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iSmAiL GÖKGez
İSMAİL GÖKGEZ’LE SANATA DAİR

Ö zel gününde arkadaşları
Mete'yi yalnız bırakmadı.
Ataşehir'deki Şaşkın Balık

adlı restoranda eşi ve dostlarıyla
birlikte eğlenen Mete'nin keyifli
hali gözlerden kaçmadı. Pastasını
eşiyle birlikte üfleyen Mete,
"Çocuk için hazırlıklar bunlar" di-
yerek herkesi kahkahaya boğdu.
Onur Mete'yi yalnız bırakmayan
dostları arasında eşi Aycan Dalkı-
lıç Mete, oyuncu Çiğdem Batur,
kareograf ve oyuncu Gökmen
Kasabalı, Semih Arslan, Refik Sa-
rıöz, sunucu & pr'cı İlker Koç,
Mete'nin sahnedeki partneri Kaan

Öztürk ve Burak Akçaoğlu vardı.
Ünlü şarkıcının 45 yaşına girdiği
öğrenildi. Ancak şarkıcıyı gören
hayranları şaşkınlık yaşarken
"Kim der 45 yaşında diye! 30 gibi
gözüküyor" yorumlarını yaptı.

Mutluluk para ile ölçülmez

Mete, Instagram'dan paylaştığı
fotoğrafın altına şunları sıraladı:
"Bazı anlar vardır minnetle dolar-
sınız yaşadığınız mutluluk hiçbir
para ile ölçülemez. Böyle bir
akşam yaşattılar bana canım
dostlarım. Canım karımın müthiş
emeği ve gizli organizasyonu ile

bu en yoğun günlerde işlerini
güçlerini bırakıp kimi stüdyodan
kimi yayından kimi oyundan
sahneden inip geldiler yanımızda
olmaya. Öyle kıymetli hissettirdi-
niz ki anlatabilmem mümkün
değil. Yanımızda olan olamayan
tüm dostlara, insta ve cevap tele-
fonumun mesaj kutusunu ve be-
raberinde gözlerimi dolduran
birbirinden güzel mesajlarınıza
da sonsuz teşekkürler. Sevdiğim
kadar çok seviliyormuşum
meğer. Bir insanın en büyük ha-
zinesi bu. Çok teşekkür ederim
canım ailem!"

Evliliğe bir şans
daha verdiler

Senelerdir ayrılacakları konuşu-
lan magazin dünyasının en çok
haberi yapılan çifti, Beren Saat
ve Kenan Doğulu ilişkilerine
son bir şans vermek adına tatile

çıktı. Los Angeles'a giden ikili
İstanbul'a döndü. Aşk tazele-
mek için tatile çıkan ikilinin son
derece rahat spor tarzı gözler-
den kaçmadı.

Pop müziğin güçlü seslerinden Onur Mete geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı. 45 yaşına giren ve
pastasını eşiyle birlikte üfleyen Mete, “Çocuk için hazırlıklar bunlar” diyerek herkesi kahkahaya boğdu
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EBRU GÜNDEŞ YARDIM İSTİYOR BEDÜK DJ
OLUYOR!

Bedük, yeni projesi "Bey Fendi"yle Londra'yı
ayağa kaldıracak. Londra’nin ünlü kulüple-
rinden Baker Street’teki Playa’da gösterişli
bir parti ile hayata geçecek olan proje, kendi
kariyerinden farklı olarak ilk defa funky
house, tech house DJ’i olarak plakların ba-
şında kabine geçiyor. Konserleri ve albüm

çalışmaları devam ederken Bedük, bu yeni
DJ projesine “Bey Fendi" adını verdi. İlk
defa 14 Aralık'ta Londra Playa'da start vere-
cek projede Bedük'e, başarılı müzisyenler
Mert Tünay ve Hakan Özkan eşlik edecek.
Bedük, 2020 yılında 'Bey Fendi'yi mini bir al-
bümle taçlandıracaklarını açıkladı.

Yıldız Tilbe’den 
yeni bir tarz
YEni albümünün hazırlıklarını yapan
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde You-
tube'a ard arda şarkı yüklemeye baş-
ladı. Özdemir Müzik şirketinin
kanalından yüklenen ve söz müzikleri
kendisine ait olan “Arayacaksın Ayrı-
lınca, Seviyor musun, O Benim Asla-
nım, istiyorken Ağlıyorum, Kırmızı
Koltuğumda” adlı şarkıları müzikse-
verlerin beğenisine sunan Tilbe, bu
kez çok farklı. Dünya standartlarında
bir soundla karşımıza çıkan Tilbe'ye
başarılı müzik adamı Genco Arı'nın
elleri değmiş. Bütün şar-
kıların düzenle-
mesi, bassları,
mix ve mas-
tering'i
Genco Arı'ya
ait. Bu yeni
sound'uyla
Tilbe, hay-
ranların-
dan tam
not aldı.

Güçlü sesi ile senelerdir adın-
dan söz ettiren başarılı şarkıcı
Ebru Gündeş Youtube hesa-
bından bir video yayınlandı. Vi-
deoda hayranlarına seslenen
Gündeş, "Merhabalar. 'Aşık' al-

bümüne klip çekmek istiyorum.
Ama hangi şarkıya çekeceğime
bir türlü karar veremiyorum.
Sizlerden yardım istiyorum.
Bana yazar mısınız? Hangi 
şarkıya klip çekelim?” dedi.
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Aydan Şener, Yaşam Akademisi’nin önceki gün Ak-
batı’da düzenlediği söyleşiye katıldı. Oyuncu hayran-
larının hakkında merak ettiklerini yanıtladı. Kızı
Ecem Akbin’in babası Ayhan Akbin’le 1991 yılında
ayrılan Şener, "Bir daha evlenir misiniz" sorusuna şu
yanıtı verdi: "Evliliği bir daha hiç düşünmedim. Öz-
gürlüğüme çok düşkünüm. Bir daha anne olmayı da
düşünmedim. Kimse de evliliğe ikna edemedi beni.”

Özgürlüğüme
çok düşkünüm

Ceren Hindistan
hafızayı sildirdi

Ünlüler dünyasında yeni trend, ha-
fıza sildirmek. Sıkıntılarını ve kötü
anılarını unutmak isteyenler, hafıza
silme yöntemine başvuruyor.
Oyuncu Ceren Hindistan da, trans

manyetik stimülasyon (TMS) tek-
niği sayesinde üzücü olayları unut-
tuğunu açıkladı. Hindistan,
"Kızımın hastalığı beni çok yordu.
Psikiyatristler faydalı olmadı. Ka-

fama bone takıp elektrik akımı ver-
diler. Düşük dozda 5 seans yaptır-
dım. Bana iyi geldi ama hiçbir şey
hatırlamayanlar da varmış. Kim-
seye tavsiye etmem" dedi. 

Evlilik şartıyla
barıştılar
Geçtiğimiz ay ilişkilerine son
veren Cem Yılmaz ve Defne
Samyeli'nin barıştığı iddia edildi.
iddiaya göre Samyeli, ünlü ko-
medyeni evlilik şartıyla affetti.
Geçtiğimiz ay 1,5 yıllık ilişkile-
rini sonlandıran Defne Samyeli
ve Cem Yılmaz ile ilgili bomba
etkisi yaratacak bir iddia ortaya
atıldı. Ünlü çiftin ayrılığa daha
fazla dayanamayıp evlilik şar-
tıyla barıştıkları iddia edildi.

magazin dünyasının son dö-
nemde en gözde çiftlerinden
olan, her yere el ele giden ve
aşklarıyla imrendiren Defne-
Cem aşkının bitmesi bomba et-
kisi yapmıştı. çiftin ayrılığına ise
ihanetin neden iddiası olduğu
bir süre gündemi meşgul et-
mişti. Ayrılık sonrası ara ara ob-
jektiflere takılan çiftin yüzlerinin
gülmemesi ve sürekli gergin hal-
leri ise dikkat çekmişti.
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Ebru Gündeş



S avcı Alpay Göçmen'le eski hakim Aynur
Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göç-
men'in, 6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy'de

bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışa-
rıya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla yargı-
lanmasına devam edildi. Bakırköy 39. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya
başka suçtan tutuklu bulunan sanık Görkem
Sertaç Göçmen, SEGBİS'le bağlandı. Duruş-
mada söz alan sanığın annesi aynı zamanda
avukatı Aynur Göçmen, “Müştekiler gelmeye-
rek davayı uzatıyor, müştekilerin zorla getiril-
mesini talep ediyoruz" dedi. Ara kararını
açıklayan mahkeme, müştekilerin zorla getiril-
mesine karar verilerek duruşmayı ileri bir tarihe
erteledi.

Oğlumu gururla savunacağım

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan
eski hakim Aynur Göçmen, “Görkem'in yargı-
lanması devam ettiği için adil yargılanmaya
etki etmemek amacıyla konuşmayı uygun gör-
müyorum. Doğru olacağını da hukukçu kimli-
ğimle düşünmüyorum fakat şunu
söyleyebilirim bir anne ve bir avukat olarak çok
fazla eleştiri aldım. Eski hakim olabilirim, yeni
avukat olabilirim. Anneliğin yenisi eskisi
olmaz. Ebedi ve ezeli bir sıfattır. Oğlumu sa-
vunmamdan daha doğal hiçbir şey olamaz.
Oğlumu savunmaya gururla devam edeceğim"
dedi.

Kimse masumiyeti ihmal etmesin

Göçmen, “Kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla

aksi sabitlenmedikçe her vatandaş masumdur.
Buna hukukta masumiyet karinesi denir. Bir de
ceza hukukunda kişileri değil, kişilerin ahlaki
yapısını değil, olayları yargılarız. Fakat maale-
sef müvekkilim Görkem Sertaç Göçmen'in
olayları değil, kişiliğinin yargılandığı bir sürece
girdik. Bu ayrıca üzüntü veriyor. Suç makinesi
biçiminde yazılan haberler ve yazılara ilişkin
olarak da oğlumun henüz kesinleşmiş bir mah-
kumiyet kararı yoktur. Devam eden derdest
dosyaları vardır. Bu dosyalar hakkında şu an
konuşmak doğru değildir. Benim oğlum suç
makinesi değildir. Lütfen dosyaların sonucu
beklensin. Beraat ettiği ya da mahkum olduğu
takdirde yine konuşuruz. Fakat şu an acele et-
meyelim, hukukun en önemli prensibi olan
masumiyet karinesini lütfen kimse ihlal etme-
sin" diye konuştu. Aynur Göçmen, oğlunu sa-
vunmak için hakimliği bırakmıştı. DHA
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

trAkYA hAlkının 
gÖZdESİ ÖZ kEŞAn

Oglu ıcın hAkımlıgı
bırAkıp AvukAt Oldu
Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya
pompalı tüfekle ateş açan Bakırköy'de ise kız arkadaşını
aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara
öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen'in
eski hakim olan şimdi ise avukatlığını yapan annesi konuştu

Uyanıklığın sonu kötü bittiYurt dışından 
kiralayarak getirdikleri

lüks otomobilleri Türkiye
üzerinden kaçak yollarla

başka ülkelere götürüp
satmaya hazırlandıkları

belirlenen 5 kişi
gözaltına alındı

ASAYiş Şube Müdürlüğü Oto
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
Almanya, İngiltere, Gürcis-

tan'dan kiralama yöntemiyle ülkeye geti-
rilen lüks otomobilleri, daha sonra farklı
ülkelere göndererek satmaya çalışan 5 ki-
şiyi tespit etti. Şüphelileri takibe alan
ekipler, 8 Aralık Pazar günü Beyoğlu’nda
bir otele baskın düzenledi. Beyoğlu’ndaki
bir otele yapılan baskında Mahmut

U.(35), Mehmet Ekrem A.(41), Ion
C.(36), Cristian T.(25), Igor T.(30) isimli
şüphelileri yakaladı. Şüphelilerle birlikte
otelin otoparkında bulunan 5 lüks oto-
mobil ele geçirildi. 

Adli kontrol şartıyla serbest

Şubede sorgulanan şüphelilerden Mah-
mut U.’nun otomobilleri ülkeye getirdiği,
Mehmet Ekrem A.’nın ise Türkiye’de iş-

lemleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Oto-
mobillerin yapılacak işlemlerin ardından
yurt dışındaki sahiplerine teslim edileceği
öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilen şüpheliler adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asayiş
Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro
Amirliği ekipleri geçen yıl Mayıs ayında
da aynı suçtan 5 kişiyi gözaltına almış,
3'ü tutuklanmıştı.

Ataköy'de 6 Eylül 2017'de iddialara göre Gör-
kem Sertaç Göçmen kız arkadaşıyla tartışırken
orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin iş-
letmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti. Darp
edilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki
evine giderek pencereden silah ile ateş etmişti.
Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülha-
mit Pahıl yaralanmıştı. Olayın ardından Göç-
men hakkında “Kasten yaralama", “Tehdit" ve

“Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması"
suçlarından dava açılmıştı. Sanık Göçmen yar-
gılandığı davada Abdulhamit Pahıl'a yönelik ey-
leminden dolayı “Olası kasıt ile silahla
yaralama" suçundan 2 bin TL adli para ceza-
sına, Ali Arif Özel'e karşı “tehdit" suçundan ise
500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Sanığa
verilen bu cezalarda hükmün açılanması geri
bırakılmıştı. Kararın ardından mahkeme ateş

etmenin “Kasten güvenliğe tehlikeye sokul-
ması" suçunu değil “Yaralama" suçuna teşeb-
büs kapsamında olduğunu söyleyerek  Ali Arif
Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cum-
huriyet Başsavcılığı'na müzakere yazılmasını
istemişti. Yeniden hazırlanan iddianamede Gör-
kem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı
“Basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar
hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Olayın geçmişi neydi?

Vatandaşları 
kendisini avukat olarak
tanıtıp haklarında icra

takibi başladığını
söyleyerek dolandıran

14 şüphelinin
yakalanması için Siber

Suçlarla Mücadele
ekipleri Cuma günü

sabahı erken saatlerde
4 ilde eş zamanlı 

operasyon 
düzenledi. Telefon
dolandırıcılarının

50'den fazla vatandaşı
700 bin lira

dolandırdığı 
tespit edildi

iStANbul Emniyet Müdür-
lüğü Siber Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü

kendisini avukat olarak tanıtarak vatan-
daşları arayan ve telefon üzerinden do-
landıran 14 şüphelinin yakalanması
için 6 Aralık cuma günü eş zamanlı
operasyonlar düzenledi. Dolandırıcılık
şüphelilerinin bugüne kadar 50'den
fazla vatandaşı haklarında icra takibi
başlayacağını söyleyerek 700 bin lira
dolandırdığı tespit edildi. İstanbul, Af-
yonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta eş za-
manlı olarak gerçekleştirilen
operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak
gözaltına alındı.

İcra bahanesiyle soygun

Edinilen bilgiye göre, 14 kişi-
den oluşan dolandırıcılık ör-
gütünün elebaşı M.A ve Z.A.
Sancaktepe'de açtıkları para-
van bir oto galeri üzerinden
dolandırıcılık işlerini yürütü-
yorlardı. Galeriyi aynı za-
manla çağrı merkezi olarak da
kullandıkları öğrenildi. Vatan-
daşlara toplu mesajlar gönde-

riyor ve herhangi birinin üzerine kayıtlı
olmayan açık hatlar üzerinden görüş-
melerini yapıyorlardı. Yaklaşık 20 mil-
yon vatandaşın iletişim, sigorta ve
banka bilgilerini ise geçmişte bir sigorta
şirketinde çalışan K.M.B'nın getirdiği
ve bu bilgilerle dolandırıcılık yaptıkları
öğrenildi. Vatandaşlara attıkları mesaj-
larda kullandıkları kredinin ya da yap-
tırdıkları sigorta bedelini
ödemediklerinden dolayı icra başlatıl-
dığı ve bu icranın durdurulması için
mesajda yer alan avukatlık bürosunun
numarasını aramaları isteniyordu. Va-
tandaşlar bu numarayı aradıklarında

ise kendilerini avukat olarak tanıtıyorlar
ve icra takibinin durdurulması için iste-
diklerini meblağları vatandaşlardan al-
maya çalışıyorlardı.

3 şüpheli serbest bırakıldı

Dolandırıldığını anlayan bir çok mağ-
dur polisi arayarak ihbarda bulundu.
Bunun üzerine Siber Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma
başlattı. Teknik ve fiziki takibini ta-
mamlayan ekipler kendisini avukat ola-
rak tanıtarak vatandaşları arayan ve
telefon üzerinden dolandıran 14 şüp-
helinin yakalanması için 6 Aralık cuma

günü erken saatlerde eş za-
manlı operasyonlar düzen-
ledi.Siber Suçlarla Mücadele
ekiplerinin operasyonlarında
yakalanarak gözaltına alınan
12 şüpheli emniyetteki işlem-
lerinin ardından adliyeye sevk
edilirken, 9 şüpheli çıkartıldık-
ları mahkeme tarafından tu-
tuklanarak cezaevine
gönderildi. 3 şüpheli ise savcı-
lık talimatıyla serbest bıra-
kıldı. DHA

Dolandırıcılar yakalandı

Akrobatik
harekete ceza
Avcılar'da yer altındaki fiber kabloları
değiştirmek amacıyla yapılan çalışma
sırasında kullanılan iş makinesi
'Akrobatik' hareketler yaparak 
trafiği tehlikeye sokunca kepçe 
operatörünün belgesine geçici olarak
el konulurken, 108 TL ceza kesildi

CumhuRiYEt Caddesi
üzerinde bir süreden bu
yana yeraltı kablolarında

yenileme çalışması yapılırken, görev-
liler, yer altından geçen fiber kablola-
rın değiştirdi. Değiştirilen eski
hatların çıkarılması için bir kepçe kul-
lanıldı. Görevliler, yerin altında çelik
halata bağlanan kabloların çekilerek
çıkarılabilmesi için bir kepçe getirdi.
Halatın ucu kepçeye bağlanırken,
kepçe operatörü kabloları çekip çıkar-
tabilmek amacıyla çalışmaya başladı.
Bu çalışma sırasında aracın arka 
lastikleri yerden metrelerce 
havalanırken, kepçe ön iki lastiği 
üzerinde kaldı.

Çanta içinde
bebek bulundu

SultANGAzi'dE bir apart-
manın önüne çanta içinde
bırakılmış 15 günlük bebek

bulundu. Sultangazi Gazi Mahalle-
si'nde, önceki gün sabaha karşı işten
çıkarak evine ilerleyen Emrah Tanrı-
verdi ağlama sesi duydu. Sesin gel-
diği yöne doğru ilerleyen Tanrıverdi,
bir apartmanın önünde çantanın
içine konul-
muş bir bebe-
ğin ağladığını
gördü. Bebek
polise teslim
edildi.

Ofiste yangın çıktı
KAdIKÖY'dE 5 katlı binanın
dördüncü katındaki muha-
sebe ofisinde yangın çıktı.

Alev alev yanan ofisteki bir kişi hafif
yaralandı. Yangın, Saat 04.30 sırala-
rında Caferağa Mahal-
lesi Güneşlibahçe
Sokak'taki 5 katlı binanın
dördüncü katındaki mu-
hasebe ofisinde henüz bi-
linmeyen bir nedenle
çıktı. Alevler kısa sürede

büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye,
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri sokakta bulunan vatandaşları
uzaklaştırırken bir yanda güvenlik ön-
lemi aldı. Yangına Kadıköy, Erenköy ve

Üsküdar'daki itfaiye ekiple-
rince müdahale ederek yak-
laşık bir saat içinde kontrol
altına aldı. Ekipler içeride
bir süre soğutma çalışması
yaptı. Yangınla ilgili 
soruşturma sürüyor.

GÜNGÖREN'dE gece saatle-
rinde 4 katlı bir iş merkezi-
nin zemin katındaki deri

atölyesinin çatıya uzanan havalan-
dırma bacalarında henüz
bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. İş merke-
zinde görevli güvenlik gö-
revlileri bacadan çıkan
alevleri görünce durumu
hemen polis, itfaiye ve

sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen itfaiye ekipleri
alev alev yanan bacaya merdiven yar-
dımıyla müdahale etti. Herhangi bir

olumsuzluk ihtimaline
karşı itfaiye ekipleri çevre
ilçelerden takviye ekip is-
tedi. Bu sırada iş merke-
zinde çalışan bazı işçiler
güvenlik görevlileri tarafın-
dan tahliye edildi. 

Atölye alev alev yandı

Aynur
Göçmen
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Ö SYM’ nin açıklamalarına göre 2019
yılında 628 bin 800 aday puan bara-
jının altında kaldı. Sınava giren 15

bin öğrenci yarım net soru bile yapamadı. Her
yıl sınavda “0” çekenler ilan edilirken kimse
neden diye sormuyor. Yani liseyi bitiren bir in-
sanın hiçbir soruya cevap verememesi kimseyi
ilgilendirmiyor ne yazık ki. Eğitim sistemini
kobaya dönüştürmüş haldeyiz. Neyi tuttur-
maya çalıştığımızı da bilen yok anlaşılan.

Yeni dünya kurulurken bir çok şey ile bir-
likte öğrenme şekli de değişiyor ve bu değişen

öğrenme şekline müfretadımız adapte 
olamıyor. Belki de kabul etmiyor.

Çok sayıda üniversite açmanın, bol mik-
tarda üniversite mezunu vermekten başka bir
işe yaramadığını görüyoruz. Düşük puanlarla
öğrenci alan özel üniversiteler ne yazık ki eği-
tim merkezli değil,ticari merkezli olarak bakı-
yor meseleye. Yani her öğrenci bir müşteridir
asıl olan onlar için. Çocuklar “düşük puan
alsam da bir yere kapak atarım” diye düşü-
nüp hedef koymuyorlar kendilerine.  Ailenin
de, toplumun da, sisteminde gençten istediği

şey diploma olduğu için o da
sadece diplomaya odaklanıyor. Son-
rası için ise hiç kimsenin bir düşüncesi yok
maalesef. “Hele bir diplomayı alsın da baka-
rız” bakış açısı hemen hemen herkesi teslim
almış durumda. Sonuç, kitleler halinde üni-
versite mezunumuz var ama nitelikli 
elemanımız yok. 

Bu böyle gitmez. Ülkede ara eleman 

sıkıntısı olduğunu özel sektör bas bas bağırı-
yor. Meslek liselerini yok ettik,tornacı bula-
mıyoruz,marangoz ustası yok, oto
elektrikçisi bulunamıyor, çıraklık, kalfalık,
zanaatkarlık hak getire. Geleneksel hiçbir
meslek kalmadı günümüze gelen.İhtiyaç mı
yok elbette var. Neden herkesi mimar ya da
mühendis yapmaya çalışıyoruz? Neden
bütün liseleri Anadolu Lisesi diye adlandır-
dık? Niteliksizleştirdik. Neden öğrencileri
yeteneklerine göre yönlendiremiyoruz?

Eğitimden kastedilen şeyin insan yetiştir-
mek olduğunu unuttuk. Sadece diplomalı
olsun dedik ve yetindik. Sonra da ortaya
herkesin şikayet ettiği diplomalı işsizler 

sorunu çıktı. Biz çıkardık. Sadece her kimin
kriteri ise o kritere uysun diye. 

Ticari olarak açılan lise ve üniversitelerin
topluma ve gençliğe verdiği zararı hisset-
meye başladık. "Üniversite mezunuyum ama
iş bulamıyorum" diye ortalıkta ne kadar
genç insanın olduğunu hepimiz görüyoruz.

Eğitim kurumları ticari mantıkla insan
yetiştiremez. Tüccarlar eğitim kurumlarının
başında ise birinci öncelikleri para kazan-
mak olur. Eğitimli insanları topluma 
kazandırmak ikinci planda kalır.

Çok üniversite değil, nitelikli akademik
kadroya sahip insan merkezli eğitim 
kurumları.

Üniversite mi ticarethane mi?
Rukiye KARADOĞAN

rukiyekaradogan@mynet.com

İNCE İNCE

Yatmadan önce 
yemek yedirmeyin
Küçükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki öğrencilere ücretsiz diş taraması başlattı. Taramayı gerçekleştiren Diş
Hekimi M. Ali Paşaoğlu, “Yatmadan hemen önce gece tok olsun diye çocuğunuza bir şey yiyip içirmeyin” dedi

küçükçekmece Belediyesi ve İstan-
bul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Hastanesi Dentaydın’ ın iş-

birliğiyle hayata geçen ‘Hayata Sağlıklı Gülümse’
projesi kapsamında, 5’er kişilik diş hekimi grubu
ilçe genelinde Bilgi Evi’ne giden öğrencilere diş
taraması gerçekleştirdi. Küçükçekmece Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçen
proje kapsamında, Sefaköy, Mehmet Akif, İkitelli
Kanarya, Yarımburgaz, Halkalı, Cennet Bilgi Ev-
leri’nde gerçekleşen diş taramasına, ilköğretim,
orta ve liseye giden 1000 öğrenci katıldı. Projenin
ikinci ayağında ise, ilçe genelindeki okullarda 3, 7
ve 12’nci sınıf öğrencilerine ücretsiz diş taraması
yapılarak, gerekli görülen vakalar tedavi için üc-
retsiz olarak Aydın Üniversitesi Hastanesi’ne
yönlendirilecek.

Hayata sağlıkla gülümseyecek

Gençlere ve çocuklara verdiği değeri her fırsatta
söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların
sağlıklı bir şekilde yaşaması bizim için çok
önemli. Küçükçekmeceli öğrencilerimiz için üc-
retsiz ağız ve diş taraması başlattık. Bilgi Evleri-
mizde ve okullarımızda diş hekimlerimiz tarama
yapacak. Küçükçekmeceli çocuklar bundan
sonra hayata sağlıkla gülümseyecek. Biz çocukla-
rımızın, eşit, sağlıklı ve huzur içinde yaşamasını
istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz. Her zaman çocuklarımızın yanında ve yar-
dımcısıyız" diye konuştu.

Ağızlarını suyla çalkalasınlar

Mehmet Akif Bilgi Evi’ndeki taramayı gerçekleş-
tiren Diş Hekimi M.Ali Paşaoğlu, “Çocukların

dişleri çıktıktan sonra parmak fırçayla anneler ço-
cukların dişlerini fırçalamalılar. 2,5-3 yaşından
sonra ise çocuk fırçası ile çocuğa diş fırçalama
gösterilebilir. Çocuklar dişlerini fırçalamasalar
bile, ağızlarını suyla çalkalasınlar. Çocuğunun diş
fırçalamasını isteyen anne ve babalar kendileri de
çocuklarla birlikte diş fırçalamalılar. Diş fırça-
lama, beslenme, sosyo-ekonomik durum hepsi
ağız sağlığına etki ediyor. Beslenme teknikleri de
önemli. Çok şeker, çikolata, tatlı, kola zararlı. Be-
lirli bir saatten sonra çocuğa meyve yedirmemek,
süt içirmemek gerekiyor. Mesela yatmalarına
yakın bir şey yiyip içmesinler. Anneler yatmadan
önce çocuğum tok olsun diye yemek yedirme-
meli. Yatmadan bir iki saat önce yemek yemeyi
kesmeli çocuklar” diye konuştu.

Olumlu bir deneyim oluyor

Toplu taramaların çocuklar üzerinde olumlu
etkisi olduğunu dile getiren Paşaoğlu, “ En
azından belirli zamanlarda aileleri bir yerde to-
parlayıp bir bilgilendirme ya da tarama yap-
manın büyük etkisi var. Taramada çocuk
hekimden korkmaması gerektiğini öğreniyor.
Eğlenceli bir tarama gerçekleştiriyoruz. Kendi
ortamlarında alışık oldukları bir mekanda dişçi
korkusunu üzerlerinden atıyorlar. Diş fırçala-
mayı, fırçalama süresini öğretiyoruz. Hekim-
den korkmamaları gerektiğini öğreniyorlar.
Buraya geldikten sonra kliniğe daha rahat gidi-
yorlar. Onlara hediyeler de veriyoruz. Olumlu
bir izlenimle buradan ayrılıyorlar” dedi.

RAHAT DURMAYANI
GERI GONDERDIK!
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Huzur Toplantısı’nda konuşan İlçe
Kaymakamı Mustafa Eldivan, 12 Temmuz’dan bu yana kayıt dışı olan ve rahatsız edici
davranışlarda bulunan çoğunluğu Suriye, Afganistan ve Pakistanlı yaklaşık 6 bin kişinin
sınır dışı edilmek üzere Tuzla’daki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini söyledi 

B ağcılar 2019 Yılı Huzur Toplantısı,
Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda
gerçekleşti. İlçe Emniyet Müdürlüğü

tarafından organize edilen etkinliğe çok sayıda
kamu kurumu ve sivil toplum kurulu temsilcisi,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 

El birliğiyle çalışıyoruz

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Kay-
makamı Mustafa Eldivan, "Bağcılar, nüfus ba-
kımından İstanbul’un en büyük üçüncü ilçesi
konumunda. Bu kadar kalabalık nüfusun
ikame etmesi, sosyal yönden ihtiyacının karşı-
lanması çok ciddi bir organizasyon gerektiri-

yor. Yerel yönetimin maddi ve manevi

desteğiyle birlikte sizin huzurunuz için el birli-
ğiyle çalışıyoruz. Çevremize baktığımızda
suçlu ve suç oranının azaldığını görüyoruz"
dedi. 

Tuzla'ya gönderdik

Kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmalara
değinen Eldivan, "Suriye’deki savaş nedeniyle
ülkemize gelen muhacir Müslüman kardeşleri-
mize ev sahipliği yapıyoruz. Ancak kaydı ol-
mayan kaçak göçmenlere karşı çalışmalarımız
da devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızın da ta-
limatıyla birlikte 12 Temmuz’dan bu yana yap-
tığımız çalışmalarda kayıt dışı olan, rahatsız
edici davranışlarda bulunan aralarında Suri-
yeli, Afgan ve Pakistanlıların da bulunduğu 5
bin 949 kişi sınır dışı edilmek üzere Tuzla’daki

Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ettik. Adres
tespitlerini de yapıyoruz. Çevrenizde kaydı ol-
mayan Suriyelileri de görevlilere bildiriniz"
açıklamasını yaptı.

Muhtarlara çağrı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demir-
bağ da muhtarlardan bir ricada bulunduğunu
belirterek, "Mahallelerinizde duyduğunuz, gör-
düğünüz ne tür bir olumsuzluk olursa olsun
bizimle paylaşın. Biz anında müdahale edelim"
dedi. Yöneticilerin konuşmaların ardından ilçe
sakinleri huzurlu bir Bağcılar için hem görüş
ve önerilerde bulundu hem de yaşadıkları so-
runları dile getirdi. Programın sonunda davet-
lilere hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarıyla ilgili
bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

UFUK ÇOBAN

İŞLER ARTIK DAHA KOLAY
Göreve geldiği günden beri emniyete yaptıkları
desteğin devam ettiğini dile getiren Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Her geçen
gün daha iyi noktaya geliyoruz. Eğer Bağcı-
lar’dan güzel bir ilçe olarak bahsedilmesini isti-
yorsak öncelikli olarak halkın bireysel
mutluluğunu yakalamak hedefimiz olmalı. İlçe-

nin huzuru sadece polisin elinde olmamalı. Polis
ve vatandaşın birebir diyalog ve karşılıklı istişare
şansının olmadığı bir yönetimde başarı elde ede-
mezsiniz. Şimdi Allaha şükür Bağcılarda yaşa-
yan herkes bizlerin mesai arkadaşı oldu. İlçe
yöneticilerine ulaşılabilirlik sayesinde işlerimizi
artık daha kolay yapıyoruz" diye konuştu.

2020 yılını mec-
lis kararı ile
“Tarım Yılı” ilan

eden Büyükçekmece Bele-
diyesi çalışmalara başladı.
Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü ekipleri tarafından il-
çedeki çocuk oyun ve
yaşam parklarına nar,
vişne, kiraz, Trabzon hur-
ması, kayısı, armut, incir,
erik, elma, ayva, fındık,
mandalina ve ceviz ağaç-
ları dikilerek “Meyve Bah-
çeleri” oluşturuluyor.
Türkiye’nin en büyük yeşil

alanına sahip olan Büyük-
çekmece’de 2020 yılında
tarıma elverişli topraklar
vatandaşların tarım amaçlı
kullanımına açılacak.

Doğal ortamda
oynasınlar

Çocukların toprak ve
ağaçla büyümesi için ağaç
dikimi çalışmalarına
devam edileceğini söyleyen
Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Çocuklarımızı meyvelerle
büyüteceğiz. İlçemizdeki

tüm parklara meyve ağacı
dikimi gerçekleştiriyoruz.
Çocuklarımızı doğal ya-
şamla iç içe büyütmek isti-
yoruz. Hangi meyve hangi
ağaçta yetişiyor öğrensin
istiyoruz. Günümüzde
çoğu meyve ve sebze hor-
monlu. Diktiğimiz ağaçlar
organik yöntemlerde yetiş-
tiriliyor. Parklarda oyun
oynayan çocuklar dalında
kopartacakları meyvelerle
hem enerji depolayacak
hem de doğal beslenecek”
dedi.

Bütün parklara 
meyve dikiliyor

Çevik'in ailesine taziyeye gittiler
Türkiye’nin sayılı kadın
bomba imha uzmanlarından
Bayrampaşalı şehit Astsubay

Üstçavuş Esma Çevik’in düzenlenen tö-
renle Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa ve-
rilmesinin ardından Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe
Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte
şehidin Bayrampaşa Orta Mahalle’deki

acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Esma Çevik’in ailesine her zaman destek
olacaklarını söyleyen Başkan Aydıner,
“Bayrampaşa’mızın evladı aziz şehidimiz
Esma Çevik kardeşimize Yüce Allah’tan
rahmet, kederli ailesine ve milletimize
başsağlığı diliyorum. Rabbim, Esma kar-
deşimizin ve tüm şehitlerimizin mekânını
cennet etsin" dedi.

Mustafa
Eldivan

Lokman Çağırıcı
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Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Kanal İstanbul projesiyle ilgili şok bir iddia ortaya atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Önce o neydi biliyor
musunuz? Marmara’da 3 ada projesiydi. BİMTAŞ şirketimizde var. Projeler çalışılmış, o adaların üzerine villalar
konulmuş, o villalarla yapılan projeler getirilmiş Avrupa’daki konut fuarlarında ve uluslararası konut fuarlarında
tanıtılmış. Neymiş? 2-3 milyon dolara da o adalarda villa satacakmışız. İstanbul’un ihtiyacına bak ya" dedi

KANAL ISTANBUL 
3 ADA PROJESIYDI!

Çılgınlık değil mutluluk peşindeyiz
İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İngiltere merkezli toplam 11

sı̧̇rketin yönetı̇cı̇lerı̇ ile çalısm̧a toplantısı ger-
çekleştirdi. Toplantı, dün akşam, İngiltere İs-
tanbul Başkonsolosu Judith Slater’ın ev
sahipliğinde yapıldı. Slater’a misafirperverli-
ğinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu,
“Çok değerli bir Londra gezisi yaptık. Baş-
konsolosumuz, bize muazzam bir arkadaş-
lık ve rehberlik yaptı” dedi. Katılımcılarla
Londra’daki toplantılarıyla ilgili bilgiler pay-
laşan İmamoğlu, “Belediye Başkanı’yla
olsun, Londra Belediyesi’nin bir kısım ku-
rumlarıyla olsun ve yanı sıra iş dünyası ve fi-
nans kuruluşlarıyla olsun çok değerli
toplantılarımız oldu. İstanbul, dünyanın bizi
göre en önemli kentlerinden birisi. ‘Bize
göre’ deyince eksik kalmasın; birincisi. İstan-
bul’un hakkını vermeliyiz. Hem bu şehirde
yaşayanlar hem bu şehri yönetenler ve hem
de bu şehirde yatırım yapanlar olarak, ger-
çekten bu şehrin hakkını vermeliyiz” diye ko-
nuştu. İstanbul’un geleceğini tasarlamanın
kendileri için çok önemli bir konu olduğunu

vurgulayan İmamoğlu, “Gelecek deyince;
orta ve uzun vadeli gelecek, bizim için çok
önemli bir süreç tanımı. Biz; yeşil, adil ve ya-
ratıcı bir kent oluşturma çabası içerisindeyiz.
Bu üç strateji bizim ana yol haritamızı belir-
liyor. Tarihi bir tanım yapmak adına da
2050’yi kendimize vizyon odaklı bir tarih
olarak koyduk. İstanbul’un, ne yazık ki geç-
mişten bugüne gelen ve bugün çok da tartı-
şabileceğimiz uzun vadeli bir stratejisi
oluşmamıştı. Biz, bu süreci hızlıca toplumla
paylaşarak, toplumla üreterek oluşturma ça-
bası içindeyiz. Tüm demokratik kanalları
kullanıp, tüm toplum kuruluşlarını içine ka-
tarak böyle bir süreç tanımlıyoruz. İçinde
çok verimli bölümlerimiz ve iş paylaşımımız
var bu vizyon çalışmasının” ifadelerini kul-
landı.

İstatistik Ofisi açılacak

“Stratejik plan içerisinde artık sürekli bilgi
veren, bilgi paylaşan, bilgi toplayan İstanbul
İstatistik Ofisi’ni Ocak sonu itibariyle halkı-
mızla buluşturmuş olacağız” diyen İma-
moğlu, “Verisi olmayan, verisini toplumla

paylaşamayan ve bunu kendine ölçmeyen
hiçbir kentin başarılı olacağını düşünmüyo-
rum. Mutluluktan yoksulluğa, bütün para-
metreleriyle şehrin detaylarını elde edip bu
detayları, ‘kıyaslanabilir’ şekilde toplumla
paylaşacağız. Yine hem bilimi, aklı ve ulus-
lararası deneyimleri, ulusal deneyimleri
içinde tutmak adına da İstanbul Enstitü-
sü’nü kuruyoruz aynı vizyon çalışmasının
içerisinde. Bu da yine Mart ayı içerisinde İs-
tanbulluların hizmetine girecek olan bir ens-
titü olacak” diye konuştu.

Ortak akıl ortak masa çok önemli
“Ortak akıl” ve “ortak masa” anlayışını çok
önemsediklerinin altını çizen İmamoğlu,
“Şu bir gerçek: Ekonomi ve iş dünyası, de-
mokrasinin iyi olduğu, iyi işlediği yerde güç-
lenebilir. ‘Eğer ekonomi güçlüyse, demokrasi
güçlenir’ anlayışı tümüyle yanlıştır. Dolayı-
sıyla bir şehrimizde bir yönetim devrimi, yö-
netim anlayışı değişimi ortaya koyma çabası
içindeyiz. Çok kararlıyız ve başaracağız.
Toplum bu örnekleri ciddi anlamda talep
ediyor” dedi. HIDIR ULAĞ

B aşta sürekli göç veren Doğu ve Güneydoğu
olmak üzere yatırım yapmaktansa her gün
göç alıp, tıkanan metropollere yeni göçlerin

yaşanmasına kanal açan devlet anlayışı, AK Parti 
iktidarında da devam edecek gibi.

Evet, Başkan Erdoğan tarafından bizzat açıkla-
nan ve adına ''Çılgın proje'' denilen, muhalefetinse
''gerek yok'' dediği ''Kanal İstanbul'' projesi ile 
İstanbul'a yeni bir göç kanalı da açılmış oldu.

Belediye başkanı iken göçü engellemek adına ne-
redeyse ''pasaport çıkarılsın'' diyen başkanın böyle bir
proje ile özelikle de doğu ve güneydoğu'da olmak
üzere ülkenin diğer kentlerinde bulunanlara, '' Haydi
çıkın gelin İstanbul'a, bakın size bir de kanal açtım''
diyordu.

Ülkenin bir çok yerinde kapatılan, kapanmak
üzere olan, üretim durduran onca fabrika ve yatırı-
mın yanında, ''köylüsünün banka borçları dolayısıyla
haciz altında kıvranıp, arazilerinin haczedilerek ic-
raya çıkarılması, yabancı ortaklı bankalar aracılığı
ile satılan Gürcistan ve Ermenistan'a komşu Arda-
han'daki TİGEM'i, Ardahan-Et'i, Doğu kapısı kapan-
dığından bu yana göçün devam ettiği Ermenistan'a
komşu olan Kars'taki Yem, Un, Süt fabrikalarını 
yeniden açıp, insanların doğduğu yerde doymasını
sağlarım'' diye düşünmeyen zihniyetin, ''Tasınızı, 
tarağınızı, yorganınızı alın trafikten, gecekondudan,
kapkaçtan, cinayetlerden tıkanan İstanbul'a gelin''
demesi ne kadar mantıklı acaba?..

İstanbul'da yaşayanlara yönelik değil, İstanbul'a
yeni geleceklere yatırım olarak algılanabilecek olan
bu ve buna benzer projelerin başta trafiği olmak
üzere hiç bir sorunu çözeceğine inanmadığım gibi
büyük bir doğa katliamınına da yol açacağı da 
şimdiden tartışılan konuların başında gelmekte..

Kanal İstanbul'un, İstanbul'a yeni bir göç kanalı
açacağını anlamak zor bir şey değil..

Çünkü Batman'da çıkan petrolü burada kurulacak
tesislerde işlemektense, Kocaeli'ne, İzmir'e, Kırıkka-
le'ye kurulan tesislere taşıyan zihniyet nasıl göçü 
tetiklemişse, Kanal İstanbul'da buna benzer bir 
zihniyetten öte bir şey değil.

Bakın daha açıklanır, açıklanmaz bölgede ki arazi
fiyatları tavan yapmış, Doğu ve Güneydoğu'ya 
beklenen yatırımcıların gözü bu bölgeye çevrilmiştir.

İşte bu zihniyetle köyleri boşalan, beldeleri kapa-
nan, şehirleri ilçeye dönen bölgeden yeni göç dalga-
ları tetiklenmiş ve ''Haydi Kanal açıyoruz, sizde
İstanbul'a gelin" denmiştir.

Evet; Ardahan'ın Ilgar dağını delmek için bin bir
engel getiren, kura projesini değiştirip, suyunu çal-
mak için Karadeniz'e kanal açan, Ardahan/Ardanuç
yolunu 20 yıldan fazladır bitiremeyen, 80 km uzun-
luğundaki Ardahan-Kars yolunu bölemeyen, Sahara
dağını delemeyen zihniyet yeni göç dalgalarının 
düğmesine basmıştır 'Kanal İstanbul' projesiyle.

İntiharlar araştırılmalıdır...

İntihar vakalarının en çok yaşanan iller arasında
olan ülkenin sınır kentinden yeni hayatlara sarılmak
için göç devam ederken kalanların içinde kaldıkları
bunalımlardan kendilerini kurtaramayıp hayatlarına
son vermeye devam etmesi İstanbul'a yeni kanallar
açmaya çalışaların olmak üzere kimsenin çok da
umurunda olmadığını görmekteyiz.

Son olarak İstanbul Esenyurt'un Belediye Başka-
nının memleketi de olan Ardahan'ın Göle ilçesinde
bir genç kızın hayatına son vermesi ve en son olarak
da Çıldır ilçesine bağlı Semihaşakir (Terekemeçayıs)
köyünde meydana gelen ve bir gencin kendisini asa-
rak hayatına son vermesiyle son bulan intihar olayı
ile Ardahan'da ard arda yaşanan intihar olaylarına
bir yenisi eklenmiş oldu.

Başta Göle'de olmak üzere bölgede yaşanan bu
olayların nedeninin masaya yatırılması ve tüm 
dinlerin reddetmesine karşın insanların niye bu yolu
seçtiğine bakılması gerektiğini düşünürken, sosyal
etkinliklerin yok denecek kadar az olduğu bir kentte
yaşanan bu bunalımın nedenini mutlaka araştırmak
gerekir.

Kapalı bir toplumda yaşama stresi içinde buna-
lıma giren ve intiharı seçerek hayatına son veren 
insanların işsizlikten mi, yoksulluktan mı, yoksa bir
başka nedenle mi intihar ederek hayatlarına son 
verdiğinin araştırılıp, bulunması ve bunun çözümü
için çare aranması gerektiğini düşünüyorum.

Çünkü küçük bir il olmasına karşın büyük sorun-
ları olan Ardahan'da bu kadar intiharın yaşanması
ciddi bir olaydır.

Ortalama son üç ayda iki insanın kendisini astığı
bir durum karşısındayız.

İnsanların bunalıma girip, kendi hayatlarına son
vermesine neden olan nedenleri araştıracak olan 
kurumların bu önemli konuyu araştırıp, nedenlerini,
sebeplerini bulması ve bu yönde ortaya konacak 
çalışma ile yeni intiharların engellenmesi gerekir. 

Başta yerel yöneticiler olmak üzere tüm yetkililer
bu önemli konununun üzerine eğilmeli ve nedenlerini,
sebeplerini ortaya çıkarmalıdırlar.

Başta gençlerin olmak üzere insanların neden 
intihar ettiğini bulup, gerekli önlemlerin alınması
için atılacak olan adımla yeni intiharların 
engellenebileceğini düşünüyorum.

Bunun içinde gerekli kurumların hemen harekete
geçmesi ve bu kadar küçük bir kentte bu kadar 
intiharın neden yaşandığını bulmak, araştırmak 
gerekmektedir.

Bu önemli konu araştırıldığı takdirde sorunun
yıllardır yaşandığını ve son 10 yılda onca insanın
intihar ederek hayatına son verdiği görülecektir.

Çünkü insanların intihar ederek yaşamına son ver-
mesine neden olanı bulmak ve bunun önüne geçmek
sosyal devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu
bilmek ve buna göre hareket etmek gerekmektedir.

Bunu da yapacak olan intihar olaylarını normal
bir adli vaka olarak görüp, rutin bir şeymiş gibi 
bakmamak ve bunu mutlaka araştırmak gerekiyor. 

İstanbul'a açılacak kanal

10 bin yıllık güzel coğrafyanın sudan baha-
nelerle paramparça edilmeye çalışıldığını
kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:
“ÇED raporuna göre okumadan önü-
müze çıkıyorlar. Ben demiyorum, Kamu ve
Şehircilik Bakanlığı söylüyor. 1 milyon 150
bin nüfus oluşturuluyor kanalın civarında.
Biliyorsunuz ki biz 1 milyon 150 bin deriz,
o 2 milyon olur. İyi biliyorsunuz. Bu ne
projesi o zaman? Tankerler, gemiler. Yani
bu yeni bir rant projesi mi? 1,5 milyar met-

reküpe hafriyat, -odalara göre 2 milyar-
neymiş Karadeniz’de dolgu yapılacakmış.
Ocak ayında projelerini göstereceğim.
Önce o neydi biliyor musunuz? Mar-
mara’da 3 ada projesiydi. Oradan çıkarılan
hafriyatla Bakırköy’ün, Avcılar’ın Büyük-
çekmece’nin önüne 3 tane ada kurulacak.
Daha ilerisini söyleyeyim mi? BİMTAŞ
şirketimizde var. Projeler çalışılmış, o ada-
ların üzerine villalar konulmuş, o villalarla
yapılan projeler getirilmiş Avrupa’daki

konut fuarlarında ve uluslararası konut fu-
arlarında tanıtılmış. Neymiş? 2-3 milyon
dolara da o adalarda villa satacağız. İstan-
bul’un ihtiyacına bak ya. Tamam bunu
adamın birisi Dubai’de yapmış olabilir.
Çöl, çöl! Yapabilir. Burası Allah’ın bir lütfu.
Buna dokunmayın, dokundurmayız. Öyle
bir şey yok. İnsanların mutluluğunu konu-
şuyoruz. Ben hayatımda hiç dilsiz şeytan
olmadım. Konuşacağız kardeşim. Beni
bilim ile akıl ikna edecek. Beni bir kişi ikna
edemez kardeşim. Beni bilim ve akıl ikna
edecek. Bilim ve aklın ikna etmediği hiçbir
unsurun peşinden gitmem, gitmeyeceğim.
Milletimiz de gitmeyecek. Akla ve bilime
riayet sizi doğru yoldan ayırmaz. Ama bir
kişinin peşine uyarsanız, o bir kişi sizi her
yere götürebilir. İnsanoğlu, yani buna ben
de dahilim, bir başkası da dahil. O bakım-
dan bu bir siyasi mesele değildir. Bu birisi
istedi diye, yapılacak bir mesele değildir. Bi-
risi istemedi diye de yapılmayacak bir me-
sele değildir. Bu akıl ve bilim işidir.”

İmamoğlu, İngiltere merkezli toplam 11 şirketin yöneticileri ile dün akşam bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. İstanbul adına
hedeflerini anlatan İmamoğlu, "İnsanları çıldırtacak çılgın projeler değil, insanları mutlu edecek insani projelerin peşindeyiz" dedi

Ekrem
İmamoğlu

Beni sadece bilim ikna edebilir

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), “Tersane-i Amire”nin
564’ncü kuruluş yıl dönümünde

“Deniz Çalıştayı” düzenledi. Şehir
Hatları A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün
ev sahipliğinde Haliç Tersanesi’nde
düzenlenen çalışataya, sektörün tüm
paydaşları katıldı. Çalıştayda ilk ko-
nuşmayı Şehir Hatları A.Ş. Genel
Müdürü Sinem Dedetaş yaptı. De-
detaş’ın ardından mikrofonu İma-
moğlu aldı. Etkinliğin yapıldığı Haliç
Tersanesi’nin önemine dikkat çeken
İmamoğlu, “Burası, Fatih Sultan
Mehmet‘in bize kadim İstanbul’u ka-
zandırdığı zaferden iki yıl sonra ku-
rulmasını sağladığı eserlerden biri.
Bir kez daha kendisini minnetle anı-
yoruz. Yani, 564’üncü kuruluş yıldö-
nümünü yaşadığımız Haliç
Tersanesi’nin içindeyiz. İstan-
bul’umuzun, fetih sonrası ilk yapıla-
rından birinin, dünyanın en eski
tersanesinin içindeyiz” dedi. 

Boğaz dünyanın en büyük
nimeti 

Konuşmasında İstanbul’un gemicilik
tarihinden örnekler veren İmamoğlu,
Haliç Tersanesi’nde bugüne kadar
emek vermiş herkese şükranlarını
sunduğunu vurguladı. İmamoğlu,
“Buradaki üretimlerin sonucu ki; Şir-
keti Hayriye vapurlarıyla, geçmişkte
18 milyonun üzerinde yolcu taşıma
kapasitesine ulaşılmış. Bu rakam da
gösteriyor ki İstanbul’da deniz taşı-
macılığı aslında hep önemli oldu”
diye konuştu. İstanbul Boğazı’nı
“dünyanın en büyük nimetlerinden
biri” olarak niteleyen İmamoğlu,
“Boğaz, İstanbul’umuza sadece
doğal ve coğrafi güzellik katmadı,
deniz ulaşımı ile de büyük değer
kattı. Köprüler yapıldıktan sonra,
2000 yılına geldiğimizde dahi, şehir
içi taşımacılıkta deniz ulaşımı hisse-
dilir bir paya sahipti, yüzde 10’lar
düzeyindeydi. Bugün ise oran yüzde
4’ler düzeyinde gibi çok düşük nok-

tada. Bunun sonucu olarak da
bugün, günlük ortalamada sadece
800 bin civarında hemşehrimiz deniz
yolu ile ulaşımı tercih etmekte. 25 yıl
bu alanda hiçbir ilerleme kat edilme-
diğini, aksine gerileme yaşandığını
söylemek durumundayım. Şimdi biz
kendimize, yeniden yüzde 10 düzey-
lerine çıkmayı hedef koyduk, ilerliyo-
ruz” dedi. 

Toplu taşına entegre olmalı

Ciddi bir trafik bulunan İstanbul’da
deniz ulaşımının yeterli düzeyde kul-
lanılmadığı saptamasında bulunan
İmamoğlu, “Bir yanda dünyanın ilk
metrolarından biri olan Karaköy Tü-
neli bu şehirde hayata geçecek; ama
diğer yandan 16 milyona ulaşan nü-
fusa yetecek metro ağına hala ulaşa-
mamış olacağız. Elbette bu noktaya
gelinmesinde ihmaller ve yanlış yatı-
rımların etkisi büyük. Ama en önem-
lisi, eğer araçlara değil de insana
öncelik verilmiş olsaydı, toplu taşı-
mada çok daha ileri bir seviyede
olurduk” şeklinde konuştu. “Bugün
hızlı, güvenilir, konforlu, ucuz ve ula-
şılabilir bir toplu ulaşım sistemi kur-
maya çalışıyoruz” diyen İmamoğlu,
“Ulaşım projelerinin öncelikli olarak
toplumun en düşük gelirli kesimleri-
nin koşullarını iyileştirmeye yönelik
olması gerektiğine inanıyoruz.
Bunun yolu da toplu taşımadan ve
tüm sistemin birbiriyle entegre olma-
sından geçiyor. Otobüs, metro, tram-
vay ve deniz ulaşımı daha geniş
çerçevede entegre olmak zorunda.
Bunları yapmak için gereken tüm iş-
lemleri en kısa sürede yerine getir-
mek durumundayız” diye konuştu. 

Kanal İstanbul dayatmasını
reddediyorum

“Kanal İstanbul konusunun da tartı-
şılması lazım” diyen İmamoğlu, “Bir
söz söyledim Meclis'te. 'Bir vatandaş
Ekrem İmamoğlu olarak, 3 çocuk
babası bir vatandaş olarak ben,
bana, hiçbir şekilde Kanal İstan-
bul'un dayatılmasını istemiyorum,

reddediyorum' demiştim. Bu önemli.
Bahsettiğimiz konu, İstanbul'u tüm-
den değiştirecek başka bir yere taşı-
yacak bir konu. Dolayısıyla
verimliliğini, gerekliliğini İstanbullu-
ların dolu dolu tartışması lazım.
2011 yılında bir seçim vaadi olarak
ortaya atılan projenin ne tartışıldığını
ne de kamuya açık konuşulduğunu
gördüm. Bakın bu dayatmadır. Ben
bir iş insanıyım, tahminlerim kuvvet-
lidir. 75 milyar olduğunu düşünmü-
yorum, çok daha fazladır bu
yatırımlar. Ocak ayının ilk haftası
‘Kanal İstanbul Çalıştayı’ da yapaca-
ğız. İstanbul'a attığınız her adım iyi
anılmalı. Ben, İstanbul'un coğrafya-
sının böyle bir değişimi kaldıramaya-
cağını düşünüyorum. Bilimsel
gerekçeleri var” şeklinde konuştu. 

Bu siyasi bir mesele değildir

“Tek başına 135 milyon metrekare
tarım alanının yok oluşu bile gerek-
çedir” uyarısını yapan İmamoğlu,
“Marmara'nın Karadeniz'e etkisi… 
8 milyon kişinin bir adada yaşaması
durumu… Neymiş? 8 tane 300-350
metre uzunluğunda köprü ile bağ-
lantı kuruyorsunuz. Niçin? Deniliyor
ki; gemi trafiğindeki artış, teknolojik
gelişmeler sonucu gemi boyutlarının
büyümesi ve akaryakıt benzeri tehli-
keli zehirli maddeleri taşıyan gemile-
rin boğazdan geçişini engellemek.
Gerekçeye bakar mısınız? Yüzde 90'ı
geçersiz. İstanbul Boğaz'ından geçen
gemi sayısı azalmakta. Bu sudan ba-
haneyle 10 bin yıllık coğrafyayı böyle
bir şeyle paramparça etmenin, ÇED
raporunu okumadan önümüze çıkı-
yorlar, 1 milyon 150 bin nüfus oluş-
turuluyor kanalın etrafında. Hani
tankerler, gemiler? Yeni bir rant pro-
jesi mi? 1,5 milyar küpe yakın hafri-
yat, odalara göre 2 milyar metreküp.
Türkiye’de İstanbul’da boğazdaki
gemi geçiş sayıları azalmakta. Tanker
tehdidinden bahsediyor. Petrol boru
hatlarının ne denli önemli yatırımlar
yapıldığı ortada. Daha farklı yatırım-
lar da yapılabilir” dedi. 

MUSTAFA DOLU



M erkez Bankası'nın bankala-
rın kredi büyüme hızlarına
göre zorunlu karşılık oran-

ları belirleyen düzenlemesini eleştiren
Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş
Yılmaz, “Bankalara teşvik vererek tı-
kanan ekonomiyi açmayı hedefliyor-
lar” dedi. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) verile-
rine göre, 29 Kasım itibarıyla kamu
bankaları yılbaşından bu yana 161
milyar 419 milyon TL, yerli ve ya-
bancı özel bankaları ise 39 milyar 282
milyon TL kredi kullandırdı. Rakam-
lar,özel bankaların reel yüzde 5 kredi
büyümesi yaratabilmek için TL kredi-
lerde gaza basmaları gerektiğini gös-
teriyor.

Kredi müşterisi de yok

Zorunlu karşılık politikasındaki deği-
şikliği değerlendiren İYİ Partili Millet-
vekili Durmuş Yılmaz, duraksayan
ekonominin tekrar krediler yoluyla
canlandırılmaya çalışıldığını söyledi.
Yılmaz, “Ancak bankaların kredi ver-
meye takati kalmadığı gibi kredi vere-
cekleri güvenli müşteri portföyleri de
kalmadı. Bankalara teşvik vererek tıka-
nan ekonomiyi açmayı hedefliyorlar”

dedi. 2017'de Kredi Garanti Fonu yo-
luyla kredi genişlemesine gidildiğini
hatırlatan Yılmaz, sonucunda oluşan
sorunlu kredi artışına dikkat çekerek,
kredilerde batık oranının daha fazla
artabileceğini belirtti.

Özel bankaların işi zor

Önceki gün Merkez Bankası (MB)
yeni bir düzenleme ile bankaların TL
cinsi zorunlu karşılığa tabi pek çok yü-
kümlülüğünde zorunlu karşılık ora-
nını yüzde 2'ye düşürmeleri için
gereken kredi büyüme oranını yüzde
10-20 aralığından yüzde 5-15 aralı-
ğına indirdi. MB kredi büyümesinin
hem enflasyondan arındırılarak he-
saplanacağını, hem de bazı kredilerin
büyüme hesaplamasına dahil edilme-
yeceğini de açıkladı. Büyüme perfor-
manslarına bakılırsa bu düzenlemenin
kamu bankaları için daha avantajlı ol-
ması beklenirken, özel bankaların bu
avantajlardan yararlanması için daha
fazla büyüme performansı ortaya
koymaları gerekecek. Hatırlanacağı
gibi MB, ağustosta zorunlu karşılık-
larda düzenleme yaparak bu karşılık-
lara ödenen faiz ve nema hesabını
kredi büyüme hızlarına bağladı. Dü-

zenleme bankaları ‘havuç-sopa' yakla-
şımı ile kredi genişlemesine zorladığı
eleştirilerinin hedefi oldu.

Büyümeye kredi ivmesi 

Bankacılık analistleri zaten 29 Kasım
itibarıyla yüzde 8.7'ye çıkan toplam
kredi büyümesinin sene sonuna doğru
yüzde 11 civarına yükselmesini, önü-
müzdeki sene de yüzde 15 civarında
gerçekleşeceğini öngörüyor. QNB Fi-
nansbank ekonomisti Erkin Işık, bu
oranlardaki kredi büyümesinin Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) üzerin-
deki etkisini inceleyerek, net kredi kul-
lanımının GSYH'ye oranının
önümüzdeki sene yüzde 8'e kadar çı-
kabileceğine dikkat çekti.
Bu oranın 2018'in ilk çeyreğinden beri
görülen en yüksek oran olacağını be-
lirten Işık, “Bu durumda, GSYH bü-
yümesinin de yüzde 5 YEP hedefinin
üzerine doğru belirgin olarak ivmelen-
mesi beklenebilecek. Bu büyüme eğili-
minin yılın tamamında
sürdürülebilmesinin, artan büyüme
eğiliminin cari denge ve enflasyon
üzerinde ne ölçüde etkisi olacağına
bağlı olacağını düşünüyoruz” açıkla-
masını yaptı.

EKONOMİ
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Borsa İstanbul'da, yabancı
yatırımcı takas oranında son
iki haftadır görülen ve diğer

verilerle desteklenmeyen hızlı
düşüşün, yabancı yatırımcı

mülkiyetindeki bazı hisselerin
bir Türk bankasına rehin 

verilmesi ile meydana 
geldiği belirtildi

BorSada, Merkez Kayıt
Kuruluşu (MKK) tarafın-
dan, yerli ve yabancı yatı-

rımcıların sahip oldukları hisselerin
piyasa değerlerinden hesaplanan ya-
bancı yatırımcı takas oranı, son iki
haftadaki hızlı düşüşleri ile borsa uz-
manlarının gündemini meşgul eder-
ken, alım-satım verilerinin yabancı

takasındaki düşüşü açıklamaması
kafa karışıklığına neden olmuştu. ko-
nuya yakın kaynaklardan edindiği bil-
gilere göre, yabancı yatırımcı takas
oranındaki düşüşün büyük bir kısmı,
yabancı yatırımcı mülkiyetinde bulu-
nan önemli tutardaki hisse senedinin,
kredi sözleşmesi karşılığında bir Türk
bankasına rehin verilmesi nedeniyle

oluştu. Yabancı yatırımcı takas oranı,
yılbaşından kasım ayı sonuna kadar
yüzde 63-66 bandında dalgalı bir seyir
izlemesinin ardından, son iki hafta-
daki düşüşle yüzde 60,5'e kadar 
geriledi.

Analizler dikkate alınmalı

Analistler, yabancı yatırımcıdan yerli

bankalara yapılan rehin işlemlerinin,
gerçek durumda mülkiyet olarak her-
hangi bir değişiklik yaratmasa da sak-
lama hesabının değişmesi nedeniyle
yabancı takas oranında düşüşe neden
olduğunu belirterek, bu durumun ge-
çici olduğunun göz ardı edilmemesi ve
bu veri ile yapılan analizlerde dikkate
alınması gerektiğini ifade etti. DHA

Borsa İstanbul’da sır çözüldü

Merkez Bankası
ekonomik 

büyüme için kredi
genişlemesini
teşvik ediyor.

Durmuş Yılmaz,
ise bankaların
manevra alanı

kalmadığını 
belirtti

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 06/12/2019

1.İhale Tarihi : 06/01/2020 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
2.İhale Tarihi : 21/01/2020 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
İhale Yeri : EYÜP SULTAN MAH. ÖZDEMİR CAD. NO:11 SANCAKTEPE 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 80.000,00 1   %18 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

13. İCRA DAİRESİ
2019/27952 ESAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1099813)

Örnek No: 25*

34VD5910 Plakalı , 2015 Model , 
VOLKSWAGEN Marka , POLO TSI BLUEMO-
TİON ARACIN ARKA TANPONUNDA BOYA
ÇATLAĞI , ARKA SAĞ LASTİK İNİK, SOL
ARKA ÇAMURLUK VURUK VAR, ŞOFÖR 
KAPISINDA VURUK VAR, SOL AYNA KAPAĞI
YOK, OTOMOTİK VİTESLİ, 2015 MODEL 
GRİ RENK, ARACIN RUHSATI YOK, 
ANAHTARI VAR,

BANKALARIN 
TAKATI KALMADI

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği

(TOBB) verilerinden
yapılan derlemeye

göre, ülkede 
ocak-ekim döneminde

949 anonim, 9 bin
733'ü limited olmak

üzere 10 bin 682
yabancı sermayeli

şirket kuruldu

Bu şirketlerin illere göre dağılımı incelendi-
ğinde, 41 şehirde anonim şirket kuruluşunun
gerçekleştiği belirlendi. En fazla yabancı ser-

mayeli anonim şirket İstanbul'da kuruldu. 604 yabancı ser-
mayeli anonim şirketin faaliyete geçtiği İstanbul'u, 77
şirketle Ankara, 74 şirketle İzmir, 44 şirketle Antalya ve 27
şirketle Muğla izledi. Söz konusu şirketler İstanbul'a 353
milyon 798 bin lira, Ankara'ya 16 milyon 887 bin lira, İz-
mir'e 15 milyon 947 bin lira, Antalya'ya 6 milyon 459 bin
lira ve Muğla'ya 15 milyon 322 bin liralık yatırım yaptı. 74
ilde limited şirket faaliyete geçirildi. İstanbul'da 6 bin 126,
Antalya'da 533, Gaziantep'te 435, Ankara'da 400 ve Mer-
sin'de 336 limited şirket kuruldu. Bu şirketlerin yatırımla-
rına bakıldığında, İstanbul'a 1 milyar 730 milyon 218 bin
lira, Antalya'ya 77 milyon 846 bin lira, Gaziantep'e 130
milyon 59 bin lira, Ankara'ya 96 milyon 506 bin lira ve
Mersin'e 87 milyon 847 bin liralık yatırım yapıldı.

4,3 milyar liralık yatırım yaptılar

Bu dönemde, yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye'ye

gelerek ortaklık kurduğu şirketlerdeki payları, anonim olan-
larda 1 milyar 422 milyon 786 bin lira, limitedlerde 2 mil-
yar 604 milyon 14 bin lira oldu. Toplamda yılın 10 ayında
yabancı şirketler 4 milyar 26 milyon 801 bin liralık yatırım
gerçekleştirdi. Kurulan şirketlerdeki yabancı sermaye oranı
anonim şirketlerde yüzde 84,39, limited şirketlerde yüzde
83,62, toplamda yüzde 83,90 olarak kayıtlara geçti.

İranlı şirketler lider

Bu dönemde, kurulan anonim şirketlerdeki yabancıların
geldiği ülkelere bakıldığında, İran 49 şirketle ilk sırada yer
aldı. Bu ülkeyi, 45 şirketle Almanya, 31 şirketle Azerbaycan,
24 şirketle ABD, 22 şirketle Hollanda, 19 şirketle İngiltere
ve 17 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.
Bu şirketler sermayeleri bakımından değerlendirildiğinde,
971 milyon 920 bin lirayla Almanlar başı çekti. Bu ülkeyi
91 milyon 960 bin lirayla Hollanda, 51 milyon 329 bin li-
rayla Japonya, 27 milyon 304 bin lirayla İsviçre ve 16 mil-
yon 834 bin lirayla Güney Kore izledi. 
HABER MERKEZİ

Yabancı şirket cenneti Türkiye 

Söz konusu dönemde kurulan limited şir-
ketlere bakıldığında, 772 şirketle İranlılar ilk
sırayı aldı. Bu ülkeden gelen yatırımcıları,
684 şirketle Suriyeli, 362 şirketle Suudi
Arabistanlı, 288 şirketle Ürdünlü, 274 şir-
ketle Iraklı, 260 şirketle Mısırlı yatırımcılar
takip etti. Bu dönemde kurulan şirketlerin

sermayelerine bakıldığında ise 205 milyon
945 bin lirayla Hollandalılar ilk sırada yer
aldı. Bu ülke yatırımcılarını 134 milyon 331
bin lirayla Suriyeliler, 107 milyon 198 bin
lirayla İranlılar, 105 milyon 677 bin lirayla
Mısırlılar, 62 milyon 355 bin lirayla İsviçre-
liler izledi.

En çok sermaye Hollanda'da

Cari açık belli oldu
Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla
verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası
(TCMB) tarafından

Ekim 2019 dönemine ilişkin ödeme-
ler dengesi verileri açıklandı. Buna
göre, cari işlemler fazlası ekimde
geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar
77 milyon dolar azalarak 1 milyar
549 milyon dolar düzeyinde gerçek-
leşti. Bunun sonucunda, 12 aylık

cari işlemler fazlası 4 milyar 336
milyon dolar oldu. Bu gelişmede, bir
önceki yılın aynı ayında 630 milyon
dolar fazla veren ödemeler dengesi
tablosundaki dış ticaret dengesinin
bu yıl 924 milyon dolar açık vermesi
etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari
işlemler fazlası ise, bir önceki yılın
ekim ayına göre 700 milyon dolar
azalarak 5 milyar 332 milyon dolar

olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi
altında seyahat kaleminden kaynak-
lanan net gelirler, bir önceki yılın
aynı ayına göre 238 milyon dolar tu-
tarında artarak 2 milyar 759 milyon
dolara yükseldi.

Fazla vermesi bekleniyordu

Birincil gelir dengesi kalemi altında
yatırım geliri kaleminden kaynakla-
nan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı
ayına göre 116 milyon dolar azala-
rak 951 milyon dolar oldu. İkincil
gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler,
bir önceki yılın aynı ayına göre 17
milyon dolar artarak 132 milyon do-
lara ulaştı. Öte yandan, eylül ayı cari
işlemler fazlası 2 milyar 447 milyon
dolardan 2 milyar 353 milyar do-
lara; 12 aylık cari işlemler hesabı da
5 milyar 895 milyon dolar fazladan,
5 milyar 413 milyar dolar fazlaya re-
vize edildi. Ekonomistler ise ekimde
cari işlemler dengesinin 1 milyar 600
milyon dolar fazla vermesini 
bekliyordu.

Mücevher
ihracatı arttı
Mücevher

ihracatı arttı
Mücevher

ihracatı arttı
Mücevher

ihracatı arttı
Mücevher

ihracatı arttı
Mücevher

ihracatı arttı
Mücevher

ihracatı arttı
Mücevher

ihracatı arttı
Mücevher İhracatçıları Birliği,
2019 Kasım ayında 377,8 milyon
dolar mücevher ihracatına imza

atarken birliğin 11 aydaki ihracatı 3 milyar 808
milyon dolara ulaştı. Mücevher İhracatçıları
Birliği, 2019 yılı kasım ayı mücevher ihracatı ra-
kamlarını açıkladı. Buna göre kasım ayında 377
milyon 793 bin 747 dolar mücevher ihracatı
gerçekleştiren Mücevher İhracatçıları Birliği, 11
ayda 3 milyar 808 milyon 360 bin 829 dolar ih-
racata imza atmış oldu. Kasım ayında ülke
gruplarına bakıldığında 147,8 milyon dolarla
Yakın, Orta ve Doğu Asya ülkeleri, en fazla ih-
racat yapılan ülkeler oldu. Avrupa Birliği'ne 91,9
milyon dolar, diğer Asya ülkelerine ise 43,6 mil-
yon dolar mücevher ihracatı yapıldı.

En çok ihracat BAE'ye

Mücevher İhracatçıları Birliği, kasım ayında
ülke bazında en çok ihracatı 94,7 milyon dolarla
Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdi. Bu ül-
keyi 37 milyon dolarla İngiltere, 30,3 milyon do-
larla Amerika Birleşik Devletleri takip etti.
Açıklamaya göre ayrıca, kasım ayında en çok
ihraç edilen ürün 273 milyon 770 bin dolarla
Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eş-
yası grubu oldu.

Mücevher
ihracatı arttı

KREDİ
İÇİN MANEVRA

ALANI TÜKENDİ

Merkez
Bankası eski
Başkanı ve
İYİ Parti
Milletvekili
Yılmaz,
özel
bankaların
ciddi bir
darboğazdan
geçtiğini
ifade etti.



Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com
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Hadi gülümse…

H adi gülümse..
Çünkü gülmek devrimci bir eylemdir..
Gülmek yaşamın uğruna verdiğin bir 

sadakadır…
Okuduğun kitabın kapağıdır. Yüreğin dışa vuran

aynası gibidir..
Ruhun ışığı, dertlerin tek çaresi, güzelliğin müj-

desidir gülümsemek…
Dertler, sıkıntılar ve sorunlarla depreşirken kah-

kahalarla yaşanamayacağını bilsek bile gülümseme-
nin her çözüm başı olduğunu da göz ardı etmemiz
doğru değil.

Hadi gülümse…
Gülümse ve bunda samimi ol! Zira samimi olma-

yan gülümseme, sahteciliktir, iki yüzlülüktür! 
Gülümse! 

Çünkü asık surat; değerliyi de, makamı da, malı
da değersiz kılar, hayatı yaşanmaz hale getirir! 

Düşün! Sıkıntılı bir hayatta malın, makamın 
Rütbenin, şöhretin ne değeri olabilir ki? 

iyi düşün! Evini, dünyanı, hayatını cehenneme
döndüren, asık suratlı bir kadının güzelliği ne anlam
taşıyabilir ki?

Gülümse..
Çünkü; çevrendeki her şey gülümsüyor; çiçekler,

ağaçlar, ormanlar gülümsüyor, denizler, nehirler gü-
lümsüyor, gökyüzünde yıldızlar gülümsüyor, havada
uçuşan kuşlar, kelebekler gülümsüyor, yerdeki bö-
cekler gülümsüyor ve ilkbaharıyla, sonbaharıyla, ya-
zıyla, kışıyla bütün bir dünya gülümsüyor…

Hayatın karmaşasında kaybolmamak için, diren-
mek için gülümse…

Gülümse! Ve kendi yaşam tarzınla, kendi özel
gözlüğünle, kendi özel düşüncenle dünyaya bak !

Soysuza, arsıza, hırsıza, yolsuza inat gülümse
çünkü herşeye rağmen gülümsemek en büyük 
zaferdir… 

Gül isen, önce gülen yüzünü göster...  dikenler
senin  canını yakıp vazgeçirmeye çalışsa bile  
gülümse…

Gülümse ki!  kor alevlerde yanan yüreklere su
olabilesin. 

Gülmse ki insanlığın en güzel ve en önemli eyle-
minde örnek olabilesin

Mevlana’nın dediği gibi “Sevdiklerinize gül verin,
gülünüz yoksa gülüverin”

Hadi ne olur gülümse  sadece gülümse…… 
Çünkü gülmek çiçek açmaktır…
Hoca hanımlara vaaz veriyormuş. Kadınlardan

biri sormuş.
“Hoca Efendi, bir mühendis ile zina yaparsak ce-

zası ne kadardır?”
Hoca yanıtlamış: “Üç yıl”
Bir diğeri atılmış: “Hocam ya doktorla?”
Hoca yanıtlamış: “Dört yıl”
“Ya avukatla?” demiş bir diğeri
Hoca cezayı arttırmış: “beş yıl”
En sonuncusu sormuş: “peki ya bir Hocayla?”
Hoca parmağını kadına doğru sallayarak: “Seni

gidi uyanık. Cennete gitmek istiyorsun galiba”
demiş.

Vesselam

MHP, FETÖ ile mücadelede si-
yasi ayağın eksik kaldığını belir-
terek eleştirilerde bulundu.

MHP Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul
Milletvekili Feti Yıldız, bugüne kadar bir-
çok meslek mensubunun FETÖ soruştur-
ması geçirdiğini belirterek, “Polis, bekçi,
çaycı, çorbacı FETÖ'cüler hakkında soruş-
turma açıldı ama ne hikmetse FETÖ'cü bir
siyasetçi hakkında soruşturma yapılmadı”
dedi. TBMM'de ele alınan Anayasa Mah-
kemesi ve Sayıştay bütçeleri üzerinde ko-
nusan Yıldız, şimdiye kadar FETÖ

bağlantılı 3 bin 900 hakim-savcının mes-
lekten ihraç edildiğini, ancak bu kişilerin
verdiği kararların geçerli sayılarak infaz ve
icra edildiğini de söyledi.

Mücadelede iki eksik var

“FETÖ’yle mücadelede iki eksik var” diyen
Yıldız, “Biri, FETÖ’cü hâkimlerin verdiği
kararlar yeniden gözden geçirilmeli. İkin-
cisi de polis, bekçi çaycı, çorbacı da olan
FETÖ’cüler hakkında soruşturma açılmış,
takip yapılmış ancak ne hikmetse FE-
TÖ’cü bir siyasetçi hakkında soruşturma

yapılmamış. Elbette her kuruma sirayet
eden bu hainler siyasette de vardır, behe-
mehâl temizlenmelidir” ifadelerini kul-
landı.  Yıldız'ın, CHP'nin güvenlik
soruşturmaları konusunda AYM'ye yaptığı
iptal başvurusunu eleştirmesi ise tartış-
maya neden oldu. CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay, “Herkesi potansiyel terörist
görmeyin. PKK'nın Türkiye'yi bölmeye
gücü yetmez ama senin gibi insanların ka-
fası yüz kere yeter” dedi. Bu sözlere MHP
sıralarından ‘yuh' ve ‘hadi ordan' şeklinde
karşılık verildi.

Çaycı, çorbacı var siyasetçi neden yok?

İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık bi-
nasındaki Anadolu Restoran’da kadın mülki
idare amirlerini kabul etti. Soylu, burada

yaptığı konuşmada, kadın kaymakamlar, vali ve
vali yardımcılarının verimli çalıştıklarını, bu ya-
pıyı genişletmeyi, yoğun olarak insana temas
eden bu meslekte kadınların gücünü, bakış açı-
sını, hassasiyetini daha fazla işin içine katmayı
istediklerini söyledi.

Yüzde 80'i bildirilmiyor

“Kadına şiddeti, aile içi şiddeti asla kabul etme-
yeceğiz” diyen Soylu, “250 bin kolluk
personeli aile içi ve kadına yö-
nelik şiddetle mücadele eği-
timi alması yönünde
planlamamızı yaptık
ve inşallah bu yılın
sonu itibarıyla
bunu bitireceğiz.
Önümüzdeki yıl
250 bin kolluk
personelinin
daha eğitimini
gerçekleştirece-
ğiz. Böylece 550
bin personelimi-
zin hemen hemen
birçoğuna ulaşmış
olacağız.

Yaptığımız saha araştırmalarında kadına yöne-
lik aile içi şiddet olaylarının yüzde 80’inin bildi-
rilmediğini görüyoruz. Kadın cinayetlerinin
büyük çoğunluğunun da daha öncesinde her-
hangi bir başvuru bulunmuyor” ifadelerini kul-
landı. 

19'unun tedbir kararı vardı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun
verilerine göre 2017 yılında 409, 2018 yılında
440 kadın öldürüldü. Platform, 2019'un ilk 11
ayında 402 kadının cinayete kurban gittiğini

açıkladı. Bu yıl 318 kadın cinayeti
kurbanı var. Bunların sadece

19’una ait tedbir kararı
vardı. Diğerlerinin her-

hangi bir tedbir ka-
rarı ve başvurusu

yoktu. Dolayı-
sıyla buraya
ilişkin de çalış-
malar yürütü-
yor, şikayet ve
başvuru me-
kanizmaları-
nın daha etkin

ve daha hızlı
işlemesi için

tedbirler 
geliştiriyoruz. 

İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu,

2019'un ilk 11 ayında

318 kadının cinayete

kurban gittiğini

açıkladı. Kadına

yönelik aile içi 

şiddet olaylarının

yüzde 80'inin

bildirilmediğini

söyledi

11 ayda tam
318 kadın
öldürüldü!

MHP Genel Başkan yardımcısı Feti Yıldız, “Polis, bekçi, çaycı, çorbacı FETÖ’cüler hakkında
soruşturma açıldı ama ne hikmetse FETÖ’cü bir siyasetçi hakkında soruşturma yok” dedi

PKK'nın kandırarak dağa çıkarttığı terör örgütü
üyelerinin kurtarılması için yapılan faaliyetleri de an-
latan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kamuoyu bunu

belki de ilk defa duyacak. Dağlara mektuplar ve broşürler
atıyoruz. Annelerden mektuplar atıyoruz" dedi. Soylu,
“Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını,
bunun da ülkenin selameti açısından büyük bir önemi
olduğunu ifade etmek isterim. Birçok yöntemimiz var

ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim.
Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğü-

müz faaliyetler” açıklamasını
yaptı. 

Anne mektuplArını
dAğlArA Atıyoruz!

iYi Parti Sözcüsü Yavuz Ağı-
ralioğlu, Genel Merkez’de yap-
tığı basın açıklamasıyla ülke

gündemini değerlendirdi. Sözlerine, cina-
yete kurban giden Ceren Özdemir ve pa-
zartesi günü şehit düşen
askerlerimiz Esma Çevik,
Kemal Sayar ve Halil
Ulaş Yıldırım’a Al-
lah’tan rahmet ve
yaralılara acil şifa-
lar dileyerek baş-
layan Ağıralioğlu,
kadınların, çocuk-
ların, güvenlik
personelinin ve
bütün insanları-
mızın emniyetle-
rini sağlayacak
bütün hukuki dü-
zenlemelerde hiçbir si-
yasi hesap
gütmeksi-
zin

hükûmetin atacağı adımları destekleye-
ceklerinin altını çizdi. 

Ödülü Miloseviç’e verseydiniz!

Bu seneki Nobel Ödülü’nün alenî nefret
suçu işleyen Peter Handke’ye verilmesini

makul bulmadıklarını belirten Ağırali-
oğlu, "Bu ödüllerin, insanlığa kas-

tetmiş canilere iltifatlar dizen
kişilere verilmesi Nobel’i itibar-
sız hâle getirmiş olur. Nobel
ödülünün böyle bir kişiye ve-
rilmiş olmasının, yüz binlerce
Boşnak kardeşimizin katili
Miloseviç’e vermekten aşağı
kalır yanı yoktur" dedi. Tür-
kiye ile Libya arasında imza-
lanan deniz yetki alanlarının
sınırlandırılmasına ilişkin an-

laşmanın, partilerinin de deste-
ğiyle TBMM’den geçtiğini ve

bu adımı olumlu ve ge-
rekli bir hamle

olarak gör-
dükle-

rini söyleyen Ağıralioğlu, “Hükûmete iç
politikada muhalefet etme hakkımızı mah-
fuz tutarak, devletimizin bu tavizsiz yakla-
şımının arkasında durduğumuzun tüm
kamuoyunca bilinmesini istiyoruz" ifade-
lerini kullandı. 

Millete tepeden bakılmaz

Yavuzağıralioğlu, geçtiğimiz hafta, Gün-
gören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel
İpekçi’nin, kendisini görüp ayağa kalk-
madı diye belediyede çalışan bir şoföre
"tuvalet önünde oturma" cezası vermiş ol-
masını eleştirerek, "Bu milletine tepeden
bakan ve buyurgan hâle dair iktidar kad-
rolarını uyarıyoruz. Milletine yaslanma-
yan, kibir ve şatafatla milletin vermiş
olduğu makamları işgal edenler gün gelir
makamlardan yine milletin iradesiyle indi-
rilirler. Fakat o günden geriye yalnızca
mahcubiyetler kalır. Milletin hizmetkârı
olanların kendisini milletin efendisi say-
ması gibi bir zehaba kapılmalarının neti-
cesinde, kazanmaları gereken milletin
sevgisi, saygısı yerine, milletlerinin kızgın-
lık ve nedamet cümleleri kalır. Milletin yö-
netim hizmetini alanların düşebileceği en
büyük zillettir bu" dedi. 

Komisyon teklifi olumlu

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı’nın Şehir
Üniversitesi yerleşkesinin tahsisiyle ve
Halkbank’tan finans teminiyle alakalı
söylediği sözlerin siyasi bir tartışmanın
çok ötesinde, hukukun alanına girdi-
ğini belirterek, "Tayyip Bey bu konuş-
mayı yaparken mevcut sekiz on

görevinden birisi olan Ak Parti Genel Baş-
kanı vasfının galip gelmesiyle konuşmuş
olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Cumhurbaşkanlığı görevinin de uhde-
sinde bulunduğunu kendisine hatırlatmak
isteriz. Ortada bir suç varsa bu zamana
kadar neden beklemiştir? Eğer Davutoğlu,
Tayyip Bey’e karşı böyle bir siyasi çıkış
yapmamış olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı
yine de bunları ifade edecek miydi? Siya-
sette yan yanayken söylemediğiniz sözle-
rin, görmediğiniz hataların karşı karşıya
gelince ifade edilmesini de bir ilkesizlik
olarak değerlendiriyoruz. Siyasi mücade-
lenin centilmenlik kuralları olmalıdır. Böy-
lesi hatalar, siyasetin ve siyasetçinin
itibarını yok edecek vahim hatalardır.
Ahmet Davutoğlu’nun son dönemde
görev almış Bakan, Başbakan ve Cumhur-
başkanlarının 1. derece akrabalarıyla bir-
likte mal varlıklarının mecliste
araştırılması teklifini olumlu buluyor ve
İYİ Parti olarak destekliyoruz" açıklama-
sını yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Ahmet Davutoğlu arasında

çıkan Halkbank
tartışmasına değinen 

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz
Ağıralioğlu, konunun
siyasetten çok hukuk

alanına girdiğini belirterek,
“Sayın Cumhurbaşkanı 
ortada bir suç varsa bu 
zamana kadar neden

beklemiştir?” diye sordu

Bu zamana kadar

neden Beklediniz?

Davutoğlu 
ifade versin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, eski Başbakan

Ahmet Davutoğlu’nu Halkbank’ı
dolandırmakla suçlaması ve Davutoğlu’nun

da mal varlıklarının araştırılması için 
TBMM’de komisyon kurulmasını istemesinin

ardından emekli yargıç Ömer Faruk
Eminağaoğlu, suç duyurusunda bulundu

Müşteki olarak ifade veren Eminağa-
oğlu, bir kişinin öğrendiği ya da bildiği
suçu yetkili mercilere bildirmemesinin

suç olduğunu belirterek savcılık tarafından Davu-
toğlu’nun ifadesinin alınmasını istedi. Eminağaoğ-
lu’nun dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti döne-
minde görev yapan başbakanlar ve bakanlar 
şüpheli sıfatıyla yer aldı. 

Savcılık çağırmalı

Gazetemize konuşan Eminağaoğlu, “Ahmet Davu-
toğlu, siyaseten bir söz sarfetmemiş ise, bugün
bakan, başbakan da olmadığına göre, bildiği bir
suç var ise gidip adliyeye açıklamak zorunda.
Çünkü bildiği bir suçu yetkili merciye bildirmemek
TCK 278. maddeye göre suç. Bu açıklamalarında
adliyenin doğrudan soruşturabileceği kişiler var ise
o kişiler hakkında da savcılığın işlem yapması
lazım. Bu 
nedenle savcı-
lığın Davutoğ-
lu’nu adliyeye
ifade için ça-
ğırması ya da
Davutoğ-
lu’nun adli-
yeye ifade için
gitmesi lazım.
Aksi durumda
sarf edilen
sözün siyasi
bir çatışmanın
ötesinde an-
lamı olmaya-
caktır” dedi. Ömer Faruk Eminağaoğlu

Yavuz 
Ağıralioğlu

Süleyman
Soylu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız



B ir ülkeyi bölmek yalnızca topla tü-
fekle olmaz, o ülkenin ahlakını, örf
ve adetini baltalamak, yozlaştır-

mak bir ülkeye yapılabilecek en büyük kö-
tülüklerden biridir. Her yeni yıl
yaklaştığında ülkede telaşına düşülen milli
piyango ve benzeri şans oyunları bizim ne
tarihimize ne de değerlerimize yakışıyor.
Yüzbinlerce vatandaşımız çoluğunun çocu-
ğunun rızkını milli piyango, at yarışı, loto
gibi zırvalara yatırıyor. Her birinin isminin

farklı olduğu fakat totalde aynı şeye teka-
bül eden bu oyunlar milletimiz için hiçbir
getirisi olmayan kafa karışıklıklarından
ibarettir.

Tam bu noktada milletimizi yönetmek
adına seçilmiş liderlerin söz sahibi olup, bu
gidişe bir dur demeleri gerekiyor. Fakat
bunun aksine ya kimseden ses çıkmıyor ya
da perde arkasından bu oyunlar destekleni-
yor. Adına milli dediğimiz, milletimize hiç-
bir faydası bulunmayan bu tip oluşumların

toplumun ahlakını kötü etki-
lediği yadsınamaz bir gerçektir.

Nasıl ki sınırlarımızı, vatanımızın bölün-
mez bütünlüğünü kanımızın son damlasına
kadar savunuyorsak, ahlaki değerlerimizi
ve toplumumuzun bekasını o denli düşün-
meli ve korumalıyız. Sınırları içerisinde
yozlaşmış bir toplumun ne kendine ne de
bir başkasına faydası olamaz. Bu noktada
gerek devlet erkanı olsun gerekse toplumun

ileri gelenlerinin amaçlarına uygun hareket
ederek doğruyu ve yanlışı milletimiz adına
gözetmeleri gerekmektedir.

Bu anlamda bizleri en çok yaralayan
konu, toplum adına seçilmiş insanların top-
lumu köreltmeye çalışan oyunlara izin
verip bu oyunları millileştirmesidir. Şans
oyunu adı altında elde edilen bu paralarda
kim bilir kaç yetimin hakkı var? Her sene
tekrarı yapılan bu algı operasyonlarının
topluma verdiği zarar hiçbir para birimiyle
düzeltilemez. Asgari ücretle çalışan vatan-
daşlarımızın evine ekmek almak yerine pi-
yango bileti almasının önüne geçilmeli,
toplumun her kademesine tasarruf ve fay-
dalı öğretiler kazandırılmalıdır. Birey pa-

rayı kontrol gücüyle zenginleşir ve aka-
binde ülkesini zenginleştirir. Bu noktada
fayda-zarar analizini vatandaş adına söz
sahibi olan kişiler yapmalı, oturdukları
koltuklarını amaçlarına uygun hareket et-
meleri gerekmektedir.

Velhasıl millet olarak aklımızı bulandı-
racak, gündemimizi oyalayacak her olu-
şumu ekarte etmemiz, engel olmamız
gerekiyor. Bize hiçbir işe yaramayan, kol-
tuk oyalayan siyasiler değil, milletinin bu-
gününü ve yarınını düşünen gerçek manada
lider olabilmiş siyasiler gerek!

Ülkemizi ilelebet ayakta tutmak için ya
güçlü, çağdaş, akılcı bir millet oluruz ya
da tarih sahnesinden siliniriz!

Milli piyango bahane
rant şahane (!)

İ stanbul’da köylerde tarım ve
hayvancılıkla geçimini sağla-
yanlar, suyu şehir içinde yaşa-

yan vatandaşlara göre daha düşük
fiyata kullanıyordu. Silivri'de bu ay
faturalarındaki büyük artışı gören
vatandaşlar şaşkınlığa uğradı.
2008 yılında köy tüzel kişiliği niha-
yetlendirilip mahalle statüsüne ge-
çirilen köylerde İSKİ, su fiyatlarına
geçtiğimiz ay yüzde 400 zam yaptı.
Tarım ve hayvancılıkla uğraştığı
için oldukça yüksek metreküplerde
su harcayan köy halkı ise, birim fi-
yatını 1 liradan kullandıkları
suyun, 4 liraya yükselmesine tepki
gösterdi. Hatta belli bir metrekü-
pün üzerindeki su tüketiminde,
birim fiyatı 6 liraya kadar çıkıyor.

Seraları sulayamıyorum

Silivri’nin Yolçatı köyünde tarım ve
hayvancılıkla geçimini sağlayan
Mesut Keser, "Geçen ay suyun
metreküpü 1 liraydı. Bu ay birden
oldu 5 lira 35 kuruş oldu. 80 lira
öderken şimdi 325 lira su faturası
ödedim. Geçen ay 32 ton su 46
lira, şimdiki aynı metreküp su 215
lira. Bu benim cebimden çıkıyor.
Hayvancılık yapıyorum, zaten süt
2 lira. Biraz fide ekiyorum, kıvırcı-
ğım var seralarda, sulayamıyoruz.
Çok mağduruz. Bunun giderilme-
sini istiyoruz" şeklinde konuştu. İs-

tanbul Büyükşehir Belediyesi ve
İSKİ’ye başvurduğunu ifade eden
Keser, "İlk etapta 'bir yanlışlık var'
dediler. Verdim adımı, soyadımı,
kimliğimi 'olamaz bu kadar' dedi-
ler. Fakat 2008’de Büyükşehir’e
bağlandık. Ondan sonra biz ma-
halle statüsünde olduk. Suyun
birim fiyatı o zaman da yüksel-
mişti. Büyükşehir suyun fiyatını
düşürdü tekrar. İSKİ’nin çalışan-
ları diyor ki, ha Taksim'de otur-
muşsunuz ha köyde hiç fark
etmez, diyor. O zaman hayvancı-
lığı yapmayacaksın diyor. Ne yapa-
cağız? Nasıl geçineceğiz biz? O
zaman biz de şehire göç edeceğiz,
başka çaresi yok. Bir inek günde
ortalama 50 kilo su içiyor. 12 tane
hayvanım var. Mağduruz şu an
çok" dedi.

Su yüzde 400 zamlandı

Köylerde suyun birim fiyatının ye-
niden 1 liraya düşürülmesi için
İBB’ye teklif sunduğunu dile geti-
ren Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, "Hali hazırda İBB’nin sı-
nırları, hizmet alanları, valiliklerin
sınırlarına taşındıktan sonra köy
tüzel kişiliği nihayetlendirilip ma-
halleye dönüştürülen köyler var İs-
tanbul’da. 6 tane ilçe;
Büyükçekmece, Silivri, Arnavut-
köy, Sultangazi... 6 tane ilçeye

hitap eden 33 köyümüzde hali ha-
zırdaki su fiyatları yüzde 400 zam-
landı. Esasında zamlandı demek
doğru değil ama onlara İSKİ tara-
fından 5 yıl boyunca bir istisna ta-
nınmıştı. O da neydi? Hali hazırda
köy hayatı devam eden, tarım ve
hayvancılıkla uğraşan köylülerimi-
zin suyunun fiyatının, İstanbul’un
şehir merkezindeki diğer ilçelerde
olan fiyatla aynı olmaması için ta-
rifeyi İSKİ tarifeler yönetmeliğinde
yüzde 25’i geçemez. Yani bugün
sizin İstanbul’da 4 liraya kullandı-
ğınız suyu, bizim çiftçilerimiz 1 li-
raya kullanıyordu. Fakat bu 5 yıllık
süre doldu. İki aydır çiftçi 4 liraya
su kullanmaya başladı. İşte bana
muhtarlarımdan, köylülerimden
bu şikayetler gelince ben Silivri Be-
lediye Başkanı olarak, İBB’ye bir
yazılı teklif sundum. Teklifte şunu
diyordu: 'Köy hayatını bitirmeye-
lim, köyde üretimi, hayvancılığı
destekleyelim. Bu insanları da ilçe-
lere göçe zorlamayalım. Gelin İs-
tanbul’un tarım üssü olabilecek
Çatalca’yı, Silivri’yi bu konuda
destekleyelim 33 köyümüzde su fi-
yatını 1 liraya indirelim' diye teklif
verdim. Bu teklif AKP meclis üye-
leri tarafından kabul, İyi Parti ve
CHP’li meclis üyelerimiz tarafın-
dan şerh düşülerek kabul edildi"
diye konuştu. DHA
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Su altındakiler ortaya çıktı
İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen
ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde
35.50 ölçüldü. Büyükçekmece Baraj'ında suyun çekilmesiyle su altında kalan yapılar ortaya çıktı

İstanbul barajlarındaki
su seviyeleri yağışsız
geçen günlerin ardından

düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek
ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32
olarak Mart ayında ölçülmüştü. O
tarihten itibaren düşmeye başlayan
doluluk oranları Ağustos ayında
yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde
53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim
ayının 25"inde yapılan ölçümlerde
ise doluluk oranı yüzde 43.20 olarak
ölçülürken, Bu günkü doluluk oranı
ise 35.50 olarak tespit edildi. Doluluk
oranı, bu tarihte son 10 yılın en

düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'da 11 Aralık 2016 tarihinde
yapılan ölçümlerde doluluk oranı
yüzde 37.20 olarak ölçülmüştü. Aynı
tarihte 2013 yılında yapılan ölçüm-
lerde ise doluluk oranı yüzde 38.71
olarak belirlenmişti. İstanbul'da 10
Aralık tarihinde ölçülen en yüksek su
seviyesi ise 2010 yılında yüzde 71.57
olarak kayıtlara geçmişti.

Hiç bu kadar düşmemişti

İstanbul'a su sağlayan önemli baraj-
lardan biri olan Büyükçekmece ba-
rajı da kurak geçen sonbahar

aylarından nasibini aldı. Barajda do-
luluk oranı 35.65'e kadar gerilerken,
daha önceden suyla dolu ve balıkla-
rın yüzdüğü alanlarda koyunlar otla-
maya başladı. Düşen su seviyeleriyle
birlikte daha önce suların altında
olan bazı yapılar da gün yüzüne
çıktı. Bölgeye 15 yıldır geldiğini anla-
tan Mustafa Yılmaz "15 yıldır böyle
manzara görmedik. Geçen sene bu-
ralarda balıklar yüzüyordu. Şimdi
aynı alanlarda hayvanları güdüyor-
lar. Her geçen gün su seviyesi daha
da düşüyor. İnşallah kar ve yağmur
yağmaya başlar." dedi. DHA

Jeneratör Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edi-
lecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/578642
1-İdarenin
a) Adresi :Güzeltepe Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 33 34060 

Alibeyköy EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :212 600 00 00 - 212 600 00 99
c) Elektronik Posta Adresi :bilgi@agac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2 Adet 120 KVA Prime Jeneratör 

1 Adet 250 KVA Prime Jeneratör
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :İdarenin Kurnaköy Fidanlığı
c) Teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 Alibeyköy-

Eyüpsultan-İSTANBUL, -Erguvan Salonu
b) Tarihi ve saati :30.12.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
İhale katılacak firmaların teklifi ile beraber jeneratörün;
* Motor özellikleri
* Yakıt tüketim değerleri
* Alternatör özellikleri'nin belirtildiği belgeleri sunacaklardır.
Teklif verecek firmaların İstanbul İl sınırları içerisinde yerleşik teknik kapasitesi yeterli yetkili servisleri bulunacak-
tır. Söz konusu yetkili servislere ait belgeler teklif zarfında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 Alibeyköy-Eyüp-
sultan-İSTANBUL, Satınalma Müdürlüğü-İhale Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır. 

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

İSKİ İSTERSE 5 YIL DAHA UZATABİLİR
İSKİ’nin köylere uygulanan hali hazırdaki su tarifesini
5 yıl daha uzatabileceğini vurgulayan Başkan Yılmaz,
"Onlar da biliyorlar aslında yaptıkları yanlışı ama bu
mecliste benim üzüldüğüm bir konu var.
İBB Başkanımız bizim teklifimizi meclise
iade etti. Yani onaylayamayacağını söy-
ledi. Gerekçesi de şu, 'Yasa benim
önümde engel, Ankara’ya gidin, bir yasal
değişiklik yapalım. Yaparsak bu suyu ben
çiftçiye 1 liraya verebilirim ama hali ha-
zırda 4 liraya vermeye devam edeceğim'
dedi. Buradan şunu söylüyorum, Eti-
ler’deki yüzme havuzundaki su 4 lira ise,
benim Silivri’min köyünde 4 liraya benim

çiftçime veremezsiniz. Bu 33 köy de aslında mağdur.
Biz hali hazırda İstanbul’un kırsalını desteklemek
zorundayız. Burada yasa çok açık, İSKİ ve İBB’nin

yetkisi var. İSKİ’nin tarifeler yönetmeliğinde
hali hazırda bu 33 köye eskiden uygulanan
uygulamayı 5 yıl boyunca uzatma hakkı var.
Ama bunu nedense uzatmıyorlar. Bunun için
bizi Ankara’ya, TBMM’ye gönderiyorlar. Ben
köylülerin sürekli yanında olacak bir belediye
başkanı olarak hangi platforma gidilmesi ge-
rekiyorsa oraya gideceğim. Nerede mücadele
edilmesi gerekiyorsa orada mücadele edece-
ğim ve bu suyu 33 köye 1 liraya kullandıraca-
ğım" ifadelerini kullandı. 

Ömerli yüzde 31.28, Papuçdere yüzde 3.51, Saz-
lıdere yüzde 34.43, Büyükçekmece yüzde 35.65 ,
Alibeyköy yüzde 38.14,Terkos yüzde 52.05, Ka-
zandere yüzde 3.86, Elmalı yüzde 62.04, Darlık
yüzde 40.59, Istarancalar yüzde 20.99

Barajların doluluk oranları:

400

İstanbul'da köy hayatı devam
eden ancak mahalle
statüsünde olan yerleşim
merkezlerinde, su fiyatlarının
metreküpü 1 liradan 4 liraya
yükseldi. Geçimini tarım ve
hayvancılıkla sağlayan köy
halkı, su fiyatlarına yüzde 400
zam gelmesine tepki gösterdiBINDIRDILERBINDIRDILERBINDIRDILERBINDIRDILERBINDIRDILERBINDIRDILER
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A vrupa İnsan Hakları Mahkemesi iki yılı
aşkın zamandır tutuklu bulunan Gezi 
davasının tek tutuklu sanığı, iş insanı

Osman kavala hakkında tahliye kararı verdi.
Oy birliğiyle alınan kararda Osman Kavala’yla

ilgili olarak bir hak ihlali olduğunu, Anayasa
Mahkemesinin yapılan başvuruyu makul süre 
içerisinde incelemediğini ve siyasi bir karar 
olduğunu gerekçe gösterdi.

Öte yandan Türkiye’nin 3. Büyük siyasi partisi-
nin eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı Anayasa
Mahkemesinin tahliye kararlarına rağmen, anlık
tutuklama kararlarıyla hala hapiste tutan anlayış
iktidarda olduğu sürece de bu hak ihlalleri devam
edeceğe benzer.

İnsan yaşamının hiçbir anlamının kalmadığı şu
günlerde hayati tehlike taşıyan rahatsızlığına rağ-
men Demirtaş’ı bir hafta boyunca hastaneye sevk
etmeyen, salt ailesine eziyet olsun diye Diyarba-
kır’da ikamet eden birini Edirne cezaevinde tutan
zihniyet nasıl hukuktan, adaletten, eşitlikten söz
edebilir.

Bırakın işin siyasi yanını bir tarafa, kişinin
yaşam hakkı, sağlık hizmeti verilmesi; insani, 
vicdani bir taleptir. 

Savaşta esirlere bile her türlü sağlık hizmetleri
verilir, kimi hakları korunurken ülkemizde kendi
yurttaşına, üstelik de topluma mal olmuş liderlere
yönelik bu uygulamalar hiçbir demokratik ülkede
görülmez.

Kaldı ki artık ülkemizde demokrasinin varlığı
bir yana, demokrasiye yönelik atılan her adım
farklı kesimlerden gerici unsurlar tarafından 
engellenmeye çalışılıyor.

Sanmayın ki bu engelleme ya da demokrasi
karşıtı tutum ve davranışlar yalnızca iktidar
tarafından yapılıyor.

Bugün iktidar alternetifi görünen siyasi partiler
içerinde bile demokrasiyi hazmedemeyen ve bu
yüzden parti içi demokrasiyi rafa kaldıran 
yöneticiler görüyoruz.

Nasıl hükümetin güvenlik güçleri tüm dünyada
başlatılan kadına yönelik şiddeti protestoya yöne-
lik bir müzikli gösteriye bile tahammül edemi-
yorsa siyasi partilerde de kendi gibi
düşünmeyenlere ve hatta, kendisine destek 
olmayanlara tahammül edemiyor, disipline 
veriyor, partiden ihraç ediyor.

İktidar öylesine zehirli bir güç haline geliyor ki
kimi zaman iktidar sahiplerini ve yandaşlarını da
zehirliyor.

Yokluk, yoksulluk ve yoksunluğun her geçen
arttığı, işsizliğin had safhaya çıktığı, ekonomik
çöküş sonucu intihar vakalarının, kadın cinayetle-
rinin yükseldiği, uyuşturucu, fuhuş gibi toplumsal
suçların önlenemediği, çiftçinin, köylünün ürete-
mediği, ürettiğini satamadığı, memur ve emekli-
nin borç bataklığında sürüklendiği ülkemizde;
üstüne üstlük düşünce özgürlüğünün de hiçe sayıl-
dığı, hak ihlallerinin önünün alınamadığı 
günlerden geçiyoruz.

Toplumun müthiş bir travmayla sarsıldığı erkek
egemen bir ülkede, insanlar evine ekmek götüre-
mez, elektrik-su parasını ödeyemez hale gelmişse
artık sözün bittiği yerdeyiz demektir.

Kuşkusuz söz söylenemez, söylenen söze itibar
edilmez, hak arayan haksız çıkarsa, orada hak,
hukuk, adalet beklenmez.

Egemen güçler tüm yetkileri tek elde toplaya-
rak, toplumu istedikleri gibi yönetir, özgürlükler
kısıtlanır, doğal olarak hak ihlalleri oluşur.

Tasarlayarak, canavarca hislerle karısını, sevgi-
lini öldüren canilere duruşmada kravat taktı diye
iyi hal indirimi yapanlar, düşüncelerinden, yazdık-
larından, söylediklerinden dolayı haksız yere 
cezaevinde tutsak edilenlere aynı toleransı 
göstermezler.

Durumdan vazife çıkaran kimileri ve özellikle
de yandaş medya bu insanların suçluluğu üzerine
öyle bir algı operasyonu yaparlar ki, bu duruma
Avrupa’da şaşar, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi de.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Osman
Kavala’nın serbest bırakılması kararını “skandal
karar “ olarak duyuran bir medyanın tarafsızlı-
ğından söz edilebilir mi?

Asıl skandal olan, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin kararlarını yok sayıp, hukuksuz
uygulamalarını sürdüren yargı kararlarıdır.

Bir taraftan ABD ye sözüm ona kafa tutan,
diğer taraftan AB ye ayar vermeye çalışan Tür-
kiye; doğal olarak uluslararası kurumların aldığı
kararları uygulamayarak giderek dünyada daha
çok yalnızlaşıyor.

Ne damadın ekonomiyi şirin gösterme çabaları,
ne sınır dışı operasyonlar ne de komşu ülkelerle
yapılan ortak yatırımlar; hiçbiri, yapılan hak ih-
lallerinin üstünü örtmeye, unutturmaya yetmiyor.

Bu güzel ülkede yazarların, sanatçıların, gaze-
tecilerin, düşünen insanların özgürce düşüncele-
rini ifade edebilme, bu düşünceler etrafında
örgütlenme özgürlüğü sağlanmadan demokrasi-
den söz etmek mümkün değildir.

Hiç kimse de çıkıp “laik, demokratik cumhuri-
yet” söylemleriyle kendisini aldatmaya kalkmasın.
Demokrasinin tüm kurum ve kurullarıyla yerleş-
mediği bir ülkede ne laiklikten, ne de cumhuriyet
değerlerinden söz edemezsiniz.

Cumhuriyet; demokrasiyle, evrensel demokratik
değerlerle taçlandırıldığında bir anlam kazanır.

Hak ihlalleri 
ne zaman bitecek?

9

İstanbul'da günde ortalama 270 ambulans görev yapıyor ve bu araçlar her gün ortalama 2 bin 500 kez, acil vakalar için
trafiğe çıkıyor. Hastalara zamanında yetişebilmek için insan üstü çaba gösteren ambulans sürücülerinin en büyük prob-
lemi, 'fermuar sistemi'ni bilmeyen sürücülerin, özellikle yoğun trafikte, tehlikeli manevralar yaparak kazalara yol açması

FERMUAR ACILMIYOR
AMBULANS YOLDA KALIYOR

İlk Yönetin Kurulunun ve Zorunlu organlarının seçimini
gösterir.Yünetim Kurulu Kararı Seçilen Yünetim Kurulu 6
(altı) ay içerisinde ilk Olağan Genel Kurul toplantısını ya-
pacaktır.
Kara Sıra No: 1 
Tarih : 11.11.2019 
No : 17639301-552.01.01- E. 2830967 
Nereden Gönderildiği : Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü
Mevzuunun Konusu ve Özeti : Yeni kurulan Birlik Güvenlik
İşçileri Sendikasının 6356 Sayılı Kanunun
12. maddesi gereğince altı ay içerisinde yapılacak Olağan
genel kurulu toplantısını oluşturmak , üye kabul etmek
Toplantı tarihi : 8/12/2019 Pazar Günü
Başkanın Adı ve Soyadı ; Kemal ULAŞ
Üyelerin Adı ve Soyadı : Ramazan MADEN, Müslüm
TÜRKCAN, Ümit KARACABEY, Ziya KAZDAL, Kürşat
YILDIRIM , Harun OCAK , H. Muhammed TIRI-
MOĞLU, Yaşar ÜNEY

KARARIN METNİ
Yeni Kurulan Birlik Güvenlik İşçileri Sendikası Tüzüğünü
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün
11.11.2019 tarih ve 17639301-552.01.01 – E. 2830967 sayılı
dosya no (525) konulu yazısıyla tüzüğümüzü onaylayarak
tüzel kişilik kazanmasından sonra 6356 sayılı Kanunun 12
maddesi gereğince ilk doğan genel kurulun altı ay içerisinde
yapılamsı için sendika sevk ve idaresi ile görevli kişilerden
oluşan geçici zorunlu organları seçmek üzere Sendikamızın
birinci toplantısına geçildi, Yeter sayısının sağlanması üze-
rine gündeme başlandı kanun ve mevzuat gereğince sendi-
kamızın  altı ay içersinde Olağan Genel Kurulu Toplantısını
yapmak, sendikamızın sevk ve idaresini yürütmek üzere ;
tüzüğümüzün 14. Maddesi istinaden ;
Merkez Genel Yönetim Kurulunun
Merkez Denetleme Kurulunun
Merkez Disiplin Kurulunun
Ve Danışma organları oluşturulmasına bu organlardan 
Merkez Genel Yönetim Kuruluna : 
Başkan ;
Kemal ULAŞ

Toplantı Tarihi : 08/12/2019 Günü Pazar
Başkanın Adı ve Soyadı : Kemal ULAŞ
Üyelerin Adı ve Soyadı : Ramazan MADEN , Müslüm
TÜRKCAN , Ümit KARACABEY , Ziya KAZDAL , Kür-
şat YILDIRIM , Harun OCAK , Hace Muhammed TIRI-
MOĞLU , Yaşar ÜNEY

KARARIN METNİ
Yukarıda isimleri yazılı kişiler seçilmiştir. Seçilen bu görevli
kişilerin ad ve soyadlarını meslek ve sanatlarını Ankara İs-
tanbul İzmir gibi büyükşehirlerde yayınlanan ve ülke ça-

pında dağıtılan günlük yerel gazetede ve sendikamızın web
sitesinde (www.birguvenissen.org.tr) ilan edilmesine ilan
edilecek bu metnin Valiliğin ve Çalışma Sosyal Güvenlik
Bakanlığının bölge müdürlüğünün ilan tabelasından asıl-
mak üere İstanbul Valiliğine işbu birinci Birlik Güvenlik İş-
çileri Sendikası toplantısında son verilmiştir. ‘İş bu kadar 3
(üç) sayfadan ibarettir.’  

08.12.2019  saat 16:00-
19:00
Görev Alanlar 
Kemal ULAŞ
Ramazan MADEN
Müslüm TÜRKCAN
Ümit KARACABEY
Kürşat YILDIRIM
Harun OCAK
Yaşar ÜNEY 
Hace Muhammed TIRIMOĞLU
Ebru YÜKSEL
Av. Şehmus TEKİK
Av. Zeynep Kübra ERDEM
Sultan Selim KURT
Göktan TAŞKIN
Ç. Ahmet ALPARSLAN

Toplantı Tarihi : 8/12/2019 Günü Pazar
Başkanın Adı ve Soyadı : Kemal ULAŞ
Üyelerin Adı ve Soyadı : Ramazan MADEN , Müslüm
TÜRKCAN , Ümit KARACABEY , Ziya KAZDAL , Kür-
şat YILDIRIM , Harun OCAK , Hace Muhammed TIRI-
MOĞLU , Yaşar ÜNEY

KARARIN METNİ
Genel Sekreter :
Ramazan MADEN
Mali İşler Sorumlu Başkan Yardımcısı ;
Müslüm TÜRKCAN
Teşkilatlanmadan Sorumlu ;
Ümit KARACABEY
Merkez Denetleme Kuruluna ;
Ziya KAZDAL
Kürşat YILDIRIM
Harun OCAK
Merkez Disiplin Kuruluna ; 
Yaşar ÜNEY
H. Muhammed TIRIMOĞLU
Ebru YÜKSEL
Merkez Danışma Organlarına ; F. Ahmet ALPARSLAN
Hukukçu Avukat ; Şehmus TEKİK
Zeynep Kübra ERDEM 
Sultan Selim KURT
Göktan TAŞKIN

Yeni kurulan BİR-GÜVEN-İŞ-SEN
Birlik Güvenlik İşçileri Sendikasi 

Aniden
önümüze
kırıyorlar

112 ambulans sürücüsü Ahmet Serkan
Işık da sürücülerin ambulansı gördükleri
ya da duydukları an oldukları şeritte, sol-
daysa sola, sağdaysa sağa yanaşarak or-
tayı açmaları gerektiğini söyledi ve şöyle
konuştu: "Biz normal araçlardan daha
yüksek olduğumuz için onların önünü gö-
rebiliyor ve ona göre manevra yapabiliyo-
ruz. Ama bizi yakın takip ettikleri an onlar
bizden dolayı yolu göremezler ve ani ma-

nevra yaptığımızda arkadan çarpabilirler.
Vatandaş genelde şunu yapıyor, bir anda
önümüze kırıyorlar veya fren yapıyorlar.
Biz daha zor durumda kalıyoruz. Çok
daha yorucu ve zaman kaybı oluyor. As-
lında oldukları yerde sol taraftaki sola,
sağ taraftaki sağa yanaşırsa ambulans
ortadan çok rahat bir şekilde geçebilir.
Bu sistemin literatürü böyle." Özel bir şir-
kette çalışan Mert Karaca (41) ise 13 yıl

önce bir trafik kazası geçirdiğini, ambu-
lansla İstanbul’a sevkedildiğini ancak
kendisini taşıyan ambulansa da araç
çarpınca o sırada yaşanan vakit kaybın-
dan dolayı ameliyatının 40-45 dakika ge-
ciktiğini söyleyerek, "Bu olay nedeniyle
bir gözümde yüzde 60 görme kaybım
oluştu. 96 gün yoğun bakımda kaldım.
Zaman kaybı yaşanmasaydı şu an iki
gözüm de sağlıklı olabilirdi" diye konuştu.

B u kazalar hafif de olsa süreci riske sokabi-
liyor. Çünkü ambulans sürücüleri de tıpkı
normal araçlar gibi herhangi bir trafik ka-

zasına karışması durumunda tutanak tutmak zo-
runda. Hastanın durumu o anda hayati tehlike
taşımıyorsa, 112 Komuta Kontrol Merkezi’nden
yeni ambulans isteniyor ve hasta o ambulansa
naklediliyor. Ambulans, vakaya giderken kaza ge-
çirmişse, adrese başka bir araç yönlendirilmek zo-
runda kalınıyor. Kazaya karışan ambulans gerekli
işlemlerin yapılması için olay yerinde kalıyor.
Tüm bunlar, zamanla yarışılan 112 sisteminin iş-
leyişini aksatıyor.

Can kurtarmaya giderken yaralanıyoruz

Trafikteki sürücülerin ambulansa yol vermeyi bil-
memesi, yanlış manevralar yaparak durumu daha
da tehlikeli hale getirmesi veya ambulansın arka-
sına takılıp yakın mesafeden takip yapması, am-
bulans kazalarının en büyük nedenleri arasında
yer alıyor. 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi
Şefi Dr. Puyan Golabi, "Can kurtarmaya giderken
yaralanan birçok personelimiz de oluyor. Sürücü-
ler maalesef ambulans sireni duyduklarında nasıl
manevra yapacaklarını bilmiyor, sağa sola kır-
maya başlıyorlar. Bu sırada birçok kaza yaşanabi-
liyor. Hem vakayı almaya giderken, hem de
hastayı naklederken olabiliyor bu" dedi.

Vatandaşlar bilinçlendirilmeli

Kaza olduğunda, ekibin komuta merkezini ara-

dığını belirten Dr. Golabi, "Biz burada, eğer araç
gidebilecek durumdaysa ve hastanın durumu da
ciddiyse durmamaları talimatını veriyoruz. Olay
yeriyle ilgili polise de bilgi veriyoruz. Hasta sağ
salim hastaneye taşındıktan sonra ambulansı
olay yerine geri gönderip gerekli tutanakları tutu-
yoruz. Bu türden kazalar nedeniyle kendi perso-
nelimizi defaatle taşıdığımız oluyor hastanelere.
Sağlık Bakanlığımız’ın ‘ambulansa yol ver proje-
si’ndeki fermuar sistemini anlatmaya çalışıyoruz
vatandaşlarımıza. Yani sağ ve soldaki şeritlerde
ilerleyen araçların, hangi şerittelerse oraya doğru
kaymalarını, ortada bir ‘yaşam yolu’ ve yaşam
çizgisi oluşturmalarını istiyoruz" dedi.

Bizim de zorunlu sigortamız var

Ambulans sürücü eğitmeni ve paramedik
Şener Güler ise 24 yıldır 112’de paramedik sü-
rücü olarak çalıştığını anlatarak, "Biz İstan-
bul’da ambulans kullanırken diğer araçlar
tarafından duyulmak ve görülmek istiyoruz.
Fermuar yöntemini bilmiyorlar. Siren sesini
duyduklarında panik olabiliyorlar. Hasta taşır-
ken veya vakaya giderken kaza yaptığımızda
maalesef bizim de durup bir tutanak tutmamız
gerekiyor. Çünkü zorunlu trafik sigortası veya
kasko bunu gerektiriyor. Aynada bizi gördükle-
rinde ya da siren sesi duyduklarında lütfen acil
geçiş koridorunu fermuar yöntemi ile açalım.
Ambulans seyir halindeyken güvenli mesafesini
koruyalım" diye konuştu. DHA

Havalimanı otopark
ücretleri zamlandı
Havalimanlarının 2020 yılında uygulanacak olan
yeni otopark ücret tarifeleri belirlendi. İstanbul
Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir
saatlik fiyatı 21 TL'den 23 TL'ye, açık otopark ücreti
ise 16 liradan 18 liraya çıktı. Buna göre otopark
ücretlerine yüzde 10 civarında zam yapılmış oldu

İstanbulHavalimanı́ nda otomobillerin bir
saat için kapalı otopark ücreti 21 liradan 23 li-
raya açık otopark ücreti ise 16 liradan 18 liraya

çıktı. Kapalı otoparkın otomobiller için bir günlük ücreti 69
TL olurken, açık otoparkın ise 49 TL olarak belirlendi.
Otomobiller için İstanbul Havalimanı’nda kapalı otoparkın
bir aylık abonman fiyatı ise 488 TL oldu. 2020 yılı Ocak ayı
itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki otopark üc-
retleri bir saat için 17 TL iken, aylık abonmanlık ücreti 383
TL olarak belirlendi. Özellikle İstanbul Havalimanı’nda ka-
palı ve açık otoparklar ücretleri nedeniyle tercih edilmediği
için boş kalıyor.

Uzun kuyruklar oluşuyor

Havalimanlarında otoparklara park ücretleri ödemek iste-
meyen yolcu yakınları havalimanı girişlerinde yol kenarla-
rında uzun kuyruklar oluşturuyor. İstanbul Havalimanı
girişinde yakınının çıkışını bekleyen Remzi Çeliktepe, “Oto-
parka fazla para vermemek için yaklaşık yarım saattir gi-
rişte bekliyorum, ilk 1 saat ücretsiz olsa çok daha iyi olur”
dedi.

EDS kameraları yerleştirildi

Havalimanı giriş ve çıkışlarını bekleyen yolcu yakınlarının
oluşturduğu trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla di-
reklere ise Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kameraları
yerleştirildi. Karşılayacağı yolcusunun uçak iniş saatini ha-
valimanı girişindeki emniyet şeridinde bekleyen araçlara
Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ile ceza geliyor. Trafik
cezalarına ve uyarılara rağmen havalimanı girişlerindeki
kuyruk uzamaya devam ediyor.

Yakın otoparklar tercih ediliyor

Ücretler nedeniyle İstanbul’da bulunan havalimanlarının
yakınına konumlanan otoparklar uygun fiyatları ile yolcu-
ların ilgisini çekiyor. 24 saati 10 TL olarak hizmet veren
otoparklarda ayrıca havalimanlarına 24 saat ücretsiz servis
imkanı bulunuyor. Bu özel otoparklar 24 saat güvenlik ka-
merası ile takip edilmesi de tercih edilmelerini sağlıyor. Öte
yandan havalimanlarında porter olarak adlandırılan bagaj
taşıma görevlilerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belli oldu.

İstanbulBüyükşehir
Belediyesi iştirak
şirketlerinden METRO

İSTANBUL AŞ, 154,25 km hatta 13
ayrı sistemde verdiği hizmetle
Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sis-
tem işletmecisi konumunda. 158 ista-

syonda ve 844 araç ile her gün 2 mi-
lyonun üzerinde yolcu taşıyan şirket,
2 bin 690 kişiye istihdam sağlıyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
talimatıyla yeni dönemde raylı sistem
yatırımları hız kazandı. Bu raylı sis-
temleri İBB adına işleten Metro İs-

tanbul da kadrosuna yeni tren
sürücüleri katma kararı aldı. Aralık
2019 itibariyle 614 tren sürücüsü ve
70 sürücüsüz metro acil müdahale
personeli ile İstanbullulara güvenli ve
konforlu hizmet sunmak için çalışan
Metro İstanbul, kadın istihdamına
destek vermek amacıyla özellikle
kadın tren sürücüsü sayısını
artırmayı hedefliyor.

İBB tren sürücüsü arıyor

YAŞAM YOLU
OLUŞTURULSUN
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POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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EtİYopYa Başbakanı Abiy
Ahmed Ali, Norveç’in başkenti
Oslo’da Nobel Barış Ödülü’nü

aldı. Nobel Komitesi bu yılki Nobel Barış
Ödülü’nü, ‘barış ve uluslararası işbirliğini
sağlama çabaların ve özellikle komşu
ülke Eritre ile sınır anlaşmazlıklarını

çözme konusundaki kararlı girişimi için
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’ye
verdiklerini açıklamıştı. 
Başkent Oslo’da düzenlenen törende
ödülünü alan Abiy Ahmet Ali, yaptığı ko-
nuşmada komiteye, Etiyopya ve Eritre
arasındaki sınır anlaşmazlığının barışçıl

bir şekilde çözülmesine olan katkılarını
fark edip desteklemelerinden dolayı te-
şekkür ederek, “Bu ödülü Etiyopya ve
Eritreliler, özellikle de barış için nihai 
fedakârlığı yapanlar adına alıyorum. 
Dünyada her zaman barışın yanında 
olacağıma söz veriyorum” dedi. DHA

EtiyopyAlı liDEr NobEl bArış ÖDülü AlDı

DIŞ HABER

P ompeo, "Rusya veya başka bir devlet demo-
kratik sürecimizi baltalama yönünde adım
atarsa, buna yanıt vereceğiz" dedi. Pompeo

Trump yönetiminin seçimlerin güvenliğini sağlamak
için çalıştığını ve Rus tarafına bunu net bir şekilde
ifade ettiklerini kaydetti. Lavrov ise 2016-2017 yılları
arasında iki ülke arasında vuku bulan bütün iletişim
kayıtlarını yayınlamayı teklif ettiğini ancak ABD ta-
rafının bunu kabul etmediğini söyledi. Lavrov
bunun yapılması halinde Moskova'nın 2016 yılında
yapılan ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları-
nın boşa çıkacağını söyledi. Lavrov Başkan Donald
Trump ile görüşmesi öncesinde Rusya'nın ABD'de
yapılan 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını
reddetti. Rusya Dışişleri Bakanı, ABD istihbarat ko-
mitesinin Rusya'nın müdahale ettiği savının "temel-
siz" olduğunu vurguladı. Pompeo Lavrov ile
görüşmesinde ayrıca Ukrayna, silahsızlanma anlaş-
maları, Suriye ve Venezuela konularının da gün-
deme geldiğini söyledi.

Rusya soruşturması

ABD'de 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimle-
rine Rusya'nın Trump lehine müdahale ettiği iddia-
larını soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller'in
hazırladığı raporda, Trump'ın çeşitli şekillerde so-
ruşturmayı etkilemeye çalıştığı belirtilmiş ancak
Başkan'ın çevresindeki kişilerin direktifleri yerine ge-
tirmekten kaçınması nedeniyle bu çabaların sonuç-
suz kaldığı vurgulanmıştı.
Raporda ayrıca Trump cephesi ile Rus yetkililerin
bağlantıda olduğuna ilişkin çok sayıda vakanın tes-
pit edildiği ancak soruşturma ekibinin bu vakaları
hukuki olarak kanıtlayacak yeterli delil bulamadığı
da vurgulanmıştı. Trump ise raporun kendisini hak-
kındaki suçlamalardan akladığını savunmuş ancak
Mueller, yürüttüğü soruşturmanın Trump'ı temize
çıkarmadığını söylemişti.
HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile
Washington'da bir araya geldi. 
Düzenlenen ortak basın toplantısında
konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo,
ABD seçimlerine yapılan her türlü
yabancı müdahalenin kabul edilemez
olduğunu kaydetti

AmerIkA seCIm ICIn
rUsyA’yI UyArdI!

Öte yandan Demokrat Partili Nancy Pe-
losi tarafından başlatılan azil soruşturma-
sında, Başkan Trump’ın ABD’de gelecek
yıl yapılacak seçimlerde avantaj sağla-
mak için Ukrayna hükümetine baskı yapıp
yapmadığı sorusuna yanıt aranıyor.
Trump’ın rakibi Joe Biden’a zarar vermek

için Ukrayna'da bir doğal gaz şirketinde
çalışmış olan oğlu hakkında yolsuzluk so-
ruşturması açılması istediği, buna karşı-
lık Ukrayna’ya yapılması planlanan 400
milyon dolarlık askeri yardımı baskı aracı
olarak kullandığı iddia ediliyor. Soruştur-
manın odağında Trump'ın Ukrayna Devlet

Başkanı Volodimir Selenski ile 25 Tem-
muz'da yaptığı telefon görüşmesi bulunu-
yor. Son olarak ABD Temsilciler
Meclisi'nde başlatılan soruşturmada Baş-
kan Donald Trump'a resmi olarak görevi
suistimal ve Kongre'yi engelleme suçla-
ması yöneltildi.

AZiL SÜRECi VAR

Ukrayna için uzlaşma tamam
Doğu Ukrayna sorununa çözüm için Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımı ile Paris’te
yapılan dörtlü zirvede ateşkes, tutuklu değişimi ve birliklerin kısmen çekilmesinde görüş birliğine varıldı

doğu Ukrayna sorununa çözüm
bulmak amacıyla dün Fransa'nın
başkenti Paris'te toplanan dörtlü

Ukrayna zirvesinde barış sürecinin canlandı-
rılması yönünde uzlaşma sağlandı. Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Al-
manya Başbakanı Angela Merkel'in arabulu-
culuğunda bir araya gelen Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet
Başkanı Volodimir Selenski bu yılın sonuna
kadar tam ateşkes sağlanması konusunda
görüş birliğine vardı. Bunun yanı sıra Mart
ayı sonuna kadar Doğu Ukrayna'daki Rus
birliklerinin kısmen çekilmesinde de anlaşma
sağlandı. Zirvede, bu yılın sonuna kadar kar-
şılıklı tutuklu değişimi konusunda çalışmala-
rın yürütülmesi kararı da alındı. Tutuklu
değişiminin bölgede görev yapan Kızıl Haç'ın
desteği ile gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Macron: İlerleme sağlandı

Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhur-
başkanı Macron, bu zirve ile uzun süredir tı-
kanan barış sürecinde ilerleme sağlandığını
kaydetti. Macron, Twitter hesabı üzerinden
yaptığı açıklamada, ateşkes, tutuklu değişimi
ve birliklerin geri çekilmesi konusunda sağla-
nan uzlaşmalar ile üç yıl sonra ilk kez önemli
noktalarda ilerleme kaydedildiğini ifade etti.
Macron, gelecek dört ay içinde yeni bir
dörtlü zirvenin toplanmasının öngörüldü-
ğünü de sözlerine ekledi.
Bu zirve ile "durgunluk döneminin" aşıldığını
belirten Almanya Başbakanı Merkel, zirvede
çözüm bulunamayan sorunlara da dikkat

çekti. Merkel, Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı
bölgelerde yerel seçimler sırasında güvenliğin
nasıl sağlanacağı konusunun hâlâ bir sorun
olduğunu dile getirdi.

Selenski hayal kırıklığına uğradı

Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ise "zirve-
den beklentisinin daha fazla olduğunu” belir-
terek, "çok daha fazla sayıda sorunu çözmek
istediğini” kaydetti. "Mevkidaşlarım bunun
bana ilk buluşma için çok iyi bir sonuç oldu-

ğunu söylüyorlar ama doğrusunu söylemek
gerekirse benim için çok az” dedi. Selenksi bu
kez ateşkesin hayata geçirilmesini umduğunu
da sözlerine ekledi. Bölgede savaşın başladığı
2014 yılından bu yana yaklaşık 20 kez ateşkes
sağlanmasına rağmen, varılan uzlaşma tam
olarak hayata geçirilememişti. Ukrayna Dev-
let Başkanı Selenski ile ilk kez bir araya gelen
Putin, zirveyi "önemli bir adım” olarak nite-
lendirdi. Ancak Putin, Ukrayna hükümetine
Rusya yanlısı ayrılıkçılarla diyalog çağrısında

da bulundu. Ukrayna'nın doğusundaki Do-
netsk ve Luhansk bölgeleri, 2014 yılından bu
yana Moskova'nın desteklediği silahlı ayrılıkçı
grupların kontrolünde bulunuyor. Almanya,
Fransa, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katı-
lımı ile Normandiya formatı olarak adlandı-
rılan dörtlü zirve son olarak üç yıl önce
toplanmıştı. Birleşmiş Milletler verilerine
göre, 2014 yılından bu yana bölgede yaşanan
çatışmalarda 13 bin kişinin öldüğü tahmin
ediliyor.

Alman solu 
koalisyon arıyor

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin 
(SPD) Cuma günü başlayan üç gün süren
kongresinde eş genel başkanlığa Saskia
Esken ile Norbert Walter-Borjans’ın
seçilmesinin ardından Hristiyan Birlik 
partileri (CDU/CSU) ile koalisyonun
geleceğine ilişkin tartışmalar sürüyor

BüYük koalisyon olarak adlan-
dırılan CDU/CSU-SPD koalis-
yonuna eleştirel bir yaklaşım

sergileyen Esken ve Walter-Borjans’ın eş
genel başkanlığa seçildiği kongrede, bazı
konuların Hristiyan Birlik ile yeniden görü-
şülmesi kararı çıktı. Buna göre, Sosyal De-
mokratlar asgari saat ücretinin 12 euroya
yükseltilmesi, karbondioksit emisyonu için
getirilen ek verginin artırılması, çocuklar
için temel gelir güvencesi, gelecek 10 yıl
için 450 milyar euroluk yatırım programı,
varlık vergisinin artırılması gibi taleplerle
Hristiyan Birlik ile yeniden masaya otur-
mak istiyor. CDU ve CSU ile yapılacak
görüşmelerin ardından da, SPD yönetimi-
nin koalisyona devam edip edilmemesi 
konusunda bir karar vermesi  ve 
sonuçlandırılması öngörülüyor.

Devrim Muhafızları
paraya para demiyor!
İran'da hükümetin yaklaşık 484 trilyon
tümen (resmi kur üzerinden 115 milyar
dolar) olarak açıkladığı 2020 bütçesinde
genel savunma harcamalarında yüzde 2
kesintiye gidilmesine rağmen, Devrim
Muhafızları Ordusu, İran Ordusu ve Emniyet
Teşkilatına tahsis edilen paylar artırıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan
Ruhani hükümeti tarafından
pazar günü Meclis'e sunulan

bütçe tasarısında savunma ve güvenlik işleri
İran'ın bütçesinde Devrim Muhafızları Or-
dusuna ayrılan payın İran ordusunun pa-
yından daha fazla olması ise dikkati çekiyor.
Devrim Muhafızları Ordusuna bütçeden
ayrılan pay, 15 trilyon tümenden (3,5 milyar
dolar) 18 trilyon 315 milyar tümene (4,3
milyar dolar) çıkarılarak yüzde 22 arttı. İran
Ordusunun bütçesi de yüzde 19 artışla 11
trilyon 978 milyar tümene yükseltildi. İran'ın
balistik füze gibi stratejik programları ve ülke
dışında Kudüs Gücü bünyesindeki operas-
yonların Devrim Muhafızları Ordusu tara-
fından yürütülmesi de düzenli ordu ile
Devrim Muhafızlarına tahsis edilen 
bütçedeki farkın nedenini oluşturuyor. 

Aşçılara Avustralya’da
iş imkanı sağlanıyor

Yurt dışı danışmanlık firması
Oxford House Genel Müdürü
Deniz Akar, turizm ve gastro-

nomi alanlarından mezunlar için yurt dışın-
daki iş imkanlarına ilişkin açıklamalarda
bulundu. Küreselleşen dünyada farklı ülke-
lerde deneyim kazanmanın ve farklı iş
yapma biçimlerini öğrenmenin gittikçe
önem kazandığını dile getiren Akar, sadece
kendi ülkesinin sınırları içinde değil farklı
kültürlerde de çalışma fırsatı yakalamış kişi-
lerin işverenlerin tercih ettiği isimler oldu-
ğunu dile getirdi. Durum böyle olunca
mesleğe yeni atılmış pek çok gencin yurt dı-
şında çalışma fırsatlarını deneyimleyerek
kendilerine yeni kapılar açmak istediğini
ifade eden Akar, bu noktada özellikle Ame-
rika ve Avustralya'nın açtığı programların
gençlere büyük fırsatlar sunduğuna dikkati
çekti. Söz konusu başvuruların kendileri ara-
cılığıyla yapılabildiğini aktaran Akar, "Başvu-
rular tarafımıza yapılıyor ve yıl boyu devam
ediyor. İş sirkülasyonu çok fazla, sürekli yeni
pozisyonlar ekleniyor. Bu nedenle adaylar yıl
boyu başvurabiliyorlar." dedi. 
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a manvermez Avni, Can Yeleği, Hastalık
Hastası, Kahvede Şenlik Var, Macbeth,
İki Efendinin Uşağı, Tatlı Kaçık, Komik-i

Şehir Naşit Bey, Hayal-i Temsil ve çocuk oyun-
ları Yaşayan Sayfalar, Üzgün Ağaçlar Ülkesi,
Bisküvi Adam, Rüya, Yaşasın Barış, Pollyanna,
Bir Kümes Hikâyesi, Harikalar Mutfağı, Palyaço
Prens, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Karagöz Çiftlik
Bekçisi.
Bu hafta sahnelenecek oyunlar ve konuları:

amanvermez avni
1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla anılan
dönemin en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir
yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam
olayını çözmeye çalışırken diğer yandan gizli
bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik
düşen bir ebeye yardım etmektedir. Ken-
dine has yöntemleriyle olaylara yaklaşan
Komiser Avni’nin Osmanlı’nın Sherlock
Holmes’u diye anılması boşuna değildir.
Ebu’s Süreyya Sami’nin yazdığı Selçuk
Yüksel’in oyunlaştırıp yönettiği oyunda
Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Ali-
beyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gürmen,
Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan
Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar
Aygün, Volkan Ayhan rol alıyor. Oyun, 11-14
Aralık 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin
Ertuğrul Sahnesi’nde. 

Can Yeleği
Hayat kendi akışında gündelik beklenti ve hayal-
lerle devam ederken yola düşenlerin ve yeni bir
hayat için yıllarca yolculuk yapanların hikâyesi;
Mülteci bir Anne
yaşamaya mec-
bur kaldığı bir dü-
zenin içinde,
yeterince
tanıma-
dığı bir
coğraf-
yada,

savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup
yeni olanla baş etmeye çabalar.  Aynı kaderi
paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve
eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız,
anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelen-
diğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz
bir öykü. Hepimiz aynı dünyada yaşıyorken,
nasıl oluyor da öte-
kine dönüş-

türüyoruz?
“Gerçekler; Gerçekleri
görmezsen çarpar insanı, alır duvara çarpar”.
Gönül Kıvılcım’ın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönet-
tiği oyunda Elçin Atamgüç rol alıyor. Oyun, 11-14
Aralık 2019 tarihleri arasında
Fatih Reşat Nuri Sah-
nesi’nde.

HaStalik
HaStaSi 

Hastalık Hastası,
Klasik Fransız Tiyat-

rosu’nun kurucularından
Moliere’in (1622 – 1673)

yazdığı son oyundur. 1673
yılında sahnelenen Hastalık

Hastası’nda Moliere, eleştiri-
lerini mesleğini kötüye

kullanarak zengin
hastalarını sö-

müren dok-
torlara

yöneltir. Oyunda hastalık hastası Argan rolünü
de kendisi oynayan Moliere, bu temsillerden bi-
rinin sonuna doğru sahnede fenalaşır ve kısa bir
süre sonra hayatını kaybeder. Moliere’in yazdığı
Tolga Yeter’in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari,
Barış Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğ-
dem Gürel, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Sevinç
Erbulak, Şükrü Türen, Şirin Asutay Ersin Sanver,

Besim Demirkıran, Elif Verit rol alıyor. Oyun,
11-14 Aralık 2019 tarihleri arasında Ka-

ğıthane Sadabad Sahnesi’nde.

kaHvede şenlik var 
Kadın erkek rolleri, toplum-

sal kurallar ve bu kurallar
çerçevesinde biçimlenen
insan ilişkilerinin tartış-
maya açıldığı Kahvede
Şenlik Var; bir kadın ile
bir erkeği karşı karşıya
getirir.  Sabahattin
Kudret Aksal’ın uyuş-
manın da uyuşmazlı-
ğın da en büyük örneği
olarak tanımladığı kadın

ve erkek, sonunda ev-
lenme niyetiyle denize

nazır bir kahvede buluşur-
lar. Zaman zaman kahvenin

nevi şahsına münhasır garso-
nunun da yönlendirmeleriyle bir-

birlerini tanımak ve anlaşmak için
uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten bek-

lentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillen-
dirildiği bu bol eğlenceli sohbetin sonu nereye
varacaktır? Kozların kıran kırana paylaşıldığı bu
mücadelenin kazananı kim olacaktır? Kadın mı?
Erkek mi? Yoksa Garson mu?… Sabahattin
Kudret Aksal’ın yazıp Murat Ozan’ın yönettiği
oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli
rol alıyor. Oyun, 11-14 Aralık 2019 tarihleri ara-
sında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

maCBetH
("İyi kötüdür, kötü de iyi" W.Shakespeare) Her-
kes tarafından iyi bir savaşçı ve iyi bir insan ola-
rak bilinen Macbeth, savaş sonrası yurduna
dönerken karşılaştığı cadılardan gelecekte kral
olacağını öğrenir. Bu kehanet, Macbeth'in için-
deki kötü tutkuları harekete geçirir ve sonunu

hazırlar. Kukla ve dra-
matik oyunculu-
ğun iç içe
geçtiği bu
uyarlamada
Macbeth
sürrealist
bir yo-
rumla se-
yirci
karşısına
çıkıyor.
William
Shakespea-
re’in yazdığı,
Ulviye Ka-
raca’nın yönet-
tiği oyunda; Damla
Cangül, Direnç Dede-
oğlu, Gökçer Genç, Kubi-
lay Penbeklioğlu, Mana Alkoy,
Nurdan Kalınağa, Nilay Yazıcıoğlu, Tuğrul
Arsever rol alıyor. Oyun, 11-14 Aralık 2019 tarih-
leri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sah-
nesi’nde.

iki efendinin Uşaği
Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendir-
meye karar vermiştir ve evinde bir tören düzen-
ler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce
Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği
ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu
törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten
beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell
Arte’nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak
Truffaldino’nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerle-
yen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor.
Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönet-
tiği oyunda, Ali Murat Altunmeşe, Çağlar Ozan
Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit
Erentürk, Murat Bavli, Murat Coşkuner, Müslüm
Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Ger-
çek, Yılmaz Aydın rol alıyor. Oyun, 11-14 Aralık
2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

tatli kaçik
Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak
yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi
ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı
üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şe-
kilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesapları-

nın peşinde Opal’in huzur dolu
yaşamına giriverirler.

Kendi kendine
yetmeyi

be-

cerse de yalnızlıktan
muzdarip Opal onları

hayatına almak ko-
nusunda en ufak

bir tereddüt bile
duymaz ancak
sonsuz bir iyi
niyetle evinin
kapılarını aç-
tığı misafirleri
sevgilerini
paylaşmak ko-
nusunda Opal

kadar istekli de-
ğildirler. John

Patrick’in yazdığı,
Ahmet Levendoğlu

ve Hasan Leven-
doğlu’nun çevirdiği, Naşit

Özcan’ın yönettiği oyunda,
Ayşe Kökçü, Çağlar Polat, Eylül So-

ğukçay, İbrahim Can, Mehmet Soner Dinç,
Mert Aykul rol alıyor. Oyun, 11-14 Aralık 2019
tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

komik-i şeHir naşit BeY
Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Öz-
can'ın yaşamından kesitler sunan oyun, 19. yüz-
yıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar olan
süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatro-
su'nun sıkıntılı dönemlerini, Naşit ve Tiyatro-
su'nun yaşadıkları üzerinden aktarıyor. 20. yüzyıl
gerçeğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve
yayılması, Şehir Tiyatroları'nın İstanbul tiyatro
yaşamındaki yeri, yaklaşan 2. Dünya Savaşı'nın
ülkeye ve sanata yansıyan zorlukları, Tuluat Ti-
yatrosu'nun yeni yol ayrımlarına girişi, Naşit'in
tanıdığı, tanıştığı tiyatromuzun önemli adları, Na-
şit'in ailesiyle ilişkisi oyunun konusu ve kurgu-
sunda kendine yer buluyor. Yakın dönem Türk
Tiyatrosu'na müzikli anlatımıyla, anılarla har-
manlanan bir gözle bakan oyun bizleri bir zaman
yolculuğuna çıkarıyor. Gökhan Eraslan’ın yazıp
Ali Yaylı’nın yönettiği oyunda; Ada Alize Ertem,
Bora Seçkin, Can Tarakçı, Emrah Can Yaylı,
Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan,
Mehmet Avdan, Metin Çoban, Özgür Dağ, Rahmi
Elhan, Semah Tuğsel, Sinan Bengier, Şeyda Ars-
lan, Rıdvan Çelebi, Deran Özgen rol alıyor. Oyun,
12-14 Aralık 2019 tarihleri arasında Sultangazi
Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

HaYal-i teSlim
Eski makyör Dikran Efendi'nin; hayalle 
hatırayı iç içe geçiren masalı; sahnenin "ilk
kadın"ları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i; çocuk-
lukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşı-

sına çıktıkları sahnede, Darülbedayi
sahnesinde bir araya getiriyor. Ahmet

Sami Özbudak’ın yazıp Yiğit Sertde-
mir’in yönettiği oyunda Hümay

Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit
Sertdemir rol alıyor. Oyun,

11-14 Aralık 2019 tarih-
leri arasında Üskü-

dar Kerem
Yılmazer Sah-

nesi’nde.
HABER

MERKEZİ

Büyükçekmece’de şahane konser
BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi,
İstanbul Devlet Modern Folk
Müzik Topluluğunun seslen-

direceği konsere ev sahipliği yaptı.  Türk
sanat müziğinin bilinen ve sevilen şarkıla-

rını seslendiren İstanbul Devlet Modern
Folk Müziği Topluluğu sanatseverler tara-
fından dakikalarca ayakta alkışlandı. Yete-
nekli koristler seslendirdiği şarkılarla
izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.  Bü-

yükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde
düzenlenen konsere katılan Belediye Baş-
kan Yardımcısı Başak Sancar, “Bu akşam
unutulmaz bir konsere tanıklık ettim. Başa-
rılı bir ekip çalışması olmuş. Şarkıları din-

lerken günün yorgunluğundan ve stresin-
den uzaklaşma imkanı bulduk. Emeği
geçen herkese teşekkür ederim. Başkanımız
Dr. Hasan Akgün’ün sizlere sevgi ve saygı-
larını iletiyorum” dedi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 
12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında 20 oyunla 
seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta sahnelenecek
oyunları sizin için derledik

YaşaYan SaYfalar
Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve ar-
kadaşları ile oyunlar oynayarak geçirmeyi çok
sever. Ancak uzun zamandır neredeyse hiç

arkadaşı kalmamıştır. Tüm arkadaşları
vakitlerini sanal oyunlar ve tabletleri
ile geçirmeyi tercih etmektedir. Kum-

sal, küçücük dünyasında yapayal-
nız kalmıştır ve artık bu duruma
bir çözüm bulması gerektiğini
düşünür. O sırada sadık bir
dostu yardımına yetişecektir. Ba-

kalım bu sadık dostun önerisi
Kumsal’ı özlediği günlere

kavuşturabilecek midir?
Şirin İnci’nin yazdığı
Göksel Arslan’ın yönet-
tiği oyunda A.Gurur
Kuyucak, Alp Tuğhan
Taş, Emre Şen, Erol
Ayvaz, Eylül Soğuk-
çay, Gizem Akkuş,
Gül Yıldırım, Pınar
Demiral, Onur De-
mircan, Sarin Kara-
daş rol alıyor.

Oyun, 15 Aralık 2019 tarihinde Üsküdar Musa-
hipzade Celal Sahnesi’nde.

ÜzgÜn ağaçlar ÜlkeSi

Gökçe Yaşar’ın yazıp, Yeşim Koçak ve Selin
Türkmen’in yönettiği Üzgün Ağaçlar Ülkesi’nde
tüm ağaçlar artık kocaman meyveler vermekte-
dir. Kral da, yemeğe düşkün Kraliçe de  bu işten
pek memnundur. Ama Büyücü’nün daha büyük
meyveler yetiştirmek için hazırladığı iksirler, as-
lında bütün ağaçları hasta etmekte, kurutmakta-
dır. Prenses, ne yapsa da Kral babasına bunu
anlatmayı başaramaz. Günün birinde Kraliçe de
Prenses de iksirli meyvelerden yiyerek uykuya
dalar. Şimdi Kral çok sevdiği kızı ve Kraliçe’sini
uyandıracak bir çare bulmak zorundadır. Buğra
Can Ildırışık, Burhan Yeşilyurt, Can Tarakçı,
Mehmet Soner Dinç, Melisa Demirhan, Ali
Murat Altunmeşe, Şenay Bağ ve Zeynep Ceren
Gedikali’nin rol aldığı oyun, 15 Aralık 2019 tari-
hinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

BiSkÜvi adam

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan
sesi, ev sahipleri tarafından onu çöpe atılma teh-
likesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfak-

taki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına
katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından
yeni çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun
üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bisküvi
Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatla-
rına yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında,
herkes uyuduktan sonra kurulan yepyeni bir
dünyanın oyunu Bisküvi adam, mücadele, ön
yargı,  yardımlaşma ve her şeye rağmen birlikte
yaşama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatır-
ken; çocukların hayal dünyasını renkli kılan ne-
şeli sahneler de içeriyor. David Wood’s’un yazıp
Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Müslüm
Tamer, Damla Cangül Yiğit, Esen Koçer, Gül-
sün Odabaş, Osman Kaba ve Ada Alize Ertem
rol alıyor. Oyun, 15 Aralık 2019 tarihinde Fatih
Reşat Nuri Sahnesi’nde.

rÜYa

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kul-
lanılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırıl-
maları nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları
nasıl kurtardığı anlatılır. Özge Midilli-Ertan Kı-
lıç’ın yazdığı Özge Midilli’nin yönettiği oyunda
Nilay Yazıcıoğlu, Tarık Köksal, Nilay Bağ, Ceren
Kaçar, Ceysu Aygen, Çağlar Polat, Emre Çağrı

Ak-
baba,
Mehtap
Gündoğdu Ak-
bulut rol alıyor.
Oyun, 15 Aralık 2019
tarihinde Kağıthane Sa-
dabad Sahnesi’nde.

YaşaYin Bariş

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşa-
rak dostça yaşayan koyun ülkesi ve
buğday ülkesi sadece kendini düşü-
nen bencil vezirin hain planlarıyla sa-
vaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her
şeyin farkında olan prensesi kendini feda
ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızı-
kasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını
ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği ba-
rışı getirir. Hasan Erkek’in yazıp Nihat Alpte-
ki’nin yönettiği oyunda; Cafer Alpsolay,
Çağlar Ozan Aksu, Emrah Can Yaylı, Ercan
Demirhan, Selen Nur Sarıyar, Uğur Dilbaz,
Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak’ın
rol alıyor. Oyun, 15 Aralık 2019 tarihinde Kadı-
köy Haldun Taner Sahnesi’nde.

Çocuklar için çeşitli
oyunlar da sahne alacak

Şehir TiyaTroları 
20 oyunla
sizi bekliyor
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SÜPER Lig'de cumartesi günü deplasmanda
Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Gözte-
pe'de teknik direktör İlhan Palut, yakaladık-
ları ivmeyi sürdüreceklerini söyledi.
Yenilmezlik serilerinin 5 maç olduğunu hatır-

latan genç teknik adam, "Bu ligde her maç
gerçekten çok zor. Her karşılaşma 3 puanın
ortada olduğu maçlar. Gençlerbirliği maçına
çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Önemli
olan kısa vadeli çıkışlar yakalamak değil,

bunu bir istikrara dönüştürebilmek. Gençler-
birliği maçına da bu bakış açısıyla hazırlanı-
yoruz" dedi. Göztepe Teknik Direktörü İlhan
Palut oyun sistemlerinde en önemli kriterin
topa sahip olmak olduğunu belirterek, “Topa
sahip olan, coşkulu oynayan, çok iyi müca-
dele eden, pozisyonlara daha çok girebilen ve
rakibe az pozisyon veren bir Göztepe hedefli-
yorduk. Bu yolda ilerliyoruz” diye konuştu.

Göztepe çıkışını sürdürecek
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U EFA’dan yapılan açıklamaya göre Wol-
verhampton şehrindeki Molineux
Stadı’nda bu akşam TSİ 23.00’te başla-

yacak Wolverhampton Beşiktaş maçına, Le-
tonya Futbol Federasyonundan hakem ve
yardımcı hakemler görevlendirildi. Maçta An-
dris Treimanis’in yardımcılıklarını Haralds Gu-
dermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs
üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi
ise Aleksandrs Golubevs olacak. Gruptan çık-
mayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibi-
yet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde
etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın
bazı önemli futbolcularını bugün ki karşılaş-
mada dinlendirmesi bekleniyor.

Avcı'nın Avrupa karnesi zayıf

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın İngiltere
temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak Be-

şiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, kariye-
rinde Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamadı.
Kulüpler bazında ilk Avrupa deneyimini önceki
takımı Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, tu-
runcu-lacivertli ekibin tarihinde ilk kez Avru-
pa'da mücadele etmesini sağladı. Medipol
Başakşehir'i Avrupa'da başarıya taşıyamayan
56 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında
ise sadece bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.
Medipol Başakşehir teknik direktörlüğünde
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa
Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde müca-
dele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası
organizasyonlarda 18 maça çıkardı. Avcı, takı-
mının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18
maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşaya-
bildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı
15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet
gördü. DHA

Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direk-
törlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı ta-
kıma Avrupa'da bir galibiyet
kazandırabildi. Bu sezon Avrupa Ligi'nde
mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı
yönetimindeki ilk 4 maçı yenilgiyle ta-
mamladı. Grubun ilk maçında Slovan

Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen
Beşiktaş, Wolverhampton'a ise evinde
1-0 mağlup oldu. Avcı yönetiminde
Braga ile oynanan iki karşılaşmayı 2-1
ve 3-1'lik yenilgilerle tamamlayan Beşik-
taş, sadece Slovan Bratislava'ya İstan-
bul'da 2-1 üstünlük sağladı.

Beşiktaş ile tek galibiyet
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MEDIPOL Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J
Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün Al-
manya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a
konuk olacak. Borussia Park'ta TSİ 23.00'te
başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Fed-
erasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çala-
cak. Müsabaka, beIN Sports 2'den naklen
yayınlanacak. Gruptaki ilk 5 maçında 7 puan
toplayan turuncu-lacivertliler, üçüncü sırada yer
alıyor. Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga)
de lider durumda olan Borussia Mönchenglad-
bach, grupta 8 puanla Roma'nın averajla
önünde zirvede bulunuyor. Medipol Başakşehir
ile Alman ekibi arasında İstanbul'da oynanan
maç 1-1 sona ermişti.

Tur için galibiyet şart

Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için
Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde
bir maç oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, rak-
ibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraber-
lik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada
kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

Önemli eksikler var

Medipol Başakşehir'in kadrosunda bu maç

öncesi önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-
lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut
Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel,
Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar, yarın
forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, UEFA'ya
bildirilen kadroda isimleri yer almayan Gökhan
İnler ve Kerim Frei da bu mücadelede
takımdaki yerlerini alamayacak.

Avrupa kupalarındaki 26. maç

UEFA Avrupa Ligi J Grubu altıncı ve son hafta
maçında yarın Alman temsilcisi Borussia
Mönchengladbach'ı konuk edecek Medipol
Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 26.
karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip,
Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 25
maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet
aldı. Bu maçlarda 24 gol atan Medipol
Başakşehir, kalesinde 37 gole engel olamadı.

Okan Buruk ile Avrupa'da 8. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan
Buruk yönetiminde Avrupa'da 8. karşılaşmasını
Borussia Mönchengladbach karşısında oynaya-
cak. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda

Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında
çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mü-
cadelede de kaybetti. Ardından UEFA Avrupa
Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir,
ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda
4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi
Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1
berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan
Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk
galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfs-
berger'i 1-0 yenerek elde etti. İstanbul ekibi,
dördüncü karşılaşmasında da deplasmanda
Wolfsberger'i 3-0 yendi. Medipol Başakşehir,
beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0
mağlup oldu.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en sko-
rer ismi, 9 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı,
3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre
Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Enzo
Crivelli ve Marcio Mossoro izledi. Medipol
Başakşehir'in diğer 5 golüne ise İrfan Can
Kahveci, Emmanuel Adebayor, Stefano
Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira
imza attı.

Başakşehir tarih
yazmak istiyor

UEFA’da son randevu
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında deplasmanda İsviçre'nin
Basel takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında
134 maçta 50'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son ma-
çında yarın deplasmanda İsviçre'nin
Basel takımı ile karşılaşacak Trabzons-
por, Avrupa kupalarındaki 135. maçına
çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan
134 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik
aldı, 50 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172
kez havalandıran Karadeniz ekibi, kale-
sinde ise 181 gol gördü.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iste-
diği sonuçları alamayan bordo-mavili-
ler, grupta oynadığı 5 maçta 1
beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve
bir üst tura çıkma şansı bulunmayan
Trabzonspor, Basel ile sahasında oyna-
dığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak
tek puanını elde etmişti. Trabzonspor,
ilk olarak 1976-1977 sezonunda başla-
dığı Avrupa serüveninde Şampiyon Ku-
lüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar
Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan
itibaren UEFA Avrupa Ligi
adıyla düzenlenmeye başla-
nan eski adıyla UEFA Ku-
pası'nda 86, Avrupa
Kupa Galipleri Kupa-
sı'nda 12 ve UEFA In-
tertoto Kupası'nda 8
maç oynadı.

UEFA'da 87. maç

Trabzonspor, Basel
ile oynayacağı
maçla UEFA Kupası
ve UEFA Avrupa Ligi
altında düzenlenen
Avrupa'nın 2 numaralı
kupasında 87. maçına çı-
kacak. UEFA Kupası'nda
ilk olarak 1982-1983 sezo-
nunda Almanya'nın Kaiserslau-

tern takımı ile eşleşen bordo-mavililer,
bugüne dek oynadığı 86 maçın 33'ünde
sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta
berabere kalan Karadeniz ekibi, 31
maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fi-
leleri 116 kez havalandıran Karadeniz
ekibi, kalesinde 117 gol gördü.

Kadroda ciddi eksikler var

Trabzonspor'un Basel maçı kafilesinde;
Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüse-
yin, Campi, Fernandes, Serkan, Abdur-
rahim, Onazi, Abdulkadir Parmak,
Doğan, Kerem, Behlül, Avdijaj, Yusuf,
Fıratcan, Muhammet ve Ekuban olmak
üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Sakat-
lıkları bulunan ve tedavileri devam eden
Ahmet Canbaz ile Abdülkadir Ömür’ün
yanı sıra, Sörloth, Sturridge, Nwa-
kaeme, Novak, Pereira, Sosa, Kamil
Ahmet ve Mikel kadroya dahil edilmedi. 

DHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki 
son maçında bu akşam İngiltere temsilcisi

Wolverhampton Wnaderers'a konuk olacak.
Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçında yenilen, 
5. maçta İstanbul'da Slovan Bratislava'yı 

2-1 yenerek 3 puan alan Beşiktaş
Wolverhampton'ı yense dahi 

gruptan çıkamıyor
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Calımbay
galıbıyet

ıStıyor

Demir Grup Sivasspor
Teknik Direktörü Rıza
Çalımbay, Fenerbahçe

maçını kazanmak istedik-
lerini belirterek, "Fener-

bahçe maçı kolay değil, üç
ihtimalli bir maç. Fener-

bahçe içinde bizim içinde
çok önemli bir maç. Biz 

buralara çok kritik maçları
geçip geldik. Onun için
oyunumuzun üzerine

koyup elimizden gelenin
en iyisini yapacağız" dedi

S üper Lig'in 15'inci haftasında sahasında
Fenerbahçe ile karşılaşacak lider Demir
Grup Sivasspor, 2 günlük iznin ardından

karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesis-
lerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yöneti-
minde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve
ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve
top kapma çalışmasının ardından yarı sahada
çift kale maçla antrenman tamamlandı. Sakatlığı
devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katıl-
mazken, hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan
Yandaş takımdan ayrı düz koşu yaptı.

İyi konsantre olduk

Antrenmanda basın mensuplarına açıklama-
larda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay,
"Malatyaspor maçı bizim en zor maçlarımızdan
bir tanesiydi. Zor olacağı belliydi ama iyi çalıştık.
Kupa maçı vardı, o maçı atlattıktan sonra çok iyi
konsantre olduk. Maçta iyi oynadığımız bölüm-
ler oldu. Hata yaptığımız bölümler de oldu ama
oyun disiplininden kopmadan çok pozisyon ya-
kaladık. Çok iyi bir galibiyet aldık. Ben arkadaş-
larımla gurur duyuyorum, çok iyi mücadele
ediyorlar. Ne olursa olsun hiçbir zaman oyun-
dan kopmuyorlar. Bu iş bir maçla olmuyor, geçi-
yorsunuz öbür maça bakıyorsunuz. Ligde kalan
3 tane maçımız var. Fenerbahçe, Gençlerbirliği
ve Göztepe ile. Bir de kupa maçımız var. Bunları

en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Ondan
sonra devre arasına iyi bir şekilde girersek, devre
arasını da çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz
gerekiyor. Devre arası hem çok kısa, inşallah ku-
pada da tur atlarsak bir de kupa maçı oynaya-
cağız, bunların hepsini biliyoruz. Ama şu an tek
düşüncemiz Fenerbahçe maçı" diye konuştu.

Her maç üç ihtimallidir

Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadroya sahip ol-
duğunu ifade eden Çalımbay, "Fenerbahçe'nin
toparlanmasına gerek yok. Çok geniş bir kad-
roya sahipler. Bu maça hangi kadroyla çıkacak-
larını bile bilmiyoruz. Seyrediyoruz,
seyrettiriyoruz. Maçlarına devamlı bakıyoruz.
Kendi sahamızda kesinlikle kazanmak istiyoruz.
Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Onlara çok
büyük bir görev düşüyor. Onlar olduğu zaman
takım daha coşkulu oluyor. Bizim de gayemiz
taraftarlarla bütünleşip bu zor maçımızı kazan-
mak istiyoruz. Fenerbahçe maçı kolay değil, üç
ihtimalli bir maç. Fenerbahçe için de bizim için
de çok çok önemli bir maç. Biz çok kritik maç-
ları geçip geldik buralara. Onun için oyunumu-
zun üzerine koyup elimizden gelenin en iyisini
yapacağız. Sahada mücadele edip her şeyi ya-
pacağız. Tek sıkıntımız Hakan Arslan'ın olma-
ması çünkü çok güzel bir form yakalamış, gayet
iyi gidiyordu. Onun sıkıntısı var, onun dışında

bir eksiğimiz yok. Takım olarak hazırız. Mert
Hakan şu anda sakat, küçük bir yırtık var. İki
gün dinlenmesini ben istedim. Maça hazır hale
gelecek" ifadelerini kullandı.

Mütevazi bir takımımız var

Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın gündemde olan
oyuncular olduğunu, bunun da kendisini mutlu
ettiğini aktaran Çalımbay, şunları söyledi: “Çok
sayıda formda oyuncumuz var, hepsi de yerli
oyuncular takımlarında istemeleri de normal.
Ben arkadaşlarımı diğer takımların istemesin-
den gurur duyuyorum. Biz bunu ayarlamaya
çalışıyoruz. İzin vermiyoruz. Onlarla dikkatli bir
şekilde konuşuyoruz. Ben takımın bozulmasını
kesinlikle istemem. Hatta 1-2 tane daha iyi
oyuncu bulmak gerekiyor. Maddi açıdan den-
geyi bozmak istemiyorum. Şu anda Türkiye'de
maddi açıdan sıkıntısı olmayan futbolcusuna
her şeyi gününde ödeyen tek kulübüz. Alabilir-
sek 1-2 oyuncu, o da bize ayak uyduracak, den-
geyi bozmayacak şekilde olacaktır. Çok
mütevazi bir takımımız var. Birbirlerine uyum
içerisinde giden bir takımımız var. Hiç bozma-
dan yolumuza devam etmek istiyoruz. Ama
Mert Hakan ve Emre'nin transferi kulübümüz
ve yönetimimize bağlı. Onlar nasıl bir strateji çi-
zecekler kulübün bileceği iş” şeklinde konuştu.
DHA

Şampiyonluk zor iş
Ligde şampiyon olmanın kolay olmadığını belirten Çalım-
bay, "Şampiyonluk için şu anda oynadığımız oyun, başka
şeyler de olsun yetmez. Daha çok üstüne çıkıp, bir şeyler

yapmak gerekiyor. Her şeyden önce her maç tribünü dol-
durmak gerekiyor. Taraftarlar bizim yanımızda ne kadar
olursa o zaman daha başarılı oluruz. Hemen şampiyon

olunmaz. Bu iş kolay değil. Çok zor. Bir kere alt tarafta çok
iyi takımlar var, puan farkı fazla yok. Onun için dikkatli git-

mek gerekiyor. Kendimizi bilerek gitmemiz gerekiyor. Biz
her şeyin farkındayız. Maç maç bakıyoruz" dedi.
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Futbolda da artık Z kuşağı dö-
nemi başladı. 2000 sonrası
doğan oyuncular artık dünya
futbol piyasasında en çok talep
gören isimler olurken, KPMG
Football Benchmark ekibi, 2000
sonrası doğan en değerli 10
oyuncusunu inceledi. Araştır-
maya göre; Borussia Dort-
mund'un İngiliz yıldızı Jadon
Sancho, 116 milyon Euro’luk
piyasa değeriyle zirvede yer alır-
ken, Real Madrid'in Brezilyalı
kanat oyuncusu Vinicius Junior,
67 milyon Euro’luk değeriyle
ikinci sırada yer aldı. Real Mad-
rid forması giyen bir diğer Bre-

zilyalı genç yıldız Rodrygo ise
56 milyon Euro’yla üçüncü sı-
rada bulunuyor.Yedinci sıraya
girdiYapılan araştırmaya göre,
ilk 10 oyuncu arasında milli fut-
bolcu Ozan Kabak’da yer alı-
yor. 2019 yılının Ocak ayında 11
milyon Euro karşılığında Gala-
tasaray'dan Stuttgart'a giden,
bu sezon başında da 15 milyon
Euro bedelle Schalke'ye transfer
olan milli stoper, 30 milyon Eu-
ro’luk piyasa değeriyle 'En de-
ğerli 10 oyuncu' arasında
Manchester City'nin genç yete-
neği Phil Foden'la yedinciliği
paylaştı.2000 sonrası doğan en

değerli 10 oyuncu listesi şu şe-
kilde:Jadon Sancho (Borussia
Dortmund) - 116 milyon Euro-
Vinicius Junior (Real Madrid) -
67 milyon EuroRodrygo (Real
Madrid) - 56 milyon EuroHud-
son-Odoi (Chelsea) - 53 milyon
EuroMoise Kean (Everton) - 38
milyon EuroRyan Sessegnon
(Tottenham) - 35 milyon Eu-
roOzan Kabak (Schalke 04) -
30 milyon EuroPhil Foden
(Manchester City) - 30 milyon
EuroSandro Tonali (Brescia) -
27 milyon EuroMax Aarons
(Norwich City) - 26 milyon
Euro DHA

Fenerbahçe maçı
zorlu geçecek
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un başarılı kalecisi
Mamadou Samassa, "Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu bir
takım. Gerçekten zor bir müsabaka olacak. Biz hazırlıklarımıza
devam ediyoruz. Bu maç için iyi hazırlanacağız" dedi

Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Fe-
nerbahçe ile karşılaşacak lider Demir Grup
Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tes-
islerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yö-
netiminde gerçekleştirilen antrenman, düz
koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha
sonra pas ve top kapma çalışması yapan fut-
bolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı
tamamladı. Sakatlığı devam eden Serhiy
Rybalka antrenmana katılmazken, hafif sa-
katlığı bulunan Mert Hakan Yandaş takım-
dan ayrı düz koşu yaptı.

Zor bir müsabaka olacak

Antrenman öncesi basın mensuplarına açık-
lamalarda bulunan kırmızı-beyazlı
takımın başarılı kalecisi Mamadou Samassa,
"Zor bir maç olacak. Zaten Süper Lig'de
kolay bir maç yok, bütün maçlar zordur.
Hafta hafta bakıyoruz. Ona göre çalışıyoruz.
Zaten Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz ve
büyük bir güçle o maça çıkacağımızı düşü-
nüyorum. Fenerbahçe iyi oyunculardan ku-
rulu bir takım. Gerçekten zor bir müsabaka
olacak. Biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz.
Bu maç için iyi hazırlanacağız. Lider ko-
numda olmamız bizi mutlu ediyor. İnşallah
bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

Zeki İngiltere yolcusu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tot-
tenham'ın teknik direktörü Jose Mourin-
ho'nun ara transfer dönemindeki
hedeflerinden biri milli oyuncu Mehmet
Zeki Çelik. Fransa Ligue 1 ekiplerinden
Lille'de başarılı bir performans sergile-
yen genç yıldız Zeki Çelik,
Tottenham tarafından izle-
niyor. Kısa bir süre önce tek-
nik direktör Mauricio
Pochettino ile yollarını ayı-
ran ve göreve ünlü teknik
adam Jose Mourinho'yu ge-
tiren ada temsilcisi, ara
transfer döneminde takımı
güçlendirmenin planlarını
yapıyor. Bu doğrultuda takı-
mın savunma hattındaki sı-
kıntılarına öncelik verecek
olan Tottenham'ın, sağ bek

pozisyonu için Zeki Çelik'i düşündüğü
öğrenildi. Kyle Walker-Peters'i yeterli
görmeyen Mourinho'nun Aurier'in tek
alternatifi olması nedeniyle ara transfer
döneminde bu bölgeye bir oyuncu kat-
mayı düşünüyor.

Mourinho'ya önerildi

Lille'de antrenörlük görevini bıra-
kıp Tottenham'da Mourinho'nun
ekibine katılan Joao Sacramen-
to'nun Zeki Çelik'i ünlü teknik
adama öneren isim olduğu öğre-
nildi. Sacremento’nun yakından
tanıdığı Çelik için Mourinho'ya
olumlu rapor verdiği ve transfer
edilmesi konusunda ısrarcı ol-
duğu öğrenildi. Öte yandan dış
basında da Çelik'in Tottenham
transferi dillendirildi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen şimdi
ise Brezilya'nın Palmeiras takımında oynayan
Felipe Melo, sarı-kırmızılı kulübün daveti üze-
rine İstanbul'a geldi. Menajer arkadaşı tarafın-
dan İstanbul Havalimanı'nda karşılanan
Felipe Melo ve eşi hayranlarının fotoğraf çek-
tirme isteklerini geri çevirmedi. Uzun bir
zaman önce Türkiye'den ayrıldığını hatırlatan
Melo, başta Galatasaray taraftarları olmak
üzere Türk taraftarlarını çok özlediğini ifade

ederken, ilk isteği çay oldu. Galatasaray taraf-
tarlarına Türkçe seslenen Melo, "En büyük
Cimbom" dedi. Galatasaray'ın hafta sonu
kendi evinde oynayacağı Ankaragücü ile yapa-
cağı maça davet edildiğini ifade eden 36 yaşın-
daki futbolcu, "Buraya esas gelmemin sebebi
Galatasaray beni ödüllendirmek istedi. Tabi ki
benim kalbimde takımın ayrı yeri var. Stada gi-
deceğim taraftarla tekrardan buluşacağım. o
anları tekrar yaşayacağım. Türkiye benim

evim. Küçük oğlum burada doğduğu için o da
bir Türk. Kısa bir ayrılık oldu. Evimdeyim,
mutluyum. Türk halkını çok seviyorum" dedi.
Basın mensuplarının transfer sorularını da ya-
nıtlayan Brezilyalı futbolcu, "Palmeiras kulübü
ile 2 yıllık sözleşmem var onlar da beni çok se-
viyor. Gelecek ne gösterir bilemem. Her
zaman, her şey olabilir" şeklinde konuştu. Ga-
latasaray'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde Paris
Saint-Germain ile yapacağı maç ile ilgili de
konuşan Melo, "Şampiyonlar Ligi'nde mate-
matiksel olarak bir şansımız kalmadı ama bili-
yorsunuz Galatasaray geçen sene de çok zorlu
zamanlar yaşadı” diye konuştu.

Melo İstanbul’a geldi




