonunda 19 gol, 2018-19
sezonunda 19 gol ve bu sezon da ilk 11
haftalık bölümde 20 kez rakip fileleri ha-
valandırdı.

16 maç sonra kalesini gole kapattı 

Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında
Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden
Trabzonspor, bu maçla birlikte 16 maçlık
gol yeme serisine de noktayı koydu. Bu
maçtan önce çıktığı son 16 lig karşılaşma-
sında da kalesini gole kapatamayan
bordo-mavililer, 25’inci dakikada 10 kişi
kaldığı karşılaşmayı gol yemeden tamam-
ladı. Trabzonspor, Alanyaspor maçı ön-
cesinde en son 2018-19 sezonunun
28’inci haftasında deplasmanda Bursas-
por ile oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaş-
mayı gol yemeden tamamlamıştı.

46 maç sonra ilk kırmızı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı-
nın 25’inci dakikasında Abdulkadir Par-
mak’ın gördüğü kırmızı kart ile 46 maç
sonra ligde bir maçı eksik tamamladı. En
son 2017-18 sezonunun 32’nci haftasında

oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında iki
kırmızı kart birden gören bordo-mavililer,
sonraki 46 lig maçını da 11 kişi tamamla-
mıştı. Aytemiz Alanyaspor maçının
25’inci dakikasında kırmızı kart ile oyun-
dan ihraç edilen Abdulkadir Parmak da
yaptığı açıklamada kariyerinde ilk kez ta-
lihsiz bir şekilde kırmızı kart görerek takı-
mını yalnız bıraktığını belirterek, takım
arkadaşlarından ve taraftarlardan özür
diledi.

Hakemi de yendik

Yerel gazeteler, Trabzonspor’un Süper
Lig’in 11’inci haftasında sahasında 10 kişi
kaldığı Alanyaspor karşısından galibiyetle
ayrılması, “Trabzonspor hakemi de Alan-
yaspor’u da yendi” şeklinde yorumladı.
Günebakış gazetesi, “Hayata dönüş!”,

“Trabzonspor, 10 kişi mücadele ettiği
maçta Alanya’yı dize getirdi”, Karadeniz
gazetesi, “Siz topunuz gelin. Bu ruh bu
yürek hepinize yeter”, “Trabzonspor,
hakem Abdulkadir Bitigen’in ilk yarıda
skandal düdükler çaldığı mücadelede
Alanyaspor’u 1-0 yenerken, maçın kahra-
manı 90 dakika büyük destek veren taraf-
tar oldu”, Taka gazetesi, “Alayına isyan,
zirveye selam”, “25’inci dakikada Abdul-
kadir Parmak’ın atılmasına adeta isyan
eden bordo-mavililer, ikinci yarıda ruhla-
rını ortaya koydu, hem hakemi, hem de
Alanya’yı yendi”, Kuzey Ekspres gazetesi,
“Fırtına söktü aldı”, “Trabzonspor 10 kişi
ile Alanya’yı ezdi, zirve yarışını sür-
dürdü”, Karadeniz’den Sonnokta gaze-
tesi, “Hakemi de Alanya’yı da yendik”
başlıklarını kullandı. DHA

BURSA'DA 29 Ekim 1937 tarihinde doğan Birsen
İnan, babası da Türk Hava Kuvvetleri'nde pilot olduğu
için ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Eskişehir'de ta-
mamlayarak, 1959 yılında Hava Harp Okulu'ndan
mezun oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nde göreve başla-
yan İnan, 1982 yılında havacı binbaşı rütbesiyle emekli
olduktan sonra İzmir'e yerleşti. 1988 yılında kurulan
Veteranlar Atletizm Master Grubu'na giren Birsen
İnan, burada çeşitli atletizm yarışmalarında birçok
madalya kazandı. Hala kırılamayan 3 Balkan rekoru
bulunan İnan'ın, 2002 yılında da Avustralya'da katıl-
dığı Dünya Şampiyonası'nda 4'üncülüğü bulunuyor.

İlk turnuvası Kemer'de

Emeklilik ve ardından gelen 30 yıllık atletizm yaşantı-
sından sonra Birsen İnan, yaşının ilerlemesi nedeniyle
bocce'ye yöneldi. Bu spor dalında da dereceler kazan-
mak isteyen İnan, ilk turnuvasını geçen hafta Antal-
ya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 11'inci Uluslararası
Bocce Turnuvası'nda oynadı.

Hedef Balkan rekoru

Bocce antrenörü Neslihan Sertkaya'nın isteği üzerine
katıldığı turnuvanın en yaşlısı olması dolayısıyla Tür-
kiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Başkanı Mutlu
Türkmen'in teşvik madalyası verdiği Birsen İnan,
"Hava Kuvvetleri'nden emekliyim. Atletizme emeklilik-
ten sonra başladım. Bir spor dalında gelişmek istiyor-
dum. Dolayısıyla mensup olduğum kulüp beni buna
yönlendirdi. Ben de yaşım icabı kendime çok yararlı
olabilecek fakülte mezunu bir hoca, antrenör istedim.
Bu hocam da Dr. Hikmet Kandeydi oldu. Kendisinin
dünya ve Avrupa'da 120 madalyası var. Balkan ve Tür-
kiye'de aldığı madalyaları saymıyor bile. Kendisi de
1932 doğumludur. Onun verdiği antrenmanlarla geliş-
tim. Şöyle de güzel bir ifadesi vardır; 'Bir atlet 10 se-
nede yetişir'. Mukavemetim çok iyi, kısa mesafelerim o
kadar iyi değil. Onun için uzun mesafeye yönlendiril-
dim ve bu arada 25 yarı maraton koştum. 4 tam mara-
ton, bunun biri de Dünya Şampiyonası'ydı.
Avustralya'da koştum, 04.02'de bitirdim. Şu anda da
hâlâ kırılmayan 3 Balkan rekorum var. Onlar 25 kilo-
metre olanlarıdır" dedi.

süper lİg İçİn adİl yönetİm İsteğİ

Süper Lig’in 11’inci haftasında Aytemiz
Alanyaspor’u mağlup ederek puanını 
19’a yükselten ve zirve takibini sürdüren 
Trabzonspor, söz konusu haftalar
itibarıyla 20 puan topladığı 2011-12 sezo-
nundan sonra en iyi performansına ulaştı

Spor yaptı 
hayata tutundu
İzmir'de oturan emekli havacı binbaşı Birsen
İnan (82), yaklaşık 2.5 ay önce 'bocce' (İri metal
güllelerle oynanan kuka) sporuna başladı.
Yaşamı boyunca atletizmle ilgilenen ve halen
kırılamamış 3 Balkan şampiyonluğu bulunan
İnan'ın, 2002 yılında da Avustralya'da katıldığı
Dünya Şampiyonası'nda 4'üncülüğü bulunuyor

Fırtına
kuvvetlı
esıyor

Fırtına
kuvvetlı
esıyor

Fırtına
kuvvetlı
esıyor
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Bu arada Trabzonspor’da futbolculara Aytemiz Alanyaspor maçı-
nın ardından milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi. Bordo-mavililer
4 günlük iznin ardından Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisle-
ri’nde toplanarak Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda oy-
nayacakları MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

4
gün
izin

Başakşehir favori
Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu Mehmet Topal, “Burada çok güzel bir ortam, sistem, düzen var. Bence
bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz, ilk 7 sıradaki puanlar da birbirine çok yakın” dedi
Süper Lig’in 11’inci haftasında evinde
MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup
eden Medipol Başakşehir’de orta saha
oyuncusu Mehmet Topal, karşılaşma
sonrası Demirören Haber Ajansı’na
(DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Sözlerine bugün 81'inci ölüm yıl dö-
nümü olan Mustafa Kemal Atatürk'ü
anarak başlayan Mehmet Topal,  “Ulu
Önder Ata’mızın ölüm yıldönümünü
rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Önemli olan kazanmaktı

Galibiyetin güzel olduğunu belirten
Mehmet Topal, “Bugün bizim için
güzel bir galibiyet oldu. Aslında çok
zor bir maçtı, rakibimizin alt sıralar-
dan kurtulmak için 3 puana çok ihti-
yacı vardı ve biz de farkındaydık.
Maçın zor geçeceğini de biliyorduk.
Perşembe günkü maçın vermiş olduğu
yorgunluk da vardı, Maçtan sonra yol-
culuk, ardından 2-3 gün sonra maç.
Tabii kolay olmadı ama önemli olan
galip gelmekti, bugün takım halinde iyi
oynadık, pozisyon da bulduk. Belki
bulduğumuz pozisyonları değerlendir-
seydik maç daha da farklı olabilirdi.
Tabii ister istemez son dakikalarda
skoru korumaya çalıştık ve kapandık.
Sonuçta kazandık, inşallah böyle ka-

zanmaya devam ederiz” diye konuştu.

En büyük aday biziz

Şampiyonluğun en büyük adayların-
dan olduklarını söyleyen Topal, “Bak-
tığınız zaman son 3-4 sezondur her
zaman şampiyonluk yarışının içinde
olan bir Başakşehir var. Burada çok

güzel bir ortam, sistem, düzen var.
Bence bu sene şampiyonluğun en
büyük adaylarından birisiyiz, ilk 7 sıra-
daki puanlar da birbirine çok yakın.
En az hata yapan ipi göğüsleyecektir
diye düşünüyorum, umarım en az
hata yapan taraf da biz oluruz” şek-
linde konuştu. DHA

Başakşehirli yıldız oyuncu
Mehmet Topal, bu sezon
için iddalı açıklamalarda
bulundu. Topal, “Biz hala
şampiyonluğun en büyük
favorilerinden birisiyiz ve
hiç kimsenin şüphesi 
olmasın ki başarılı
olacağız” diye konuştu.

Zafer için engel yok
Van Büyükşehir Belediyesi'nin beden-
sel engelli milli badminton oyun-
cusu Şükrü Gül (35), kazandığı
başarılarla tarih yazıyor. İdol olarak
gördüğü sporculara karşı büyük başa-
rılar elde eden Gül, 2011- 2018 yılları
arasında 2 Türkiye birinciliği ve 6
Türkiye ikinciliği elde etti. Uluslararası
badminton turnuvasında da dünya
3'üncüsü olan Gül'ün hedefi, 5-11
Ekim 2020 tarihleri arasında İrlan-
da'da düzenlenecek olan Avrupa
Şampiyonası'nda Türkiye'ye madalya
gururunu yaşatmak. Edremit'e bağlı
Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve
geçirdiği bir kaza sonucu sağ ayak bi-
leğinden sakatlanarak protez kullan-
maya başlayan Yüzüncü Yıl
Üniversitesi (YYÜ) Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu (BSYO) Antrenör-
lük Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi
Şükrü Gül, Bedensel Engelliler Fede-
rasyonu'nca bugüne kadar düzenle-
nen badminton turnuvalarında yurt
içi ve dışında büyük başarılara imza
attı. 

Avrupa'yı bekliyor

1 çocuk babası olan Gül, 2011-2018
yılları arasında düzenlenen yarışma-
larda 2 kez Türkiye birincisi, 6 kez de
Türkiye ikinciliği elde etti. 2016'da An-
talya'da 12 ülkeden 152 sporcunun
katılımıyla düzenlenen Uluslararası
Para Badminton Enes Cup turnuva-
sında çiftlerde dünya 3'üncüsü olan
Gül'ün hedefi Avrupa. DHA

Fenerbahçe gülen taraf
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fe-
nerbahçe Beko, derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş
Sompo Sigorta'yı 84-80 yendi. Karşılaşmaya
pota altını iyi kullanarak başlangıç yapan Fener-
bahçe Beko, ilk 5 dakikada 9 sayılık fark yakaladı:
13-4. Thedore'un etkili oyunuyla siyah-beyazlılar
farkı indirmesine rağmen, Fenerbahçe Beko ilk
çeyreği 20-17 önde tamamladı. İkinci çeyreğe 5-
0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, dış
şutlarda çok düşük yüzdeyle hücum eden rakibi
karşısında 11. dakikada 22-20 öne geçti. Üstün-
lüğünü koruyan siyah-beyazlılar, soyunma oda-
sına 38-36 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte iki takım
da boyalı alandan sayılar
üretti ve 25. dakikada
skora denge geldi: 45-45.
İyi savunma yapan ve hü-
cumlardan boş dönmeyen
Beşiktaş Sompo Sigorta,
27. dakikada farkı 6'ya
(52-46) çıkardı. Siyah-be-
yazlılar, İsmet Akpınar'ın
dış şutlardan bulduğu
basketlerle final periyo-
duna 58-52 önde girdi.
Fenerbahçe Beko, saha-
dan 84-80 galip ayrıldı.

Aslen Afyonkarahisarlı bir gurbetçi aile-
nin oğlu olarak Frankfurt'da doğan
Emre, 3 çocuk annesi böbrek hastası
komşusu, 54 yaşındaki Aysel Önüç'ün,
diyaliz makinesi sıkıntısı çekebileceği en-
dişesiyle yaz tatilinde memleketi Kiğı'ya

gitmediğini öğrendi. Buna üzülen Emre
Can, Kiğı'ya diyaliz cihazı bağışı yap-
maya karar verdi. Bingöl’deki yetkililerle
irtibata geçen Can, satın aldığı diyaliz
makinesini Kiğı Entegre Devlet Hasta-
nesine kurulması için bağışladı. Diyaliz
merkezinde kurulan cihaz, ilçedeki has-
taların hizmetine sunuldu. 
HABER MERKEZİ

Aferin Emre Can



Antalya'da muaythai dünya şampiyonu Eylül Sultan Taşgıran (13), kendisine destek
olmak için 2 yıl önce antrenmanlara başlayan babası Ünal Taşgıran'ın (43) Türkiye
üçüncülüğü kazanmasıyla sevincini ikiye katladı. Avrupa Şampiyonası'na
hazırlanan baba ve kızı, milli formayla altın madalya hedefliyor
ANTALYA'DA ailesinin yönlendirme-
siyle jimnastikte yaz okulu eğitimlerine
katılan Eylül Sultan Taşgıran, antren-
man yaptığı salonun karşısındaki
gençlerin muaythai idmanından etki-
lendi. 3 yıl önce muaythai yapmaya
karar veren Eylül, 10 aylık antrenman
sürecinde il birinciliği, ardından Türkiye
şampiyonluğunu kazandı. Geçen yıl
Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Şam-

piyonası'nda 46 kilo 100 gram ağırlığında
olduğu için 46 kilo üstü kategorisinde ken-

disinden büyük sporcularla eşleşen Eylül, 4
rakibini yenerek altın madalyaya ulaştı.

Sportmen aile

Antalya Spor Salonu'nda antrenörü Yasin
Urlu yönetiminde çalışmalarına devam
eden Eylül, geçen yıl Ukrayna'da düzen-
lenen Mu-

aythai
Uluslar-

arası Karade-
niz Kupası'na katılmaya

hak kazandı. Turnuvada ilk kez milli
formayı giyen Eylül, bronz madalya-
nın sahibi oldu. Kızının başarıla-
rıyla gurur duyan Ünal Taşgıran da
Eylül'e destek olmak için muayt-

hai'ye başladı. Salonda
uzun süren antren-

manlarda Eylül'ü
yalnız bırak-

mak isteme-
yen Ünal
Taşgıran'a,
eşi ve
küçük
kızı da
eşlik
etti.

Tüm fertleriyle muaythai antrenmanı yapan
Taşgıran Ailesi, spor sevgileriyle de çevrelerine
örnek oldu.

Kızı için ringe çıktı

Aynı salonda çalışan Ünal Taşgıran, daha
sonra kızı Eylül ile şampiyonalara katılmaya
karar verdi. Eylül'ün Antalya'da yapılan Dünya
Gençler Yıldızlar, Minikler, Muaythai Şampiyo-
nası'nda 54 kilo yıldız bayanlarda altın madalya
kazanmasının ardından Ünal Taşgıran da 25-
27 Eylül'de Nevşehir'de yapılan Türkiye Vete-
ranlar Muaythai Şampiyonası'nda bronz
madalyanın sahibi oldu. Çalışmalarına ara ver-
meden devam eden baba- kız, 11-15 Aralık'ta
Antalya'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Ku-
pası'na katılmaya hak kazandı.

Sakatlandık babam ayağa kaldırdı

Dünya şampiyonluğu kazanarak hayallerini
gerçekleştirdiğini vurgulayan Eylül, "İkinci mut-
luluğum babamın Türkiye üçüncüsü olması.
Beraber antrenman yaptık. Bazen sakatlandık,
ben ağladım, babam kaldırdı. Babamla sabah
koşuları yapıyorduk. Birlikte Avrupa Şampiyo-
nası'na hazırlanıyoruz. Türkiye'yi temsil edip bi-
rinci olmak istiyoruz" dedi.

Gurur verici bir tablo

Avrupa Şampiyonası'nda milli takım forması
giyeceği için gurur duyduğunu anlatan baba
Ünal Taşgıran ise şunları söyledi: "Kızıma des-
tek olmak için spora başladım. Ringe çıkma he-
defim yoktu. Kuvvet antrenmanları yaptık, çok
çalıştık, muaythai öğrendim. Türkiye Şampiyo-
nası'na katıldım. Rakiplerim eski antrenör ya da
sporcuydu. Sakatlandım ve final maçını kaybe-
dince üçüncü oldum. Gelecek ay yapılacak Av-
rupa Şampiyonası'nda milli formayı giyip
madalya kazanmayı istiyoruz. Baba-kız aynı

sporu yapmak, başarı kazanmak
gurur verici. Şampiyo-

nada milli sporcu
olmanın guru-
runu yaşayaca-

ğım."  DHA

SALI 12 KASIM 2019

SPOR 15

Süper Lig'in 11'inci haftasında dün Yukatel 
Denizlispor'u 1-0 yenip puanını 18'e yükselterek
8'inci basamakta yer alan Beşiktaş, çıkışını 
sürdürdü ve milli maç arasına oldukça moralli girdi

S üper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne ol-
dukça kötü bir başlangıç yapan siyah
beyazlılar Braga mağlubiyetiyle Avru-

pa'ya veda etse de ligde son 3 maçta 3 galibi-
yet alarak şampiyonluk için iddialı konuma
gelmesini bildi. Teknik direktör Abdullah Av-
cı'nın uygulamaya çalıştığı yeni sistemin san-
cılarını, sakatlıkların da çok olmasıyla, ilk
haftalarda fazlasıyla çeken Beşiktaş için 6'ncı
haftadaki Trabzonspor maçı adeta milat oldu.
İlk beş maçta sadece 5 puan toplayan Abdul-
lah Avcı'nın Beşiktaş'ı, 6'ncı haftada Trab-
zon'da da bozguna uğradı ve 4-1'lik
mağlubiyetle İstanbul'a döndü.

Avcı sistem ısrarını bıraktı

Tecrübeli teknik adam, geleceğinin tartışıl-
maya ve istifaya davet edilmeye başlandığı bu
mağlubiyetin ardından, bol pasa dayalı sis-
temden vazgeçerek doğrudan sonuç odaklı
oyuna geçiş yaptı. Avcı, bu kararının olumlu
etkilerini kısa sürede almaya başladı. 6'ncı
haftayı 5 puan ile düşme hattında geçiren Be-
şiktaş, 7'nci haftadan itibaren büyük bir
çıkış yaşamaya başladı ve son-
raki 5 maçta 13 puan
topladı. Siyah be-
yazlılar bu 5
maçlık se-
ride
Ay-

temiz Alanyaspor, Galatasaray,
Antalyaspor ve Yukatel Deniz-
lispor'u yenerken sadece
MKE Ankaragücü ile be-
rabere kaldı ve 5 olan
puanını 18'e çıkararak
yeniden şampiyonluk
potasının içine girdi.

Karius toparlandı

Bu süre içinde Beşik-
taş'ın defansının ve
kaleci Karius'un da bir
hayli toparlandığı ve
kendine geldiği de net
bir şekilde görülüyor. İlk
6 maçta 12 gol yiyen Beşik-
taş defansı, birçok oyuncu-
nun sakat olması ve defansın
neredeyse her maçta değişmesine
rağmen son beş maçta sadece 1 gol yiye-
rek toplanan 13 puana büyük katkı sağladı.

DHA

Beşiktaş'ın son beş maçtaki yükselişinde yeni seçi-
len ahmet Nur Çebi yönetiminin de katkısı tartışıl-
maz. Seçilir seçilmez Erdal Torunoğulları ve Emre

kocadağ ile birlikte Ümraniye'de yatıp kalkan başkan
ahmet Nur Çebi, abdullah avcı'nın istifaya davet

edildiği günlerde kendisine destek çıkarak, futbol-
culara ve taraftara teknik direktörün yanında ol-

duğunu gösterdi. Bu arada futbolcuların
geçmişe dönük alacaklarının da öden-

mesi doping etkisi yaptı ve üstü
üste galibiyetler geldi.

Yeni yönetim
uğurlu geldi

BESIKTASBESIKTASBESIKTASBESIKTASBESIKTASBESIKTASBESIKTASBESIKTAS
GEC ACILDI
BESIKTAS

Baba kız rakip
tanımıyor

FUTBOL 
Esila’ya umut verdi

Rize'de kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi'nin (11) yoğun bakım ünitesinde kaldığı
dönemde organ bağışına dikkat çekmek için yaptığı, kendi kalbinin 'siyah',

mezardaki ölünün de 'kırmızı' olduğu resim, sosyal medyada ilgi gördü. Küçük kız
için harekete geçen Çaykur Rizespor taraftarları, organ bağış kampanyası başlattı

Çaykur rizespor'un altyapı antrenörlerinden Hakan Tüfekçi'nin kızı Esi-
la'ya, 11 ay önce tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği tanısı koyuldu.
kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, yoğun bakım ünitesinde kal-
dığı dönemde, organ bağışına dikkat çekmek için kendi
kalbinin 'siyah', mezardaki ölünün ise 'kırmızı' ol-
duğu resmi yaptı. Sosyal medyada paylaşı-
lan resim, binlerce kişi tarafından
beğenilip, ilgi gördü. Esila'nın hasta-
nedeki gözlemlerini yansıttığı ve
üzerine 'Organlarımızı cennete
götürmeyin, onlara cennette
değil burada ihtiyaç var' yaz-
dığı resmi, dev afiş haline
getirilip, İstanbul'da Dr. Si-
yami Ersek Göğüs kalp ve
Damar Cerrahisi Eğitim ve
araştırma Hastanesi'ne
asıldı.

Taraftarlar 
sefeber oldu

Çaykur rizespor kulübü
Başkanı Hasan kartal, yöneti-
ciler ve taraftarlar da paylaşım
üzerine harekete geçerek, organ
bağışında bulunup, farkındalık

oluşturmak için Çaykur Didi
Stadyumu önünde bağış noktası

kurdu. İl Sağlık Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler, organ bağışında bulu-

nacak taraftarların taleplerini almaya
başladı, bağışta bulunanlara bağışçı

kartı verdi. kartal ve beraberindeki yönetim kurulu
üyeleri de kampanya kapsamında, organ bağı-

şında bulundu. yaptıklarının insanlığa hizmet
olduğunu belirten Hasan kartal, "Öl-

dükten sonra yapacak hiçbir
şey yok. Nasıl olsa

organlarını kullanamıyorsun. Birilerinin bundan faydalanmasından
daha güzel bir şey var mı? Tüm vatandaşlarımızın organlarını ba-

ğışlamasında fayda var. Bizim taraftarımız hep iyidir. Taraftar
ve yönetim iç içeyiz. rize ile bütünleşmişiz. Herkes

yaparsa organ bağışı olayı yayılır. Biz ne varsa
bağışladık" dedi.

Mucize yaşandı

kızının, organ bağışına dikkat çekmek
için resim yaptığını anlatan Zeynep

Tüfekçi, "Hastanede arkadaşları çok
zor durumdaydı. Esila gibi kalp des-
tek cihazı ile yaşayan biri vardı;
ama onda pıhtı atmaya başladığı
için cihaz artık çalışmıyordu.
kalbini zorluyordu ve durumu
kötüye gidiyordu. Esila, arka-
daşının bu durumunu gördü
ve resim çizdi. kendinin
elinde balonlar vardı ve kalbi
siyahtı, çizdiği mezarlıkta

yatan kişinin ise kalbi kır-
mızıydı. Bana 'anne beyin

ölümü gerçekleşen insan-
ların kalpleri sağlam ama

kalplerinin sonlanmaları
bekleniyor, o şekilde top-

rağa gömülüyor. Bak onla-
rın kalbi kırmızı, canlı; ama

benimkisi siyah, ben ayakta-
yım. İşte ben o yüzden bu

resmi çizdim' dedi. O resmi sosyal
medyada paylaştık, her yere yayıldı. Hâlâ
da paylaşılmaya devam ediliyor. arka-
daşına cihaz değil o gün kalp
geldi. Mucize yaşandı"
diye konuştu.
DHa

Yaşı küçük
golleri büYük
GENÇ yıldız adayı Emre Demir, Gençlerbirliği
karşısında kaydettiği golle birlikte Süper Lig tari-
hinin gol atan en genç futbolcusu unvanını aldı
ve adından söz ettirmeye henüz 15 yaşında baş-
ladı. 2012 yılında henüz 8 yaşındayken Mersin
1'inci Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milli-
ye'nin minik takımında oynayan ve dayalı döşeli
evde oturma ile babasına iş garantisi karşılığında
Kayserispor'a transfer olan Emre Demir, bu
transferden tam 7 sene sonra ilk Süper Lig go-
lünü sarı kırmızılı formayla attı.

Messi'ye benziyor

2012 senesinde Demirören Haber Ajansı'nın
(DHA) konuğu olan Emre Demir, futbolu çok

sevdiğini ve milli takımda oynamak istediğini
söylemişti. İyi bir futbolcu olacağına inandığını
7 yıl önce 8 yaşındayken dile getiren 'Minik
Messi', "Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar.
Böyle çağırmaları hoşuma gidiyor. İyi bir fut-
bolcu olacağım. Sokakta çok futbol oynadım.
Babam beni teke tek oynattı. Çalım atmayı öğ-
rendim. Şimdi Kayserispor'a gidiyorum. Fut-
bolda iyi bir yere geleceğime inanıyorum"
ifadelerini kullanmış ve iyi bir futbolcu olacağının
sinyallerini henüz o dönemde vermişti.Süper
Lig'in en genci15 Ocak 2004 doğumlu Emre
Demir, Süper Lig'in 11'inci haftasında İstikbal
Mobilya Kayserispor'un Gençlerbirliği'ne 2-1 ye-
nildiği maçın 68'inci dakikasında oyuna girdi. 



Okullarda boşta bulunan odalar, sınıf olmaya uygun
idareci, memur, büro odaları ve amaca uymayan bir
şekilde kullanılan boş alanlar dersliklere dönüştürülüp
eğitim için hazır hale getirildi. Eğitim için son derece
önem teşkil eden bu proje için Esenyurt Kaymaka-
mına teşekkürlerini sunan Samyeli Engelsiz Yaşam ve
Eğitim Derneği Başkanı Bahattin Demir, “Bu proje
sayesinde çocuklarımız daha rahat bir şekilde eğitim-
lerine devam edecekler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından da örnek gösterilen bir proje. Umarız ki
Esenyurt pilot bölge olur ve bu uygulama tüm ilçe-
lerde de gerçekleşir. Bu uygulama sayesinde birçok il
ve ilçede okul eksiği giderilmiş olacak. “diye konuştu.

Demir teşekkür etti

Dernek Başkanı Bahattin Demir, “Esenyurt Kayma-
kamımız sayın Dr. Vural Karagül Esenyurt ilçemize
göreve başladığı günden beri gerçek bir devlet adamı
gibi hareket ederek, halka hizmet hakka hizmet dü-
şüncesinden taviz vermeyerek birbirinden değerli pro-
jelerle her konuda vatandaşın yanında olmuş, gereğini
yapmıştır. Bizler Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim
derneği olarak kıymetli kaymakamımız bütün projele-
rinde yanındayız, destekliyoruz ve kendisini gönülden
tebrik ediyoruz” dedi. BARIŞ KIŞ
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BiG BOSS Concept 
Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

Beykent Big Boss Concept olarak sizlere daha iyi
hizmet sunmak için çok çalışıcağız...

Telefon: 0533 161 34 56
Adres: Adnan Kahveci, Anadolu Cd. No:22, 34528 Beylikdüzü – İstanbul

“ Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında, Tarım
ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “11
Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes” sloga-

nıyla fidan dikim etkinliği 81 ilde eş zamanlı olarak
gerçekleştirildi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Ankara’daki programa katılımıyla, saat
11:11’de  tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başlangıcı
gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Çatalca Devlet
Hastanesi bahçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.
Hastane bahçesinde düzenlenen programa; Çatalca
Kaymakamı İnci Sezer Becel, Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı
Orhan Al, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir
Duvan, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, si-
yasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler derneği,
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 

Milli ağaçlandırma günü

Törende konuşan Çatalca Kaymakamı İnci Sezer
Becel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan yayınlamış olduğu genelgeyle; Ekonomik, ekolojik
ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanları-
mızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gele-
cek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve
yaşanabilir kılmak amacıyla; milletimizin de desteği ile
her yıl 11 Kasım gününün 'Milli Ağaçlandırma Günü'
olarak kutlanmasını uygun görmüştür. İnşallah, bugün
burada toprağa dikeceğimiz her fidan, bu dengeyi ko-
rumaya küçük bir katkı olacak, dünyanın geleceğini te-
minat altına alacaktır. Bu doğrultuda yapılacak
etkinliklerle çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağı-
mız en değerli miras bereketli topraklarımıza birlikte
dikeceğimiz fidanlarımız olacak” ifadelerini kullandı. 

Her şey çocuklarımız için

Becel'in ardından konuşan Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner ise "Her şey çocuklarımız için. Ağaçlar ya-
rınlara bıraktığımız, geleceğe bıraktığımız en değerli
mirastır. Çocuklarımızın daha yeşil bir Çatalca'da, İs-
tanbul'da yaşaması adına düzenlenen bu etkinliği çok
çok önemsiyoruz" dedi. Fidan Dikim Töreni Çatalca
Kaymakamı İnci Sezer Becel'in katkılarından dolayı
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner başta olmak
üzere, Park ve Bahçeler Müdürü ve ekibi ile organizas-
yonun gerçekleşmesine katkı sunanlara teşekkür pla-
keti vermesi ile son buldu. BAHADIR SÜGÜR

Çatalca'da “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “11 
Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes” sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan
Belediye Başkanı Mesut Üner, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras ağaçlardır" dedi

EN DEGERLI
MIRAS AGACTIR

Benim odam
senin sınıfın

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2-10 Kasım ta-
rihleri arasında gerçekleşen 38. Uluslararası İstanbul
Kitap Fuarı sona erdi. 9 gün boyunca yurt içi ve yurt
dışından 800'ün üzerinde yayınevi ile sivil toplum ku-
ruluşunu ağırladığı fuarda Sarıyer Belediyesi de kültür
yayınları ile edebiyatseverlerle buluştu. Konuklar tara-
fından yoğun ilgi gören stant en çok yayını olan bele-
diye standı olarak dikkatleri üzerine çekti. Fuarın son
gününde ziyarete gelen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, ünlü yazarlar ve edebiyatseverleri ağırladı. Ana
teması "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" olarak belirlenen
fuarın bu yılki "Onur Yazarı" olan Adnan Özyalçıner’in
de ziyaret ettiği stantta Fakir Baykurt Öykü Yarış-
ması’ndan çıkan öykülerin toplandığı ‘Herkesin Bir
Öyküsü Vardır’ kitabı, ‘Yaşar Kemal Sempozyumu ve
Sergisi’ kitabı ve ‘Yeşil Martı’ dergisi de yer aldı.

Halil Genç kitaplarını imzaladı

Belediyeler arasında en çok yayınla dikkatleri üzerine
çeken ve çok sayıda ziyaretçiyi misafir eden Sarıyer Be-
lediyesi, fuarda bir de imza günü gerçekleştirdi. Orhan
Kemal Öykü
Ödülü’ne
sahip yazar
Halil Genç,
cumartesi
günü Kızıma
Bir Yağmur
Bırakmalıyım,
Aşk Yakışır
İnsana, Hera-
nuş ve Dam-
lalar isimli
kitaplarını se-
venleri için
imzaladı. 
TAYLAN
DAŞDÖĞEN

Sarıyer’e ilgi büyük oldu

İstanbul büyükşehir beledi-
yesi Şehir tiyatroları, Özge
Midilli-Ertan Kılıç’ın yazdığı
Özge Midilli’nin yönettiği Rüya
adlı çocuk oyununu seyirciyle
buluşturdu. Oyun, 10 Kasım
2019 Pazar günü Kadıköy Hal-
dun taner sahnesi’nde ilk
gösterimini yaptı. Çocukların
ve ailelerinin beğenisini kaza-

nan oyun ayakta alkışlandı.
Oyunun ilk gösterimine İbb
Şehir tiyatroları Genel sanat
Yönetmeni Mehmet Ergen ve
Müdür Yardımcısı Mehmet Ka-
raosmanoğlu’nun yanı sıra
birçok sanatçı katıldı. Oyunun
konusu: Hayvanat bahçesini
ziyaret eden Özgür, doğal
yaşam alanlarından kopartılıp

kafese konan hayvan dostla-
rını rüyasında görür. artık ha-
rekete geçme zamanıdır ve
Özgür onları kurtarmakta ka-
rarlıdır. Oyunda Ceren Kaçar,
Ceysu aygen, Emre Çağrı ak-
baba, Gülce Çakır, Mehtap
Gündoğdu akbulut, nilay bağ,
nilay Yazıcıoğlu, Orkun sarıa-
lioğlu rol alıyor. 

SAHNEDE 'RÜYA' GÖRDÜLER

GELECEĞE
NEFES 

BIRAKTILAR

Esenyurt Kaymakam’ı Dr. Vural Karagül’ün
başlattığı “Benim Odam Senin Sınıfın’’ projesi
sayesinde 127 derslik öğrencilere kazandırıldı

Balık her yaşta tüketilmeli
Balık sezonunun açılmasını ardından bollaşan balık tüketi-
mini değerlendiren Prof. Dr. Candan Varlık ve Prof. Dr.
Kamil Bostan, balığın her yaşta tüketilmesi gereken diyet
bir gıda olduğunu söyledi. Şu an içinde yaşanan mevsimin
balığının hamsi, istavrit, mezgit, palamut ve lüfer olduğunu
ifade eden Prof. Dr. Varlık, av yasağına uyulmadığı için
lüfer ve uskumru gibi balıklarda azalma yaşandığını ve us-
kumru zamanı olmasına rağmen balıkçılarda uskumru ol-
madığını söyledi. Prof. Dr. Varlık, Ege ve Akdeniz’e göre
Karadeniz’in daha fazla balık çeşidine sahip olduğunu,
bunun sebebinin ise Karadeniz’e dökülen tatlı su miktarı-
nın diğer denizlere göre daha fazla olduğunu söyledi.


