
Beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili
de değerlendirme yapan Prof. Dr.

Haluk Eyidoğan, 30 yıl içinde 7 ve daha 
büyüklükteki deprem olasılığının yüzde 65 oldu-
ğunu belirtti. Eyidoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Orta Marmara fayında
yani İstanbul için senaryosu yapılan ve
İstanbul'u etkileyecek 7 ve daha bü-
yüklükteki depremin olmasını beklediği-
miz, tarihsel olarak da baktığımız
zaman orada beklediğimiz  bir yer.
Orta Marmara fayının davranışı
çok önemli. Bizim söylememiz şu
anda gerek resmi kurumlar, Kan-
dilli ve AFAD da bunu açıklıyor.
Önümüzdeki 30 yıl içinde o böl-
gede 7 ve daha büyüklükteki depre-
min olma olasılığı yüzde 65. Bu
yüzde 65 her yıl yüzde 2,5 artıyor.
Dolayısıyla tehlike artıyor.” I SAYFA 9

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Beş yılda çöpe sadece
90 milyon fazla

ödemişler!
Hala da utanmadan arz-ı endam 
etmeye devam ediyorlar. Kimileri de
yüzleri kızarmadan hakkımızda
konuşmaya çalışıyorlar. 
Onlara şunu söyleyelim.
Çoğunuzun “Cemâziyelev-
velini bilirim." Onun içindir
ki, haddinizi bilin derim...

ALİ TArAKçI’nIn 
KÖŞE yAZISI
SAyFA 9’DA

Mütevazi başkanlara
ihtiyacımız var

Bakın Küçükçekmece’de bir Kemal
Çebi denilen belediye başkanı var.
45 yıldır Sefaköy’de aynı evde oturur.
Halktan biri olarak yaşamını sürdürür.
İnşaat alt yapı işleri yapar.
Bir oğlu bir kızı ve 45 yıllık ev 
hanımı eşi ile yaşamını sürdürür.
Belediye başkanı olmadan 
önceki şekilde yaşamına
devam etmeye çalışır.
Haftasonları eskisi gibi 
mahallesinde tek başına
esnaf turuna çıkar...

MEHMET MErT’İn
KÖŞE yAZISI
SAyFA 3'TE

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Genel Başkan

Yardımcısı Seyit Torun'un hayatını
kaybeden danışmanı Taner Coşkun
(51) için genel merkez önünde 
düzenlenen törene katıldı. Burada 
yapılan törenin ardından Coşkun'un
cenazesi toprağa verilmek üzere 
Ordu'nun Fatsa ilçesine gönderildi.
Kılıçdaroğlu, Coşkun'un ailesine 
bağsağlığı diledi.  I SAYFA 7
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İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Türk Dünyası

Sivil Toplum Buluşması’na katıldı.
İmamoğlu, bir gazetecin, Ulaştırma
Bakanı Cahit Turhan’ın, “İBB başka-
nının protokolden tek başına çekilme
yetkisi yoktur, devlet projesini dur-
durma yetkisi yoktur” açıklamasını

sorması üzerine,
“Sayın bakana
hatırlatayım, 
bakanlık ne
kadar devletse
İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi
de o kadar dev-
let. Karıştırıyor
birbirine” ceva-
bını verdi. 
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Ekrem İmamoğlu

SAYFA 4Ümit BARAN

Küresel ekonomi
ABD ve İran

SAYFA 5Utku KIZILTAN

Çılgın proje
Kanal İstanbul 
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Bakanlık devletse
belediye de devlet

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Kanal İstan-

bul Projesi üzerinden prim yapılma-
sına müsaade etmeyeceklerini
bildirdi. Kurum, “Vatandaşımızı net
bir şekilde, doğru bir şekilde deprem-
den etkilenmeyeceği, su kaynakları-
nın azalmayacağı, millet bahçelerinin

oluşturulacağı,
bu projenin İs-
tanbul Boğazı'nı
kurtarma projesi
olduğunu belir-
terek Kanal İs-
tanbul Projesi'ni
yapma sürecimiz
kararlılıkla
devam etmekte-
dir” dedi.
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Murat Kurum

Kanal üzerinden 
prim yaptırmayız

Kanal İstanbul Projesi'ne 
ilişkin konuşan hukukçu ve

eski büyükelçi Rıza Türmen, proje-
nin hayata geçmesi halinde Montrö
Anlaşması'nın delineceğini söyledi.
Türmen, “Söz konusu proje şayet
uygulamaya koyulursa İstanbul'da

Boğazlar mese-
lesi yeniden baş
gösterebilir. 
Boğazlar'daki
egemenliğimiz
ve gücümüz sı-
kıntıya düşebilir
ve büyük bir risk
altına girebiliriz”
şeklinde ko-
nuştu. I SAYFA 5
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rıza Türmen

Boğazlar ciddi
bir risk altında

TEHLİKE GİDEREK ARTIYOR
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Danışman 
için son görev

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-

ğan, Libya Ulusal Mutaba-
kat Hükümeti Başbakanı
Fayiz El Sarrac'ı kabul etti.
Görüşme Cumhurbaşkan-
lığı Dolmabahçe Çalışma
Ofisi'nde gerçekleşti. 
İkilinin Libya'daki Hafter
yönetimine karşı izlenecek
yol haritasını ve Doğu 
Akdeniz'deki konuları 
görüştüğü bilgisi verildi.
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İBB AK Parti
Grubu, işten
atılan işçilerle 
ilgili bir gelişme
olmadığı sürece
komisyonlarda
ve mecliste,
iştiraklerle ilgili
hiçbir kararı
geçirmeme
kararı aldı. 
İBB Meclisi’nde
çoğunluk olan AK
Parti Grubu’nun
aldığı bu karar,
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın 31
Mart sonrasında
İmamoğlu 
için, AK Parti 
Grubu'nun meclis
çoğunluğunu
anımsatarak
yaptığı, 
“topal ördek” 
benzetmesini
akıllara getirdi

HER AN BUYUK
DEPREM OLABiLiR!
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MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, “Kasım Süleymani'yi

savaşları önlemek için öldürdük”
diyen ABD Başkanı Donald Trump'a
tepki gösterdi: “Buyursunlar PKK'nın,
YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsün-
ler ya da aradan ve önümüzden çeki-
lip kahraman bir Türk evladının neleri
yapacağını dikkatle izleyip ders alıp
takip etsinler.” I SAYFA 7
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DEvLET bAHçELİ:
Avcılar Belediyesi, Turan Hançerli, Handan
Toprak Benli, Burçin Baykal ve Zafer Polat...

Engelsiz ödülleri 
10. Kez dağıtıldı

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın bu yıl 10'uncu
kez düzenlediği, 10. Yılın En İyileri
Ödül Töreni geçtiğimiz günlerde 
sahiplerini buldu. Engelsiz Yaşam
Vakfı'nın geleneksel hale getirdiği
ödül töreni, Yeşilköy'deki Wow 
İstanbul Hotel'de yapıldı. I SAYFA 2

İSMAİL
GÖKGEZ

HAbEr
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İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, PKK’nın bitme nokta-

sına geldiğini belirterek, “Terör var, 
bitiyoruz' diyoruz. Allah'a şükür de
öyledir. Dağlarda 500 adamları ya
var ya yok; ne eleman bulabiliyorlar,
ne yiyecek ekmek bulabiliyorlar.
Jandarmamız
polisimiz tepele-
rinde. Diyarba-
kırlı anne babalar
gırtlaklarına 
yapışmış. İnşal-
lah gelecek nesil-
lerimize Terörsüz
bir Türkiye
bırakacağız”
dedi.  I SAYFA 7
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Yarınlara terörsüz bir
Türkiye bırakacağız

Süleyman Soylu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı
Ali Koç, gündemdeki konulara

dair açıklamalarda bulundu. Ali
Koç’un Trabzonspor değerlendirme-
leri dikkat çekti. Koç, “Koskoca 
şehrin belediye başkanı, istifanın 
takribinde... Kendi takımlarının hoca-
larının istifasına dair çıkış yapıyor.
Tüm bu karmaşayı dönüp Fenerbah-
çe'ye bağladılar. Bu nasıl saygısızlık?
Ahmet Ağaoğ-
lu'na soruyorum,
kaç devlet 
kurumu 
stadınızda loca
aldı, ne kadara
aldı, ne paralar
verdi? Çıkıp 
adil rekabet falan
konuşmasın”
dedi.
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Koç: Kaç devlet
kurumu loca aldı?

Ali Koç

AK PARTI GRUBU
IBB’YI DURDURUYOR!

31 Mart seçimlerinde
kazanan Ekrem İma-

moğlu, seçimleri kaybeden
AK Parti’nin itirazlarından
dolayı mazbatasını 17 Nisan
tarihinde alabilmişti. İma-
moğlu mazbatasını aldıktan
sonra Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, İstanbul’da
yaptığı açıklamada, meclis
çoğunluğunun ellerinde oldu-
ğunu belirterek, İmamoğlu
için topal ördek benzetme-
sinde bulunmuştu. AK Parti,
YSK’ya yaptığı itiraz sonra-
sında, seçim iptal edilmiş ve

23 Haziran tarihinde ikinci
kez yapılmıştı. Ve seçimleri bu
kez Ekrem İmamoğlu çok
büyük oy farkıyla kazanarak
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı olarak 2. kez seçil-
mişti. 24 Nisan tarihinde
Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığı yasaya aykırı bir 
şekilde belediye şirketlerine
meclis kararı olmadan 
belediye başkanlarının
atama yapamayacağına
yönelik genelge yayınlamış
ve yetkinin mecliste 
olduğunu belirtmişti.

BAKANLIK YETKiYi MECLiSE VERDi

ç Belediye Meclisle-
rinde çoğunluk 

olmayan belediye başkanla-
rının belediye şirketlerine
yönetici ve yönetim kurulu
üyelerinin atanma hakları-
nın ellerinden alınması 

sonrasında karşılıklı
davalar devam et-
mekte. Bugüne kadar
mahkemeler bakanlığın
genelgesinin yasaya
aykırı olduğunu yöne-
lik karar verebilmiş
değil. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nde se-

çimler sonrasında yapılan
komisyon seçimlerinin ta-
mamının başkanı AK Parti
Grubu tarafından belir-
lendi. İstanbul’da AK Parti
Meclis Grubu'nun isteme-
diği hiçbir karar komisyon-
larda ve mecliste geçmiyor.
İBB İştiraklerinin uygula-
mayı düşündüğü yeni 
projelerle ilgili komisyonlara
gönderilen kararların 
gündeme getirilmediği ve
karar alınamadığı için 
iştiraklerin yeni projeleri 
hayata geçirilemiyor.

YENi PROJELER HAYATA GEÇMiYOR

ç

ALİ TArKCI

ÖZEL
HAbEr

AK PARTi’NiN ŞARTI VAR
AK Parti Meclis Grubu’nun, işten atılan işçilerin geri 

alınması ya da bir kısmının işe dönüşü çözülmediği sürece
komisyonda ve mecliste İmamoğlu’nun ve CHP Grubu'nun

getirdiği hiçbir kararı geçirmeyecekleri ifade ediliyor.

Önceki gün meydana gelen depremin ardından konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, “Marmara'da şu an deprem fırtınası yaşanıyor. Bazen
bu deprem fırtınalarının arkasından biraz daha büyük depremler de olabiliyor. Şu an için 
İstanbul'da 7 şiddetinin üzerinde bir deprem olma ihtimali yüzde 65” dedi

HiÇBiR KARARI 

GEÇiRMEYECEKLER!

CHP’de yeni
ilçe başkanları

belli oldu
CHP Bağcılar ve Tuzla İlçe
Kongreleri'nin ardından ilçe 

başkanları ve yeni yönetim kurulları 
belli oldu. Bağcı-
lar'da mevcut 
İlçe Başkanı
Murat İmrek se-
çimi kazanırken,
Tuzla'da ise se-
çime tek aday
olarak giren Eren
Ali Bingöl yeni
ilçe başkanı oldu.

ç

Kanal’a karşı insan zinciri
Ya Kanal Ya İstanbul Koordi-
nasyonu’nun çağrısı ile bir araya

gelen binin üzerinde İstanbullu, 
Küçükçekmece Gölü olarak da bilinen
Küçükçekmece Lagünü etrafında 
kilometrelerce uzanan insan zinciri
oluşturdu. Eş zamanlı olarak Avcılar
Kent Konseyi ve Bileşenleri de Avcılar
hattında bir insan zinciri oluşturarak
‘Kanala değil, depreme bütçe’ dedi.
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Polisi dinlemedi
kaza yaptı I SAYFA 3

Çekil aradan
Donald Trump
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Magazin

E ngelsiz Yaşam Vakfı'nın bu yıl 10'uncu kez
düzenlediği, Vizyon Prodüksiyon ve Bonart
Ajans tarafından gerçekleştirilen 10. Yılın

En İyileri Ödül Töreni geçtiğimiz günlerde sahip-
lerini buldu. Engelsiz Yaşam Vakfı'nın geleneksel
hale getirdiği ödül töreni, Yeşilköy'deki Wow İs-
tanbul Hotel'de yapıldı. Görkemli

bir törenle ödüllerin
sahiplerine ulaştığı
gecenin sunuculu-

ğunu ünlü gazeteci
Tayyar Işıksaçan ve

ünlü eğitimci Ayça Kuru
üstlendi. Kırmızı halının su-

nucusu ise Dilşat Erdil oldu.
2019 yılının en iyilerinin taçlan-

dırıldığı gecede isimler, vakfın
yaptığı anketlerle sahiplerini
buldu. İş, tiyatro, TV, müzik ve
sanat dünyasının akın ettiği ge-
cede birçok yıldız vardı. Gecenin
en büyük yıldızı ise hasta hasta
Almanya'dan gelen Meryem
Üzerli'ydi. Hakan Altun, Esra
Erol, Hayko, Uhde Seçil, Metin
Özülkü, Hande Ünsal, Kubat,
Tamer Karadağlı, Ömür Gedik,
Ferman Toprak, Koray Avcı,
Cengiz Kurtoğlu, Yılmaz Mor-
gül, Volkan Severcan, Zeyno Gü-
nenç gibi ünlü simaların katıldığı
ödül töreni oldukça renkli anlara sahne oldu. En-
gelliler için açık artırmaya çıkarılan Atatürk'ün na-
şının Anıtkabir'e

naklini

anlatan 64 yıllık orijinal gazeteye 25 bin lira veren
İlker Ayrık, büyük alkış aldı. Ünlü sunucu Esra
Erol engellilere 15 tane tekerlekli sandalye bağışı
yaparken Hakan Altun ise 10 adet elektrikli san-
dalye bağışladı. Geceyle ilgili düşüncelerini ifade
eden Üzerli, “Birleşmiş Milletler’in 2008 yılındaki

Engellilerin Hakları Sözleşme-
si’nde de özetlediği gibi engelli-
lerin ayrımcılıktan uzak, eşitlikli
bir anlayışla, toplumsal ve kül-
türel yaşama katılabilmelerini
mümkün kılmak, onların yara-
tıcı ve sanatsal potansiyellerini
ortaya çıkartmak için yaptığınız
çalışmalar bende büyük bir
hayranlık uyandırmaktadır”
dedi.
Vakfa Ümit Gemici’nin aile
koleksiyonundan bağışlanan
ve bir örneği de devlet arşi-
vinde bulunan gazeteyi engel-
liler yararına satın alan İlker
Ayrık, “İşin içinde Atatürk
olunca akan sular durur. Evi-
min en güzel yerine koyaca-
ğım bu tarihi gazeteyi” dedi.
Ayrıca törende Yaşam  Boyu
Meslek ve Onur Ödülü de
dağıtıldı. Coşkun Sabah,
Hayko, Cengiz Kurtoğlu,
Ümit Besen, Arif Susam gibi

5 büyük isme verilen onur ödülü alkış kıyame-
tine sebep oldu. İşte tüm ödül alan isimlerin

tam listesi:

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE saRkÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

• MUCİZE DOKTOR /
FOX TV
• Taner ÖLMEZ / MUCİZE
DOKTOR
• Sinem ÜNSAL / MUCİZE
DOKTOR
VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ
• HAÇİKO / Ömür GEDİK
• Prof.Dr. Işık AKGÜN / 
Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı
• AHBAP DERNEĞİ / 
Haluk LEVENT
• ENGELSİZ SAHNE / 
TRT MÜZİK
• ISTANBULLITE / 
Cem ÖZMERAL
YAŞAM  BoYU MESLEK VE 
onUR ÖDÜLLERİ
• COŞKUN SABAH
• HAYKO
• CENGIZ KURTOĞLU
• ÜMIT BESEN 
• ARIF SUSAM 
1. YILIn En İYİ 
SİnEMA FİLMİ 
NAİM / Mustafa USLU
2. YILIN EN BAŞARILI 
YÖNETMENİ 
Özer FEYZİOĞLU
3. YILIn En İYİ SİnEMA
KADIn oYUnCUSU
Meryem UZERLİ 
4. YILIn En İYİ SİnEMA
ERKEK 
oYUnCUSU
Aras Bulut İYNEMLI 
5. YILIn En İYİ ALBÜMÜ 
KADIn  SAnATÇISI 
Hande ÜNSAL / 
SENİ SEVERMİYDİM
6. YILIn En İYİ ALBÜMÜ 
ERKEK SAnATÇISI
Ferman TOPRAK / Sen Sen
7. YILIn En İYİ TÜRK SAnAT
 MÜZİĞİ ERKEK SAnATÇISI
Yılmaz MORGÜL                      
8. YILIn En İYİ TÜRK SAnAT
MÜZİĞİ KADIn SAnATÇISI 
Ayşen BİRGÖR
9. YILIn En İYİ 
PoLİSİYE DİZİSİ
ARKA SOKAKLAR / ERLER
FİLM / KANAL D
10. YILIn En İYİ KoMEDİ
PRoGRAMI
Çok Güzel Hareketler 2 /
Kanal D
11. YILIn En İYİ TV SoHBET
PRoGRAMI
İŞ’in ASLI / Habertürk
12. YILIn En İYİ TİYATRo
oYUnU
İKİNİN BİRİ / Sahnekarlar
13. YILIn En İYİ TİYATRo 
ERKEK oYUnCUSU
Tamer KARADAĞLI
14. YILIn En İYİ TİYATRo
KADIn oYUnCUSU
Zeyno GÜNENÇ
15. YILIn En İYİ YARIŞMA
PRoGRAMI
Yaparsın Aşkım / Fox Tv
16. YILIn En İYİ YARIŞMA
SUnUCUSU
İlker AYRIK
17. YILIn En BAŞARILI
GRUBU
ŞİMDİ 90’LAR
18. YILIn En BAŞARILI
MÜZİK PRoGRAMI
YILDIZLARIN ALTINDA / TRT
MÜZİK / Ayşen BİRGÖR
19. YILIn En İYİ KADIn

MÜZİK SAnATÇISI
Demet AKALIN
20. YILIn En İYİ ERKEK
MÜZİK SAnATÇISI
Koray AVCI
21. YILIn En İYİ TV DİZİSİ
Bir Zamanlar Çukurova / ATV
22. YILIn En İYİ DİZİ 
ERKEK oYUnCUSU
Kerem ALIŞIK / 
Bir Zamanlar Çukurova
23. YILIn En İYİ DİZİ 
KADIn oYUnCUSU
Vahide PERÇİN / Bir
Zamanlar Çukurova
24. YILIn En 
BAŞARILI SEYAHAT 
PRoGRAMI
Arda Sayıner ile Keşfetmeye
Değer / CNN TÜRK
25. YILIn En İYİ 
HABER KAnALI
Haber Global
26. YILIn En İYİ KADIn
HABER SPİKERİ
Buket Aydın BAYKAL / 
Kanal D
27. YILIn En İYİ KADIn
KUŞAĞI PRoGRAMI
Esra EROL’da / ATV
28. YILIn En İYİ PoP
FAnTEZİ MÜZİĞİ KADIn
SAnATÇISI
Ebru YAŞAR
29. YILIn En İYİ PoP
FAnTEZİ MÜZİĞİ ERKEK
SAnATÇISI
Hakan ALTUN
30. YILIn En BAŞARILI
SPoR PRoGRAMI
BEYAZ FUTBOL / BEYAZ TV
/Ertem Şener + Sinan Engin
+ Ahmet Çakar +
Abdülkerim Durmaz
31. YILIn En BAŞARILI
TÜRK HALK MÜZIĞI 
KADIn SAnATÇISI
Hilal ÖZDEMİR
32. YILIn En BAŞARILI
TÜRK HALK MÜZIĞI 
ERKEK SAnATÇISI
Kubat
33. YILIn En İYİ 
BUSInESS oTELİ
WOW HOTEL İSTANBUL
34. YILIn En İYİ SAÇ
KoZMETİK ÜRÜnÜ
UKKO COSMETICS
35. YILIn En İYİ GÖZ
DoKToRU
Dr. HASAN OĞUZHAN / 
GLOBAL GÖZ
36. YILIn En İYİ LoJİSTİK
FİRMASI
AYKAR DENİZCİLİK
37. YILIn En İYİ ERKEK
GİYİM MARKASI
DANIEL’S PARİS
38. YILIn En BAŞARILI 
SEnDİKASI
GÜVENLİK VE SAVUNMA 
İŞÇİLERİ SENDİKASI
39. YILIn En İYİ MÜCEVHER
TASARIMCIS
MINA MÜCEVHERAT
40. YILIn En BAŞARILI
GEnÇ İŞ İnSAnI
AHU KARADUMAN / 
DEKOLTE PLUS
41. YILIn En İYİ FIRIn VE
PASTAnESİ
REYHANOĞLU / MURAT
REYHAN

VAKIF FARKINDALIK
ÖDÜLLERİ

EngElsiz odullEri
10. KEz dagıtıldı

Milad'ı durdurabilene

aşk olsun

Son zamanların en iyi çıkış yapan
şarkıcıları arasında parmakla gös-
terilen ve Azerbaycan asıllı olan
başarılı müzisyen Milad, dur durak
demeden yeni çalışmalarına
devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde
'Bana Bakma' isimli teklisini dinle-
yicilerinin beğenisine sunan Milad,
gelen tepkilerden oldukça mem-
nun. Aynı zamanda aranjör kimli-
ğini de bulunan Azeri kardeşimiz

R&B hip-hop çalışması yaparak
müzik kariyerinde bir ilke imza
atmış oldu. Sözü, müziği ve düzen-
lemesi Milad'a ait 'Bakma Bana'
adlı şarkı, ILS Vision Müzik etike-
tiyle dijital platformlardaki yerini
buldu. Ayrıca işin mutfağından gel-
diğini ifade eden genç müzisyen,
müzik adına yapamayacağı hiçbir
şeyin olmadığını ve her zaman ye-
niliklere açık olduğunu dile getirdi. 

İran'ın ünlü şarkıcısı 
Serdar Gökhan’a

benzetiliyor
İranlı ünlü şarkıcı İsmaeil Sarmad,
yeni albümünü piyasaya sürmeye hazır-
lanıyor. Görenlerin Türk sinemasının
ünlü oyuncusu Serdar Gökhan'a benzet-
tiği başarılı şarkıcı, bıyıklarıyla tüm dik-
katleri üzerine çekiyor. akademi Müzik
Prodüksiyon etiketiyle çıkacak yeni al-
bümü için, Türkiye'ye gelen Sarmad, al-
bümü için 10 şarkıda karar kıldı. Samet
akkuş'un prodüktörlüğünü yaptığı al-
bümde 8'i Türkçe 2'si Farsça olmak
üzere 2 dili kapsıyor. Serdar Gökhan'a
hayranlığını dile getiren ünlü şarkıcı,
"Ben İran’da Türk müziği dinler, Türk
filmleri izlerim. Serdar Gökhan’ın büyük
hayranıyım. Ona klibimde oynaması için
teklif götüreceğim. İnşallah kabul eder."
dedi.

Ayşen Birgör'e
ödülünü Yılmaz

Morgül verdi

Kerem Alışık
ödülünü Aras
Şenol ile aldı

Kerem Alışık
ödülünü Aras
Şenol ile aldı

Kerem Alışık
ödülünü Aras
Şenol ile aldı

Kerem Alışık
ödülünü Aras
Şenol ile aldı

Kerem Alışık
ödülünü Aras
Şenol ile aldı

Kerem Alışık
ödülünü Aras
Şenol ile aldı

Kerem Alışık
ödülünü Aras
Şenol ile aldı

Kerem Alışık
ödülünü Aras
Şenol ile aldı

Kerem Alışık
ödülünü Aras
Şenol ile aldı

Esra Erol’a 
ödülünü volkan
severcan verdi

Esra Erol’a 
ödülünü volkan
severcan verdi

Esra Erol’a 
ödülünü volkan
severcan verdi

Esra Erol’a 
ödülünü volkan
severcan verdi

Esra Erol’a 
ödülünü volkan
severcan verdi

Esra Erol’a 
ödülünü volkan
severcan verdi

Esra Erol’a 
ödülünü volkan
severcan verdi

Esra Erol’a 
ödülünü volkan
severcan verdi

Esra Erol’a 
ödülünü volkan
severcan verdi

Esra Erol’a 
ödülünü volkan
severcan verdi

Hakan Altun'a
ödülünü volkan
severcan verdi

Hakan Altun'a
ödülünü volkan
severcan verdi

Hakan Altun'a
ödülünü volkan
severcan verdi

Hakan Altun'a
ödülünü volkan
severcan verdi

Hakan Altun'a
ödülünü volkan
severcan verdi

Hakan Altun'a
ödülünü volkan
severcan verdi

Hakan Altun'a
ödülünü volkan
severcan verdi

Hakan Altun'a
ödülünü volkan
severcan verdi

Hakan Altun'a
ödülünü volkan
severcan verdi

Arka Sokaklar
ekibi ödüllerini

aldı

Onur
Bay Yüsra

Geyik
Yüsra
Geyik
Yüsra
Geyik
Yüsra
Geyik
Yüsra
Geyik
Yüsra
Geyik
Yüsra
Geyik
Yüsra
Geyik

Koray
Avcı 

İlker Ayrık çifte
ödül aldı

Avukat Kasım
Aksoy pırlanta

kolyeyi 
Meryem Üzerli
ile girdiği açık

artırmadan 
22 tl’ye aldı

Buket
Aydın
Baykal

Ferman
Toprak

Kerem
Alışık 

Hande
Ünsal

Kubat

Tamer Karadağlı 
ödülünü okul arkadaşı
WOW Istanbul Hotels

Convention Center
Genel Koordinatörü
Ziya Cihan dan aldı

Tamer Karadağlı 
ödülünü okul arkadaşı
WOW Istanbul Hotels

Convention Center
Genel Koordinatörü
Ziya Cihan dan aldı

Tamer Karadağlı 
ödülünü okul arkadaşı
WOW Istanbul Hotels

Convention Center
Genel Koordinatörü
Ziya Cihan dan aldı

Tamer Karadağlı 
ödülünü okul arkadaşı
WOW Istanbul Hotels

Convention Center
Genel Koordinatörü
Ziya Cihan dan aldı

Tamer Karadağlı 
ödülünü okul arkadaşı
WOW Istanbul Hotels

Convention Center
Genel Koordinatörü
Ziya Cihan dan aldı

Tamer Karadağlı 
ödülünü okul arkadaşı
WOW Istanbul Hotels

Convention Center
Genel Koordinatörü
Ziya Cihan dan aldı

Tamer Karadağlı 
ödülünü okul arkadaşı
WOW Istanbul Hotels

Convention Center
Genel Koordinatörü
Ziya Cihan dan aldı

Tamer Karadağlı 
ödülünü okul arkadaşı
WOW Istanbul Hotels

Convention Center
Genel Koordinatörü
Ziya Cihan dan aldı

Tamer Karadağlı 
ödülünü okul arkadaşı
WOW Istanbul Hotels

Convention Center
Genel Koordinatörü
Ziya Cihan dan aldı

Meryem
Üzerli

Meryem
Üzerli

Meryem
Üzerli

Meryem
Üzerli

Meryem
Üzerli

Meryem
Üzerli

Meryem
Üzerli

Meryem
Üzerli

Meryem
Üzerli

Meryem
Üzerli

Ömür
Gedik 
Ömür
Gedik 
Ömür
Gedik 
Ömür
Gedik 
Ömür
Gedik 
Ömür
Gedik 
Ömür
Gedik 
Ömür
Gedik 

Kolları olmayan ressam
Ayşe Işık ödül alanlara

ödüllerini verdi

Ömür
Gedik 

Engelsiz 
Yaşam Vakfı

Başkanı 
Atilla 

Kaplakarslan

Cengiz Kurtoğlu
Hayko

Cengiz Kurtoğlu
Hayko

Cengiz Kurtoğlu
Hayko

Cengiz Kurtoğlu
Hayko

Cengiz Kurtoğlu
Hayko

Cengiz Kurtoğlu
Hayko

Cengiz Kurtoğlu
Hayko

Cengiz Kurtoğlu
Hayko

Cengiz Kurtoğlu
Hayko

Cengiz Kurtoğlu
Hayko

Cengiz Kurtoğlu
Hayko

Meryem
Üzerli

Yüsra
Geyik
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2 020 yılında güzel haberler, olumlu 
yazılar yazma dileğimi sürdürüyo-
rum. Hani nasıl bakarsan öyle görür-

sün sözü bir tarafa biraz da alttan alalım, 
sert girmeyelim, iyi görelim, iyi yazalım te-
mennisi taşımaktır dileğim. 

Ancak bu yazımda inanın bu temenniler 
olmasa bile hissiyatlarımı ve gözlemlerimi 
aktarmak istiyorum. 

* 
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden sonra 

gerçekten ülkemizde güzel şeyler oldu. 
Kırılması zor seçim barajları kırıldı. 
Kazanılması imkansız görülen yerler el 

değiştirdi. 
A partisi B partisi önemli değil. 
Hatta inanın bana mesela İstanbul’da son 

4-5 dönemdir aynı siyasi parti anlayışıyla 
yönetilen, bir Kadıköy’ün, bir Bakırköy’ün, 
bir Bağcılar’ın, bir Ümraniye’nin farklı si-
yasi parti anlayışıyla yönetilmesini isterim. 

Hem bu yerleri yöneten belediye başkan-
ları tembellik yapmazlar. 

Hem de bazen iyi ile kötüyü ayırt etmek 
için elimizde veri olması gerekir. 

Hani buraların doğru yönetilip yönetilme-
diğini anlamamız için biraz anlayış değişik-
liğine ihtiyaç var diye düşünüyorum. 

* 
Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

bize beş yılın sonunda iyi bir veri verecektir. 
Beş dönemlik 25 yıllık AK Parti yönetimi 

ile beş yıllık Cumhuriyet Halk Partili yöne-
timi ölçme biçme tartma şansımız olacaktır. 

Her ne kadar İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu CHP’li başkan profilinden farklı bir 
siyasi kimlik profili çizse de yine de bu kı-
yaslama yapılacaktır. 

Tabi İzmir’in de bir dönem bile olsa ikti-
dar partisi tarafından yönetilmesi bizlere 
önemli veriler verecektir. 

* 
İşte ne diyorduk, 2019 yerel seçim sonuç-

ları bir çok konuda ülke olarak bizlere bir 
defa daha demokrasiyi gösterdi, millet ira-
desini gösterdi, bu halk isterse yapamaya-
cağı şeyin olmadığını gösterdi. 

Ve bu seçimler bölgemize bir çok ilçenin 
de el değiştirmesine neden oldu. 

CHP’li ilçelerden Silivri ve Çatalca MHP 
ve AK Partili yönetime geçti. 

AK Partili ilçelerden Küçükçekmece ve 
Esenyurt CHP yönetimine geçti. 

Ve Avcılar ilçemizde ise parti değişmedi 
ama başkan değişti. 

Parti değişmese bile başkanın değişmesi 
ilçedeki anlayışın değişmesine de yetti. 

* 
Demek ki bazen suç siyasi partilerde ol-

muyormuş. 
Partilerin anlayışları, güdümleri, beklen-

tileri, politikaları farklı olsa da başkanlar 
kendi kişilik özelliklerini, kimliklerini, 
yaşam tarzlarını, siyasete bakış açılarını gö-
revde bulundukları koltuklarda hissettirebili-
yorlarmış. 

* 
Yazımızın başlığında dedik ya; ‘Mütevazi 

başkanlara ihtiyacımız var…’ diye. 
Mütevazi olan herkese ihtiyacımız var as-

lında ama iş belediye başkanı olunca bu çok 
daha fazla önem kazanıyor. 

* 
Bakın Küçükçekmece’de bir Kemal Çebi 

denilen belediye başkanı var. 
45 yıldır Sefaköy’de aynı evde oturur. 
Halktan biri olarak yaşamını sürdürür. 
İnşaat alt yapı işleri yapar. 
Bir oğlu bir kızı ve 45 yıllık ev hanımı eşi 

ile yaşamını sürdürür. 
Belediye başkanı olmadan önceki şekilde 

yaşamına devam etmeye çalışır. 
Haftasonları eskisi gibi mahallesinde tek 

başına esnaf turuna çıkar. 
Aynı berberine traş olur. 
Aynı bakkaldan alışveriş yapar. 
Aynı arabaya biner. 
Aynı yerlerde karnını doyurur. 

* 
Diyeceksiniz ne var bunda? 
Değil mi? 
Bence de ne var bunda. 
Ama öyle değil işte. 
Koskoca 800 bin nüfuslu bir ilçenin bele-

diye başkanı olacaksınız, yıllık 300-500 mil-
yonluk bir bütçeyi yöneteceksiniz. 

Emrinizde binlerce kişi çalışacak. 
Hemen değişmelisiniz değil mi? 
Çünkü toplumun çoğu böyle istiyor. 
Çünkü biz şatafatı severiz. 
Gösterişi severiz. 
Görkemden etkileniriz. 
Lükse meraklıyız. 
Güce tapıyoruz. 

* 
Hiç de öyle değil. 
Siz doğu olanı yapın bakalım, o zaman 

arkanızdan nasıl sürüklersiniz milyonları. 
Nasıl hayranlıkla takip edilirsiniz. 
Nasıl ilgi ile izlenirsiniz. 
Nasıl güzel örnek olursunuz, gençleri-

mize, kadınlarımıza, insanlarımıza. 
* 

Ve tabi Avcılar Belediye Başkanı Av. 
Turan Hançerli’den de bahsetmeden edeme-
yeceğim. 

Bir önceki belediye başkanları neydi öyle? 
Hele bir Mustafa Değirmenci vardı. 
Aman Allah’ım. 
Belediye başkanlık binasının beşinci katı 

padişah saraylarını andırırdı. 
Mümkün müydü o kata çıkmak. 
Adam çok önemli hizmetler sunduğu için 

kimdi ki Avcılar halkı. 
Kimdi vatandaş. 
Kimdi işi düşen gariban? 

* 
Haney Handan Toprak Benli de haliyle 

kendisinden önceki başkanı örnek aldı. 
Aynısını ve üzerine de saçma sapan özel-

likler koyarak sürdürdü. 
Kocasına yetki verdi. 
Korumasına yetki verdi. 
Yardımcısına sınırsız yetki verdi. 
Belediyede A’dan Z’ye her şeyi ona bağ-

ladı. 
Sonra tabi bir birine düştüler. 
Şimdi de duyduğumuza o başkan yardım-

cısı devlet memurluğundan atılmış. 
İlginç değil mi? 
Neyse işte. 
Bu örnekleri yazalım, çizelim, konuşalım. 
İyi ile doğruyu ayırt edelim. 
Vicdanlı olalım. 
İşte o Turan Hançerli Türkiye’nin tek en-

gelli belediye başkanı olarak aslında kimin 
engelli kimin engelsiz olduğunu en güzel şe-
kilde gösteren bir yönetim anlayışı sergile-
mekte. 

Arkasında koruma ordusu yok. 
Çakarlı arabası yok. 
Yalaka tayfası yok. 
Afişlerde boy boy fotoğrafları yok. 
İlçe halkına, çalışma arkadaşlarına tepe-

den bakma yok. 
* 

Umarız ve dileriz ki bu örneklerden daha 
çok yazalım, çizelim, konuşalım. 

Mütevazi, kibirsiz, pohpohsuz, yöneticile-
rimiz çoğalsın. 

Halkın parası ve imkanları ile halkına 
eziyet edenler hakettikleri yerlerden başka 
şey sahibi olmasın…

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Mütevazi başkanlara  
ihtiyacımız var

İDDİALARA göre Burak Kurtul-
muş idaresindeki 34 BNN 787 
plakalı araç, ters yönde seyre-

derken, Maslak Büyükdere Caddesi Beşik-
taş istikametine giden Murat Uçal 
idaresindeki 34 TJF 13 plakalı ticari tak-
siye, ardından da Hüseyin Acar idaresin-
deki 34 KD 9959 plakalı araca çarptı. İki 
otomobil de hurdaya dönerken iki otomo-
bilde bulunan 4 kişi otomobillerin içinde 
sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 
çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin 
içinde sıkışanları çıkararak sağlık ekiplerine 
teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk 
müdahalenin ardından çevredeki hastane-
lere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambu-
lansın içinde ilk müdahalesi yapılan 2 
kadının feryatları kameralara yansıdı.  

İçip içip bela oluyorlar 

Kazada yaralananlardan biri olan Hüseyin 
Acar'ın kardeşi Mustafa Acar "Herkes işe 
giderken bu yönden gelen arkadaşlar, sa-
bahleyin eğlenceden gelen alkolik birinin 
kurbanı olmuş, içip içip millete sebep olu-
yorlar burada günah. Ters yöne girmiş al-
kollüymüş üstelik" şeklinde konuştu. Kaza 
nedeniyle Büyükdere Caddesi Beşiktaş yö-
nünde trafik tamamen durdu. Kazaya ka-
rışan araçların yoldan kaldırılmasının 
ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Burak 
K.'nın alkollü olduğu iddia edildi. Kaza ile 
ilgli soruşturma devam ediyor. 

O lay Güngören, Güneştepe Mahal-
lesinde sabah saat 05.00 sırala-
rında meydana geldi. Edinilen 

bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri 06 
AYP 60 plakalı aracın içinde bulunan 2 kişi-
den şüphelenerek 'DUR' ihtarında bulundu. 
Polisin uyarısına aldırmayan sürücü kaçtı. 
Polis ekipleri de kaçan aracı kovalarken böl-
gedeki diğer ekiplere de kaçış güzergahını 
bildirdi. Bir süre polisin kovaladığı araç 
Necip Fazıl Kısakürek Caddesine geldiği 

esnada sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu önce Yavuz Sultan 
Selim tramvay durağının kaldırımına çarptı 
ardından da takla attı.  

Yaya olara kaçmak istedi 

Takla atan araçtan çıkan ve ismi öğrenile-
meyen şüphelilerden biri yaya olarak kaçtı. 
Polis ekipleri de kaçan şüpheliyi kıskıvrak 
yakaladı. Araç içinde bulunan diğer şüp-
heli ise polis ekiplerince otomobilden çıka-

rıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de 
otomobilden çıkarılan şüpheliyi kontrol 
ederek önlem amaçlı hastaneye kaldırdı. 
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede oto-
mobili kullanan sürücünün ehliyetinin ol-
madığı tespit edildi. Polis ekipleri 
otomobilde de inceleme yaptı. Takla atan 
otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yer-
den kaldırılarak otoparka çekildi. 
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma 
başlattığı öğrenildi. DHA

OLAY, Merkez Mahalle-
si'nde önceki gün saat 21.15 
sıralarında meydana geldi. 

Bakırköy'deki bir kafede garson Rama-
zan Sun, iş çıkışı ATM'den evinin kirası 
olan 900 TL'yi çekti. Sun'u takip eden 
bir kişi arkasından yaklaşırken, bir kişi 
de karşı kaldırımdan koşarak yanına 
geldi. Şüpheliler Sun'u döverek, para-
sını almaya çalıştı. Sun, montunun iç 
cebinde sakladığı parayı vermemekte 
direndi. Sun bağırarak yardım isterken, 
2 kişi yüzüne defalarca yumruk ve 
tekme attı. Ramazan Sun'dan parayı 
alamayacaklarını anlayan, Sun'un ba-
ğırmasıyla panikleyen saldırganlar yaya 
olarak kaçtı. 

Saldırganlar aranıyor 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Av-
cılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 

Ekipleri, yaralı Ramazan Sun için sağlık 
ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaralıyı 
hastaneye kaldırdı. Güvenlik kamerala-
rını inceleyen polisler kimliklerini belirle-
dikleri saldırganları aramaya başladı. 

Güngören'de sabaha karşı içinde iki kişinin olduğu otomobilden şüphelenen polis ekipleri araca durması için  
uyarıda bulundu. Polisin 'DUR' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Bir süre yaşanan kovalamacanın  
ardından otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Polis ekipleri iki şüpheliyi yakaladı

Sarıyer’de ters yöne giren araç taksiyle vurduktan sonra savruldu. Araç daha sonra bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya 
dönen iki otomobilde sıkışan dört kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, ters yöne giren sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü

Darp ettiler yine de 
parasını alamadılar

Silahlı kavgada hayatını kaybetti
ESENYURT'TA iki grup ara-
sında çıkan silahlı kavgada 
ağır yaralanan 31 yaşındaki 

Nurettin İnal kaldırıldığı hastanede ha-
yatını kaybetti. 
Olay, 06.30 sıralarında Esenyurt Cum-
huriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulva-
rı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, bulvar üzerinde iki grup arasında 
çıkan silahlı kavga çıktı. Kavgada 31 ya-
şındaki Nurettin İnal göğsüne isabet 
eden kurşunla ağır yaralandı. Ağır yara-
lanan İnal, araçla çevredeki özel bir has-
taneye götürüldü. Nurettin İnal burada 

yapılan tüm müdahalelere rağmen kur-
tarılamadı.  Yaralıyı hastaneye bırakan 
kişi ya da kişiler geldikleri otomobille 
hızla hastane önünden uzaklaştı. İhbar 
üzerine olay yerine polis ekibi sevk 
edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan 
polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 
Olay yerinde yapılan incelemede yerde 
çok sayıda kovana rastlanırken, çevrede 
bulunan bir otelin camına kurşun isabet 
etti. Hastane önündeki güvenlik kamera-
larını inceleyen polis ekipleri, İnal'ı yaralı 
olarak hastaneye bırakan kişinin Mesut 
Duman olduğunu belirledi.

Şişede durduğu gibi durmadı

POLISI DINLEMEDI  
KAZA YAPTI 

Avcılar'da oturan bir garson oturduğu evin kirasını ödemek 
üzere bir bankanın ATM'sinden para çektikten sonra kendisini 

takip eden 2 kişinin saldırısına uğradı. Ramazan Sun darp 
edilmesine rağmen parayı vermedi 

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde so-
kakta bulunan bir kişi plakası alınamayan 
bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandı. 
Saldırıda bulunanların bulunduğu araç 
hızla olay yerinden kaçarken, yaralanan 
kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Olay Küçükçekmece, Cennet Ma-
hallesinde gece saat 23.00 sıralarında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  
plakası alınamayan bir otomobilde bulu-
nan kişi yada kişiler, Yeşil Yuva Sokak'ta 

yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye 
silahla ateş açtı. Saldırı sonrası yaralanan 
kişi kanlar içinde yere yığılırken,  
şüphelilerin bulunduğu otomobil ise  
hızla olay yerinden kaçtı. 

Ateş açıp kaçtılar!



K artal Belediyesi tarafından düzenle-
nen “Kartal Edebiyat günleri”nin
ikinci günü yoğun katılımla devam

etti. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde
devam eden programların ikinci gününde
ünlü isimler sahnedeydi. Sahneye ilk çıkan
isim şair, yazar, gazeteci, araştırmacı
Sunay Akın oldu. Ünlü isim dinleyenleri
adeta bir tarih yolculuğuna çıkardı. Tarih-
ten, eski anılardan, oyuncaklar ve çocuk-
lardan bahseden Akın, salonda kendini
dinleyenleri kahkahalara boğdu. Sunay
Akın'ın ardından ünlü gazeteci Nebil Öz-
gentürk'ün belgeseli 'Zülfü Livaneli Bir
Hayat Bir Tutku Bir Adam' yayımlandı.
Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem
Uçar kendisine çiçek takdiminde bulun-
duktan sonra söyleşiye geçildi. Söyleşi
sonrası ise edebiyatçılar okuyucuları için
kitaplarını imzaladı.

Büyük üstadı alkışlıyorum

Farklı saatlerde söyleşileri bulunan Zülfü
Livaneli, Sunay Akın ve Nebil Özgentürk
izleyenlere büyük bir sürpriz yaparak,
kendi programlarının haricinde birlikte
sahneye çıktılar. Salonu tıklım tıklım dol-
duran dinleyiciler, üç ismin birbirleriyle il-
gili anılarını ve hayatlarından kesitleri
dinleme fırsatı buldu. Programın sonunda
sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, onur konuğu Zülfü Liva-
neli'ye plaket ve çiçek takdiminde buluna-
rak, “Bugün çok özel bir ana şahitlik
ediyorsunuz. Bizler Kartal Edebiyat Gün-

leri'ni hazırlarken Kartal'da edebiyatı ko-
nuşmak istedik, sanatı konuşmak istedik.
Tabii bunları icra ederken de, sizlerle bu-
luştururken de bir onur misafirimiz olma-
lıydı. Çocukluğumdan beri takip ettiğim ve

şuan heyecanlandığım burada
misafir etmekten ve onur ödülünü
de vermekten gurur duyduğum
büyük üstada kocaman alkışı sizden
rica ediyorum” dedi.
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K üresel ekonomik sistemde son yıllarda
hem başat güçler arasındaki siyasi ger-
ginlikler hem de ABD-Çin özelinde

uluslararası kamuoyunu meşgul eden ciddi bir
gündem haline gelen ticaret savaşlarından kay-
naklanan endişeler büyüme dinamiklerini
olumsuz etkiliyor. Bu bağlamda, 2019’da inişli
çıkışlı bir küresel büyüme performansı ortaya
koyan dünya ekonomisinin, 2020 yılına daha
güçlü bir başlangıç yapacağı ve sanayileşmiş
ülkelerin liderliğinde refah artışlarının yaygın-
laşacağı yönündeki beklentiler, daha yeni yılın
ilk haftasında zayıflamış görünüyor. Bunun
temel nedeni ise ABD ve İran yönetimleri ara-
sında Donald Trump’ın Başkan seçilmesinden
itibaren giderek yükselen ve son günlerde Irak
topraklarında gerçekleşen doğrudan ve dolaylı
saldırılarla artık düşük yoğunluklu bir çatış-
maya dönüşen gerginlikler. Son bir hafta
içinde, ABD Bağdat Büyükelçiliğinin ablukaya
alınmasının ardından Washington yönetiminin
hiç beklenmeyen şiddette bir tepki verip İran
Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü Komutanı
General Kasım Süleymani’ye ölümcül bir sal-
dırı düzenlemesi ve bu gece gerçekleşen İran’ın
Irak’taki ABD üslerine yönelik füze saldırıları,
iki ülke arasındaki gerginliklerin tamamen yeni
bir düzeye taşınmasına yol açtı. 

Son aylarda iki ülke yetkilileri arasında kar-
şılıklı sert söylemlerle ve özellikle Irak coğraf-
yasındaki adımlarla ilerleyen tansiyonun orta
vadede devam etmesi küresel piyasa aktörleri

tarafından beklenmekle birlikte, ABD yöneti-
minin ani bir şekilde “el yükseltmesi” tüm kü-
resel risk algılamalarını kökten dönüştürdü.
İran’da en önemli askeri figürlerden biri olarak
görülen ve bölge politikalarının şekillenme-
sinde başrolü oynayan isimler arasında gösteri-
len Süleymani’nin bu şekilde hayatını
kaybetmesi, çok ciddi misilleme ihtimallerini
gündeme getirdi. İran’ın bu gece gerçekleştir-
diği füze saldırılarıyla yetinip yetinmeyeceği
belirsiz; Tahran yönetiminin hem kendi iç ka-
muoyu tarafından kahraman addedilen bir
isme sahip çıkarak meşruiyetini korumak, bir
yandan da uluslararası planda ABD’nin bu ağır
saldırısını cevapsız bırakmamak için kısa, orta
ve uzun vadeli karşı hareketlere girişeceği tah-
min ediliyor. Avrupa ülkeleri ve Türkiye gibi
bölgesel güçler bu konuda itidal çağrısında bu-
lunsalar da, reel politik dengeler ciddi misil-
leme ihtimallerinin değerlendirmeye alınması
gerektiği yönünde.

ABD yönetiminin siyasi ve ekonomik göz-
lemcilerde şok etkisi meydanaz getiren bu radi-
kal adımı, tahmin edilebileceği gibi, özellikle
Orta Doğu’da zaten yüksek seyreden jeopolitik
riskleri daha da arttırarak askeri çatışma ihti-
mallerinin yakın olasılık olarak değerlendiril-
melerine yol açtı. Bu algının küresel piyasalar
ve yatırımcı davranışları üzerindeki somut yan-
sımaları da çok kısa bir süre içinde ortaya
çıktı. İlk etapta uluslararası petrol piyasaların-
daki ham petrol fiyatları bu yeni güvensizlik

konjonktüründen etkilendi ve
Brent ham petrol fiyatları bir gün içinde yüzde
4’lük bir artış gerçekleştirerek 70 dolar düze-
yine ulaştı. Londra ve New York’taki “futures”
petrol piyasalarında da benzeri düzeyde bir
artış olması, önümüzdeki dönemde petrol fiyat-
larının görece yüksek seyredeceğine dair bir
işaret olarak algılandı. Hiç şüphe yok ki küre-
sel piyasalardaki petrol fiyatlarında görülen
artış eğilimi, askeri gerginliklerdeki tırmanma-
nın özellikle Körfez bölgesindeki enerji altyapı-
sına ve enerji nakil hatlarına yönelik yeni
saldırıları tetikleyebileceği düşüncelerinden
kaynaklanıyor. Bilindiği gibi, 2019 yılı içinde
Hürmüz boğazı çevresindeki petrol tankerle-
rine ve Suudi Arabistan’ın önemli petrol tesis-
lerine yönelik ciddi fiziki saldırılar
gerçekleşmiş ve bu saldırılar petrol fiyatlarında
kısmi bir yükselişe yol açmıştı. Önümüzdeki
dönemde Körfez’den petrol ticaretini engelle-
yen ya da zorlaştıran olağanüstü gelişmelerin
ortaya çıkması ya da Irak’ın güneyindeki pet-
rol sahaları çevresinde güvenlik riskleri oluş-
ması durumunda, uzun süre düşük seyreden
petrol fiyatlarının daha da tırmanarak 80
dolar seviyesini aşması, sektör analizlerinde
sıkça seslendirilen bir ihtimal. Zira kısa vadede
ortaya çıkabilecek ikili gerginliklerin ağırlıklı
olarak Irak topraklarında çatışma riskleri do-

ğuracağı ve buradaki ABD üsleriyle birlikte
enerji üretim ve nakil altyapısını hedef alabile-
cekleri değerlendiriliyor.

İran-ABD gerginliğinin dünya piyasaları
üzerindeki olumsuz etkilerinden bir diğeri, Dow
Jones endeksinden başlayarak, önde gelen tüm
küresel borsa endekslerinin değer kaybı eğilimi
göstermeleriyle ortaya çıktı. Küresel ekono-
mide ABD-Çin ticaret savaşlarının tetiklediği
belirsizlikler halen devam ederken üstüne bir
de ABD-İran gerginliklerinin eklenmesi ve yük-
sek tansiyonun gerek enerji gerekse ticaret pi-
yasaları açısından kritik önemdeki Körfez
bölgesi ve Hürmüz boğazı civarında fiziki ça-
tışma riski doğurması, finansal yatırımcıların
gelecek beklentilerini olumsuz etkiledi. Böylece
ABD’de düşük enflasyon, düşük petrol fiyatları
ve FED’in faiz indirme kararının, ortaya çıkar-
maları umulan büyüme etkisi de küresel jeopo-
litik risklerdeki ani artış sebebiyle kesintiye
uğramış oldu. Gündeme gelen gerginliklerin bir
sıcak ve doğrudan savaşa dönüşmesi ihtimali
genel olarak çok küçük bir olasılık olarak gö-
rülse de özellikle Orta Doğu coğrafyasının
farklı bölgelerinde yaşanabilecek vekâlet çatış-
malarının hem küresel enerji sektörü hem de
uluslararası ticaret üzerinde ciddi olumsuz et-
kileri olabileceğini öngörmek zor değil. Dolayı-
sıyla küresel borsalardaki değer kayıplarıyla
dalgalı denizlerde güvenli liman olarak görülen
altın fiyatlarındaki astronomik artışların aynı
anda gerçekleşmesini bu bağlamda değerlen-
dirmek gerekiyor. Altının ons fiyatının bin 570
doların üzerine çıkarak son dört aylık dönemin
rekorunu kırması, dünya ekonomisinde istik-

rarsızlık dinamiklerinin güçlendiğini düşünen
yatırımcıların kendilerini sağlama alma eğilim-
lerinin net bir yansıması.

Diğer yandan, İran yönetiminin Tahran An-
laşması olarak da bilinen nükleer anlaşmayı
askıya aldığını ve uranyum zenginleştirme faa-
liyetlerine hız vereceğini resmen ilan etmesi,
uzun vadede daha geniş kapsamlı stratejik ger-
ginliklerin yaşanabileceğine dair önemli bir
işaret. Ancak hem Tahran hem de Washington
yönetiminin bu süreçte nasıl ilerleyeceklerine
dair bir yol haritası oluşturduktan ve o yol ha-
ritası etrafında iç konsolidasyonu sağladıktan
sonra adım atmaları daha muhtemel. Zaten
uluslararası siyasi ve ekonomik dengeler üze-
rinde bu kadar önemli yansımaları olabilecek
kritik bir saldırı kararının ABD Kongresi’ni ve
diplomatik mekanizmaları tamamen dışlayan
Başkan Trump tarafından tek taraflı olarak
alınması, Amerikan iç siyasetinde sert tartış-
maları tetiklemiş görünüyor. Bundan sonraki
dönemde, benzeri adımların devlet bürokrasisi
ve demokratik denetim kanallarını es geçerek
alınmaması için Trump yönetimi üzerinde ciddi
bir baskı oluşacağını öngörebiliriz. Ancak bir
taraftan da seçim sath-ı mailine giren
Trump’ın kendisini bir ulusal kahraman haline
getirip “Orta Amerika’nın duygularına hitap
edebilecek atmosferi oluşturma” çabaları hiç
şüphesiz devam edecektir. Tüm bu gelişmeler,
küresel piyasalarda güvensizlik ve istikrarsızlık
dinamiklerinin 2020 boyunca güçlenmelerinin
ve emtia fiyatlarında yükselişlerin sürmesinin
kuvvetle muhtemel olacağı bir resmi önümüze
koyuyor.

Küresel ekonomi ABD ve İran

LIvaneLI’ye 
Onur OduLu

Kartal Belediyesi'nin 
düzenlediği Edebiyat

Günleri'nde Zülfü 
Livaneli'ye onur

ödülü verildi. 
Belediye Başkanı

Gökhan Yüksel,
“Bugün çok özel bir

ana şahitlik 
ediyoruz” dedi

Ümit BARAN
PANORAMA

Livaneli, Başkan Yüksel'e ve izleyenlere
teşekkür ederek, "Sevgili başkana çok te-
şekkür ederim, gerçekten çok anlamlı bir
ödül. Güzel bir kalabalıkla, dostlarımla sa-
natın ve edebiyatın şu günlerde kalbinin
attığı Kartal'dan böyle bir Kartal almak,

Kartallı Kazım'ın memleketinden
böyle bir ödül almak çok
önemli” diye konuştu.

Kartal'a 
teşekkür ediyorum

Tuzla’da 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi

Tuzla'da 7-14 Ocak Beyaz
Baston Görme Engelliler Haf-
tası münasebetiyle bir dizi et-

kinlik gerçekleştirildi. Tuzla Belediye
Başkanı Şadi Yazıcı görme engelli va-
tandaşlar için farkındalık oluşturmak
amacıyla gözlerine bandaj taktı. Düzen-
lenen etkinlikte görme engelli bireyler
skeç oynadı, şarkılar söyledi ve doyasıya
oyunlar oynadı. Tuzla Belediyesi öncü-
lüğünde Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı
ve Kültür Merkezinde 7-14 Ocak Beyaz
Baston Görme Engelliler Haftası için et-
kinlik düzenlendi. Etkinlik saygı duru-
şunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başladı. Düzenlenen etkin-
likte görme engelli Mustafa Gürel Beyaz
Baston Şiiri'ni, müzik öğretmeni olan
Serdar Akyüz ile görme engelli Zübeyde
Gülen, Anıl İpek ve Ömer Efe Yıldız
solo konser verdi.Konserden oldukça
keyif alan vatandaşlar sosyal medya he-
sabından konser dinletisini canlı yayın
yaptı. Daha sonrasında ise görme en-
gelli olan Mustafa Gürel ve Ekibi Beyaz
Baston Skeci'ni Tuzla Belediye Başkanı

Şadi Yazıcı için oynadılar. Skeci çok be-
ğenen Başkan Şadi Yazıcı sahneye çıka-
rak oyuncuları tek tek tebrik edip
oyunculara beyaz baston dağıttı. Sonra-
sında ise kendileriyle hatıra fotoğrafı
çektirdi. Skeç sonrası Özel Çocuklar
Komisyonu halk oyunları gösterisini iz-
leyicilere sundu. Oyun sonrasında İs-
tanbul Hoş Seda Görme Engelliler
Müzik Grubu Dinletisi ile programa ka-
tılan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Eğ-
lenceye de ortak olan Başkan Şadi

Yazıcı görme engelli bireyler ve aileleri
ile de karşılıklı oyun oynadı.

İnsanların kalbine dokunmak gerek

Programda konuşan Tuzla Belediye
Başkanı Şadi Yazıcı Beyaz Baston
Görme Engelliler Haftasına dikkat çe-
kerek, "7-14 Ocak arasında düzenlenen
Beyaz Baston projesi çok hoşuma gitti.
Sadece beyaz baston desek, görme en-
gelliler haftası diye bir kelime kullan-
mayı istemiyorum. Sadece beyaz

baston haftası olsa sanki daha iyi olur
gibi geldi bana. Çünkü biz sizinle o
kadar güzel duygular, o kadar güzel
duygular yaşadık ki. Sizin gibi yürekleri
açık, geleceği gören insanlara sevgiyle
yaklaşan kardeşlerimizi görünce asıl bu
haftanın Beyaz Baston Haftası olması
gerektiği, ama diğer günlerin de kalbi
kararmış, geleceği göremeyen, insanla-
rın kalbine bakamayan insanlar için de
engelliler günleri diye de yaymak lazım"
diye konuştu.

Tuzla engel tanımadı

Sabiha Gökçen
fark yaratıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı terminal
işletmecisi İSG, 2 farklı organizasyonda
‘Türkiye'ye Değer Katan Marka' ve ‘Yılın

En İtibarlı İş Ortağı' ödülüne layık görüldü
2019 yılında farklı projelerde 40 ödül
alan Sabiha Gökçen Havalimanı,
2020'nin ilk günlerinde iki ödül daha

aldı. ActivaTanıtım Organizasyon tarafından Bir-
leşmiş Markalar Derneği ile ortaklaşa düzenlenen
‘Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar
Ödül Töreni' Shangri La Otel'de düzenlendi. Tö-
rende Türkiye'ye değer katan 17 marka ve kişiye
ödül takdim edildi. Sabih Gökçen Havalimanı ise
turizmde alanında ‘Türkiye'ye Değer Katan Marka'
ödülüne layık görüldü. Sabiha Gökçen Havalima-
nı'na ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna
Turagay verirken, ödülü Sabiha Gökçen Havali-
manı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal
aldı.

İletişim ekibine teslim edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na diğer bir ödül de
yılın en itibarlı markalarının belirlendiği The One
Awards Gecesi'nden geldi. Sabiha Gökçen Havali-
manı, organizasyonda 'Yılın En İtibarlı İş Ortağı'
seçildi. Ödül, Marketing Türkiye Dergisi Genel
Yayın Yönetmeni Günseli Özen ve Akademetre
Genel Müdürü Halil İbrahim Zeytin tarafından
İSG Kurumsal iletişim ekibine takdim edildi.

Yüksel; Livaneli, Özgentürk ve
Akın ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Halide Onbaşı
unutulmadı

Halide Onbaşı’nın kabir ziya-
retlerini, 4 yıl önce  başlatanlar-
dan  Gazeteci Mehmet Alpay  ve

( ZEYCED ) Zeytinburnu -Çevre,Kültür ve
Turizm Derneği  Başkanı   Ali Gündüz  ta-
rafından 9 Ocak 2020 de  Halide Edib Adı-
var'ın İstanbul-Zeytinburnu Merkezefendi
Kabristanında gercekleştirdikleri 56. Ölüm
yıl dönümü Anma Töreni kabri başında
dualarla anıldı. İstiklal Savaşı fitilini ateşle-
yenlerin önde gelen  isimlerinden biri olan
Halide Edib Adıvar (Halide Onbaşı). 19
Mayıs 1919 Fatih, 22 Mayıs 1919 Kadıköy
ve 23 Mayıs 1919 Sultanahmet mitingle-
riyle yüzbinlerce kişiye hitabeden Halide
Edib Adıvar ve eşi Dr. Adnan Adıvar, Mus-
tafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy, Kara Vasıf ve
Alfred Rüstem hakkında Damat Ferit Pa-
şa'nın çıkardığı düzmece idam fermanı ile
İstiklal Savaşı fitili ateşlenmişti. Halide
Edib Adıvar 1964 yılında vefat ettiğinde

Merkezefendi
Mezarlığı'nda
kendinden 9
yıl evvel vefat
eden eşi Dr.
Adnan Adı-
var'ın yanına
defnedilmişti.



iBB, Kanal İstanbul’u her yönüyle
ve bilimsel olarak ele almak için
“Kanal İstanbul Çalıştayı” düzen-

ledi. Tüm gün süren Çalıştay’ın kapanış ko-
nuşmasını İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mehmet Çakılcıoğlu yaptı. Çakılcıoğlu,
“Bugün sekiz oturumda, kırk konuşmacı gö-
rüşlerini bildirdi. Bu görüşler için teşekkür
ediyoruz. Dünyada tek olan İstanbul’un ta-
rihi ve mistik yapısı zedelenecek. İstanbul için
üst ölçekli planlar yapılmıştı. Yapılan plan-
larda Kanal İstanbul bölgesi, korunması ge-
reken alanlardan biriydi. Küçükçekmece
Gölü yarı tuzlu bir sudur. Biz yapılacağına
inanmıyoruz; ama Kanal gerçekleştiği du-
rumda bu göl de yok olacaktır” dedi.

Türkiye taahhüt verdi

Çakılcıoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
“İstatistikler Boğazlar’dan geçiş sayısının her
yıl azaldığını ortaya koyuyor. Bütün çevresel
riskleri ele aldığımızda Kanal, iyi bir karar
gibi görünmüyor. Kanal İstanbul’u başka ka-
nallarla karşılaştırıyorlar oysa burada Kanal,
mesafede bir kısalma meydana getirmiyor.
Ayrıca Türkiye’nin sözleşmelerden doğan
bazı taahhütleri de vardır.”

Geri dönülmez sorunlara sebep olacak

Biraz da depremden bahsetmek istiyorum di-
yerek bu konuda da bilgiler veren Çakılcıoğlu,
“İstanbul’un en önemli sorunu deprem ve pa-
ralelinde kentsel dönüşüm. Geçtiğimiz aylarda
küçük bir deprem yaşadık ama İstanbul’un
depreme hazır olmadığını gördük. Acil olarak
yıkıp yeniden yapmamız gereken konutlar var.
Madem bu denli bir kaynağımız var belki bu-
rada harcamamız gerekir diye düşünüyorum.
Eğer suyu, ormanı ve tarım topraklarını da ko-
nuşuyorsak Kanal İstanbul mantıklı olmaz. Bi-
limsel bakışlardan uzak olarak tartışmaya
açılan Kanal İstanbul, geri dönülmez sorun-
lara sebep olacaktır” şeklinde konuştu. Çakılcı-
oğlu konuşmasını “Son sözümüz Ya Kanal Ya
İstanbul” diyerek tamamladı. Çakılcıoğlu’nun
konuşmasının ardından katılımcılar hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
1. Hukuk Müşaviri Eren Sön-
mez’in yönettiği “Hukuki Çer-

çeve ve Güvenlik” adlı oturumda;
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nden Doç. Dr. Ceren Zeynep
Pirim, İstanbul Barosu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Av. Mehmet Dura-
koğlu, hukukçu ve büyükelçi Dr. Rıza
Türmen, Emekli Kılavuz Kaptan
Saim Oğuzülgen ve Emekli Tuğr-
amiral Türker Ertürk konuştu. Otu-
rumda ilk olarak söz alan, Doç. Dr.
Ceren Zeynep Pirim, ekonomik ve
bilimsel yollarından farklı olarak
uluslararası hukuk açısından da
incelenmesi gerektiğini söyledi.
Pirim, özetle şunları söyledi:
"1936 yılında imzaladığımız
Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi sonucunda Boğaz-
lar'da hakimiyetimiz artıyor.
Anlaşma, Boğaz’dan geçecek
gemiler için 6 farklı unsur ko-
yuyor. Montrö’nün asıl önemi,
savaş gemilerinin Türkiye’ye
barış zamanında, önceden ihbar
ederek belirtmesi gerektiğini şart ko-
şuyor. Bu durum Karadeniz'e kıyısı
olan çevre ülkelerin güvenliğini de
artırıyor. Anlaşmaya göre, Karade-
niz’e kıyısı olmayan ülkelerin gemi-
leri, 21 günden fazla Karadeniz’de
kalamıyor. Montrö, savaş zama-
nında Boğazları kapatma yetkisi ve-
riyor. Boğazlar, ülkenin içerisinde
kalsa dahi uluslararası hukukun kap-
samı dahilindedir ve Montrö Boğaz-
lar Sözleşmesi, Türkiye lehine bir
sözleşmedir. Sözleşmenin iptalinde
yeni bir adok düzenlemesi kabul edi-
lecektir ve sonucu takdirlerinize sun-
maktayım. Montrö Boğazlar
Sözleşmesi, sona ermesi halinde Bo-
ğazlar iki ayrı su yolu olarak incele-
nerek, transit geçiş kapsamından
çıkarılacaktır. Montrö Boğazlar Söz-
leşmesi’nin iptali, savaş uçaklarının
Boğazlar’dan geçememe kuralının
yok olmasına sonuç açacaktır. Söz-
leşmenin, riske atılması bir yana ya-
rarımıza olduğu açıktır. Türkiye’nin
sözleşmeyi bozmadan statükoyu
devam ettirmesi gerekiyor.”

Rusya'nın tercih değişikliği

Doç. Dr. Ceren Zeynep Pirim’den
sonra söz alan hukukçu ve büyükelçi
Dr. Rıza Türmen, boğazın yanına
paralel bir kanal açma girişiminin
dünyada eşi benzeri olmadığını ve il-
gili kanal açma girişiminin mutlaka
insanlara anlatılması gerektiğini söy-
ledi. Montrö ve Lozan Anlaşmaları
Türkiye’nin kurucu anlaşmalarıdır.
Türmen, açıklamalarının devamında
şunları dedi: "Türk Boğazları, tıpkı
Danimarka Boğazları gibi istisna
özelliklere sahiptir. Sözleşmenin ip-
tali bu istisnayı ortadan kaldıracaktır.

Geçmişe baktığımızda, Rusya’nın
Boğazlar konusunda istikrarlı bir tu-
tumunu görüyoruz. Rusya, Karade-
niz’i kapalı bir deniz olarak
görmektedir. Montrö’nun ortadan
kalkması, Rusya’nın Karadeniz anla-
yışının değişmesine yol açacaktır.
Boğazdan geçen gemilerden ton ba-
şına 0.90 Amerikan Doları servis üc-
reti alırken kanalın ücreti ton başına
5 Amerikan Doları olarak tanımlanı-
yor. Daha ucuzu varken gemiler
neden

daha pahalı
ve daha yavaş bir sistemi tercih etsin.
Kanal, Rusya’ya bu maliyetlerden
ötürü faaliyetlerini Karadeniz’den
Baltık Denizi’ne kaydırmasına neden
olacaktır. Bütün bu durumlardan
sonra Kanal İstanbul’un neden ya-
pılması gerektiğini ben bulamadım."

Amerika ve İngiltere'ye etkisi

Hukukçu ve büyükelçi Dr. Rıza Tür-
men’in ardından konuşan Emekli
Tuğamiral Türker Ertürk, Kanal İs-
tanbul’un bir ucube olduğunu vur-
guladı. Kanal İstanbul’un sorunlar
yumağı olduğunu kaydeden Emekli
Tuğamiral Ertürk, 2011’den beri bu
projeyle mücadele ettiğini söyledi.
Ertürk, sözlerine şöyle devam etti:
"Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin
tartışılması, değiştirilmesi ve hatta
iptali, Amerika ve İngiltere gibi 1982
yılında kabul edilen transit geçişe
olanak sağlayan anlaşmayı uygula-
mak isteyen ülkelerin lehine du-
rumda. Kanal, Amerika’nın tüm
dünyada rahatça giremediği tek
deniz olan Karadeniz’de, hakimiye-
tini artırma sonucunu doğuruyor.
Kanalı ne kadar geniş olursa
olsun,kanal ne kadar geniş olsa da
olsun İstanbul Boğazı’nın kadar çok
imkan sağlayamaz. Kanalın yapıl-
ması veya yapılmamasına yönelik
kararlar, Genelkurmay gibi ülkenin
sahip olduğu kurumların görüşü alı-
narak yapılmalı."

Kente karşı işlenmiş bir suç

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu

Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu,
tartışmaların en iyi yayının tüm
ulusa Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi’ni öğretmek olduğunu söyledi.
Durakoğlu, kanalın kente karşı işlen-
miş bir suça teşebbüs aşamasında
olduğunu belirterek, “Kenti yöneten-
ler, iktidarın siyasal faaliyetlerine
karşı çıkıyor. Bu durum, çokça görül-
memesi ile birlikte çok değerli bir
önem taşıyor. Avrupa Kentler Şartla-
rı’nda yer alan kentli kavramı açısın-
dan bakmak istiyorum. Kanal
İstanbul projesi, daha önceden im-
zalanmış olan uluslararası sözleşme-

lerin karşısında yer alıyor.
İnsanların gece yarısına kadar

ÇED Raporu’na itiraz için sı-
ralarda beklemesini kentliler
unutmamalı. Büyük bir hu-
kuksuzluk hüküm sürüyor.
Kanalın yerleşim alanlarını
da dahil etmesinin davaları
artıracağını öngörüyorum.
Baromuz bu konunun ta-

kipçisi olacaktır” dedi.

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 
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Çılgın proje Kanal İstanbul 

UFUK ÇOBAN

S evgili Okuyucularımız, 7-8 yıldır kafayı yiyece-
ğiz. Bu zaman zarfında bilim adamlarının ko-
nuşmacı olduğu onlarca açık oturum,

konferans ve panellere katıldım. Prof. Dr. Mehmet
Ali Körpınar ve Uzmanlığı Türk Denizleri, özellikle
Marmara, Boğazlar ve Haliç olan, ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsünden emekli, Hacettepe
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.
Dr. A. Cemal Saydam incelemelerinden notlar alarak
hocaların medyadan takipçisiyim. 

Geçtiğimiz Cuma günü de İstanbul Kongre Salo-
nunda yapılan "Kanal İstanbul Çalıştayı"na da katıl-
dım. Bir tane cümle geçmedi bu kanal faydalı olacak
diyen. Oralardan çıkardığım derslerden aklımda ka-
lanları sunayım size. Karadeniz'i bir tatlı su havuzu
olarak düşünün. Nedeni de havuza giren tüm sular
tatlı su. Peki, o zaman Karadeniz neden tatlı su ha-
vuzu değil? Çünkü Çanakkale ve İstanbul Boğazları
altından gelen ve belirli eşikleri belirli rüzgâr koşul-
ları aşan tuzlu su ve yoğun Akdeniz suları Karadeniz'i
tuzlu yapar. Karadeniz'in oluşum geçmişi çok tazedir.
En son hali 3.500 senelik ve bildik tarihi 12.000 se-
neliktir. Akdeniz'den 30 cm. yüksektir. İşte bu ne-
denle havuzun fazla suyu boğazlardan akar durur.
Yani Karadeniz havuzunu boşaltan bir musluk vardır
doğanın dengesini koruyan, gelen su kadar gönderen
bu musluğa şimdi bir ikinci musluk planlanıyor. 

Hem de 25 metre derinlikte, bu musluk Karade-
niz'in suyunu Marmara'ya akıtabilecek alttan girmesi
gereken su bu kanala giremeyecek. Yani, Tuna, 
Dinyeper, Dinyester, Türk nehirleri debilerini 
arttırmayacak. 

Böyle bir sisteme sahip deniz yerkürede yok. Geçti-
ğimiz yıllarda okullarda talebelere Marmara'yı anla-
tırken sağlıklı Akdeniz ve sağlıklı Karadeniz'in
astımlı doğan çocuğu diye anlatıyorum. Onu kurtaran
Karadeniz'den gelen ve jet akım halinde boğazdan
Marmara'ya çıkan ve 25 metrelik üst tabakayı 3
ayda bir değiştiren Karadeniz suyu. Marmara'ya ok-
sijen pompalayan ise Çanakkale'den gelen su. 

Konunun bir başka tarafı bence bu proje hiçbir
zaman yapılamaz çünkü sınır aşan sular gibi, doğayı
karıştıran bir proje bu. Denizlerin debisi ile rejimi ile
oynanamaz. Aslında bunları anlamak için ne bilim
adamı olmak, ne de âlim olmak gerekmez. Bir taraf-
tan üzüntüyle düşünüyor ve biliyorum ki bu proje dur-
maz. Kıyılarında 50 metre açığından kimlerin yalılar
yapacağı bile şimdiden belirlenmiş. Biz bir zamanlar
üçüncü köprüye, hava alanına hayır derken bağlantı
yollarının geçeceği yerlere benzin istasyonları bile 
yapılıyordu. 

Oradaki arazilerin yok pahasına alınması gibi.
Kanal İstanbul'a halkımız sahip çıkıyor. ÇED Rapo-
runa HAYIR demek için 7 saat kuyruk beklediğimizi
unutamam. Yıllar önce HES'ler için (Hidroelektrik
Santralleri) Hasankeyf'i sular altında bırakacak Ilısu
Barajı için de uğraştık ama paragözler hep galip
geldi. Biz galip gelemesek de mücadeleye devam ede-
ceğiz. Sağlıklı kalmanız dileklerimle. 

Kanal İstanbul Çalıştayı’nda konuşan Hukukçu ve Büyükelçi 
Av. Rıza Türmen ile Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, kurulacak kanalın
uluslararası düzeyde yeni sorunlara yol açacağını söyledi

Kanal Istanbul huKuKI 
sorunlara yol aCabIlIr

Son konuşmacı emekli kılavuz kaptan Saim
Oğuzülgen, Lozan’dan önce bize dayatılanboğaz-
larla ilgili sözleşmenin 13 yıl ülkemizde hüküm
sürdüğünü belirtti. Denizlerdeki bağımsızlığın
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile geldiği söy-

leyen Oğuzülgen, Boğazlar’ın bazı ülke-
lerce uluslararası görülmek

istendiğini ifade etti.

Gemilerin 
emniyeti önemli

Son söz söylendi!
İBB’nin düzenlediği “Kanal İstanbul Çalıştayı”, İstanbul Kongre Merkezinde
yapıldı. Çalıştay’a 2685 kişi katıldı. Kanal İstanbul’un her yönüyle ele alındığı
gün boyu süren Çalıştay’da birbirine paralel sekiz oturum ve tüm katılımcıların
kürsü kullanabildiği bir forum yapıldı. Forum’un ardından İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu günün son konuşmasını yaptı

Av. Rıza Türmen

Kartoğlu çay molası verdi
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde
kurulan Başakşehir Youtube Akademi’de Youtube videosu çekti. Kartoğlu’nun, “Başkan ile
Çay Molası” ismini verdiği programın ilk konuğu radyocu Ceyhun Yılmaz oldu

BaşaKşehir Youtube Akademi, geçtiğimiz
günlerde Başakşehir’de kapılarını açtı. “Başakşe-
hirYouTuber’ını arıyor” reklamlarıyla büyük ilgi

uyandıran Youtube Akademi’de Başakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu da kendi YouTube kanalı için video
çekti. Youtuber Başkan’ın “Başkan ile Çay Molası” ismini
verdiği programın ilk konuğu ünlü radyocu Ceyhun Yıl-
maz’dı. Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde ku-
rulan Youtube Akademi’de çekilen videoda eğlenceli
dakikalar ve ilginç anlar yaşandı. Başakşehir Belediye Baş-
kanı Kartoğlu, konuğuna kendi demlediği çaydan ikram etti.
Çayla demlenen sohbette ikili, futboldan sosyal medyaya,
gençlikten sanat hayatına birçok konuyu ele aldı. Kartoğlu,
YouTube Akademi ile ilgili görüşlerini sorduğu Yılmaz’dan,
“Açıkçası ben bu kadarını beklemiyordum. Buraya çok ciddi
yatırım yapılmış. 90’larda olsak burası bir TV kanalı olabi-
lirdi, her türlü teknik alt yapı hazırlanmış” yanıtı aldı.

İnternete eve bağımlılığa hayır

Ceyhun Yılmaz akıllı telefon üreticilerinin telefonlara ekran
süresi seçeneğini koyduklarından bahsederek, “Artık uyku-
dan uyanır uyanmaz telefonlarımıza bakıyor ve günümüzün
büyük bir kısmını ekran başında geçiriyoruz, bu yanlış.
Orada geçirdiğiniz süre aslında yalnızlığımızın süresi, o ne
kadar uzunsa o kadar yalnızız” değerlendirmesinde bu-

lundu. Bu sözler üzerine Kartoğlu da, “O zaman buradan,
özellikle gençlere bir çağrıda bulunalım, ‘internete evet ama
bağımlılığa hayır diyelim” ifadelerini kullandı.

Yılmaz'dan Fatih Terim taklidi

Kartoğlu’nun ricası üzerine taklitler yapan Ceyhun Yıl-
maz’ın özellikle Fatih Terim taklidi kahkahalara sebep oldu.
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, Ceyhun Yılmaz’ın
ses tonunun çok etkileyici olduğundan söz ederek Yıl-
maz’dan bir şiir okumasını rica ett. Yılmaz da, Sadri Alı-
şık’ın “Müjgan” şiirini kendine has üslubuyla okudu.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun her hafta
farklı bir konu ve konukla çekmeye devam edeceği “Başkan
ile Çay Molası” programı, Kartoğlu’nun Youtube kanalın-
dan izlenebilecek.

Bayrampaşa'ya
ağır misafir

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan ile
İstanbul Başkonsolosu Dr. Aktan
Ago, Bayrampaşa Belediye Başkanı

Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Dış Yatı-
rımlarından Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Elvin
Hasan ile Kuzey Makedonya'nın İstanbul
Başkonsolosu Dr. Aktan Ago, Bayrampaşa
Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında
ziyaret etti. Oldukça sıcak bir atmosferde ger-
çekleşen ziyaret boyunca Türkiye-Kuzey Ma-
kedonya ilişkileri ve Bayrampaşa
Belediyesinin Balkanlar'da Ramazan projesi
ele alındı.  Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Başkan Aydıner, “Nezaket dolu
nazik ziyaretleri için Dr. Elvin Hasan'a ve
Sayın Aktan Ago'ya teşekkür ederim. Karşı-
lıklı dostluk, işbirliği ve görüşmelerle birlikte
ilçemize küresel bir boyutta hizmet vermek-
ten her zaman memnuniyet duyacağız. Bu
anlamda bugün Makedonyalı misafirlerimizi
ağırlamaktan dolayı da oldukça mutlu oldu-
ğumuzu ifade etmek isterim. Dilerim bu gö-
rüşmelerin devamı da her zaman gelecektir ve
iletişim sürecektir” dedi. Ziyaret sırasında
Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İs-
mail Gemici, Ahmet Tüfekçi, Can Gökhan
Balekoğlu, Ahmet Kumbasar ile Naser Şim-
şek de hazır bulundu.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Mehmet Çakılcıoğlu
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TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketici 
hakem heyetlerinin, tüketiciler ile satıcı ve 
sağlayıcılar arasında oluşan uyuşmazlık-
ları, mahkemeye yansımadan, masrafsız, 
hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağladı-
ğını söyledi. Heyetlerin, kurulduğu 1995'ten 
bugüne kadar geçen sürede, 14 milyondan 
fazla başvuruyu karara bağlayarak hem 
yargının üzerinden önemli bir iş yükünü al-
dığını hem de tüketicileri haklarını arama 
konusunda cesaretlendirdiğini dile getiren 
Pekcan, heyet kararlarıyla tüketicilerin 
mağduriyetlerin önüne geçildiğini ifade 
etti. Pekcan, geçen yıl tüketici hakem he-
yetlerine, vatandaşlarca 545 bin 237 baş-
vuru yapıldığını ve 541 bin 770 karar 
alındığını belirterek, "Bunların yaklaşık 
yüzde 61'i tüketici lehine sonuçlandı. Tüke-
tici hakem heyetlerimiz, toplamda 546 mil-
yon 50 bin 537 lira tutarında uyuşmazlığı 
değerlendirdi." dedi. Tüketicilerin olası 
mağduriyetlerini önlemek için hem tüketi-
cileri hem de tacirleri tüketici hakları konu-
sunda bilgilendirdiklerini anlatan Pekcan, 
"Vatandaşlarımızın tüketici haklarıyla ilgili 
bilinç düzeyini artırmak adına her türlü 
aracı ve platformu kullanıyoruz. Kamu 

spotları yayınlıyor, kitapçık, afiş ve broşür-
ler basıyor, sektörle ve tüketici örgütleriyle 
toplantılar, çalıştaylar ve seminerler ger-
çekleştiriyoruz." diye konuştu. Pekcan, tü-
keticilere çağrıda da bulunarak, haklarını 
ararken bilinçli ve cesur olmaları ve hakla-
rını aramaktan imtina etmemeleri gerekti-
ğini kaydetti. 
Ürün ve hizmet bazında değerlendirildi-

ğinde geçen yıl tüketicilerin, tüketici hakem 
heyetlerine en çok 70 bin 698 ile ayakkabı 
konusunda başvurduklarını anlatan Pek-
can, bu grubu 62 bin 110 ile cep telefonu, 
41 bin 707 ile kredi tahsis ücreti (dosya 
masrafı), 31 bin 547 ile kredi kartı üyelik 
ücreti, 25 bin 157 ile internet abonelikleri 
uyuşmazlıklarının izlediğini söyledi. Sektö-
rel dağılıma bakıldığında ise geçen yıl 265 

bin 431 başvuru ile perakende ticaretin ilk 
sırada yer aldığını ifade eden Pekcan, bu 
sektörü 122 bin 659 ile finansal hizmetler, 
71 bin 558 ile abonelik hizmetleri, 19 bin 
417 ile ulaşım, sağlık, eğitim hizmetleri, 5 
bin 682 ile turizm hizmetlerinin takip etti-
ğini bildirdi. Tüketici hakem heyetlerine yö-
nelik hukuki, fiziki ve teknik çalışmalar 
yürüttüklerini de belirten Pekcan, bu faali-
yetler sonucunda 2019'da ortalama karar 
alma süresini, yasal süre olan 6 aydan 
yaklaşık 3 aya düşürdüklerini kaydetti. 

Danışma Hattı kolaylık sağlıyor 

Bakanlık bünyesinde oluşturdukları "Alo 
175 Tüketici Danışma Hattı" ile tüketicilerin 
karşılaştıkları sorunlara çözüm yolları sun-
duklarına da işaret eden Pekcan, söz ko-
nusu hatta tüketicilerin insan sağlığı, can 
ve mal güvenliği açısından risk taşıyan 
ürünleri ve firmaları ihbar edebildiklerinin 
altını çizdi. Pekcan, vatandaşlara 2017 yı-
lında tüketici hakem heyetlerine e-devlet 
üzerinden başvuru imkanı sağladıklarını, 
2018'de e-Devlet üzerinden tüketici hakem 
heyetlerine 97 bin 791 başvuru yapıldığını 
hatırlattı. Başvuru sayısının geçen yıl 137 
bin 731'e ulaştığını ve toplam başvuruların 
yaklaşık yüzde 25'inin e-Devlet üzerinden 
gerçekleştirildiğini ifade eden Pekcan, "e-
Devlet üzerinden başvuru kolaylığı, vatan-
daşlar tarafından her yıl daha fazla 
benimseniyor. Hem tüketiciler hem iş er-
babı hem de ihracatçılarımızın iş ve işlem-
lerini kolaylaştırmak için Bakanlık 
sistemlerindeki teknolojik altyapıyı sürekli 
iyileştiriyoruz." dedi.

Tüketiciler haklı çıktı! 

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, Siirt'te Türk-Katar ortaklığıyla ku-
rulacak "Çinko Metal Külçe Üretim Te-
sisi"nin temel atma törenine katıldı. Bakan 
Dönmez, Siirt Organize Sanayi Bölge-
si'nde Siirt'te Türk-Katar ortaklığıyla ku-
rulacak "Çinko Metal Külçe Üretim 
Tesisi"nin temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada, daha önce Türkiye'yi ileri gö-
türecek güçlü bir siyasi iradeden yoksun 
olduklarını, birileri 'Durun' dediğinde dur-
duklarını, 'Yapamazsın' dediklerinde ka-
bullendiklerini söyledi. Çizdikleri sınırın 
dışına çıktıklarında hizaya çekildiklerini, 
artık o günlerin geride kaldığını aktaran 
Dönmez, bugün artık kendi doğrularını 
ortaya koyan, bu uğurda mücadeleden çe-
kinmeyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğiyle güçlü hedeflere kork-
madan yürüyen bir Türkiye'nin bulundu-
ğunu belirtti. Uzun yıllardır hep bir 
tartışmanın sürüp gittiğini ifade eden 
Dönmez, şöyle konuştu: "Kaynaklarımızı 
neden ham madde olarak satıp işlenmiş 
ürün olarak geri alıyoruz? Yıllarca dış ti-
caret açığımızın en önemli sebeplerinden 
biri buydu. Sahip olduğumuz ham mad-
deyi işleyecek ileri teknolojiye sahip değil-
dik. Dışarı 1 liraya sattığımız ürünü 5 
liraya geri alıyorduk. Aradaki fiyat farkı bu 
ürüne katma değer koyanların cebine gidi-
yordu. Sayın Cumhurbaşkanımız her 
platformda 21. yüzyıldaki Kızılelmamız-
dan, büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz-
den ısrarla bahsediyor. Geleceği öngören 
değil, geleceğe yön veren bir Türkiye viz-
yonu ortaya koyuyor. Her bir saniyesi tek-
nolojiyle örülü böyle bir dünyada var 
olmanın tek bir yolu var. Kendi milli tek-
nolojimizi geliştirmek. Tasarım, üretim ve 
markalaşma sürecinde kendi özgün hika-
yemizi yazmak." Bakan Dönmez, artık bu 
treni kaçırmayacaklarını, temel meselenin 
siyasi, mali, ekonomik, diplomatik, adli, 
askeri, kültürel her alanda milli bağımsız-
lık olduğunu vurgulayarak, özellikle de 
büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin attığı bu 
adımların enerjide bağımsızlıkla sürdürü-
lebilir olacağını bildirdi. 

Maden kazalarında yüzde 60 düşüş 

Madenleri üretirken taviz vermedikleri iki 
düsturlarının olduğunu vurgulayan Dön-
mez, şöyle dedi: "İş sağlığı ve güvenliği ile 
çevreye saygı. Güvenlik konusunda son 
dönemde aldığımız tedbirlerle maden ka-
zalarında son iki yılda yüzde 60'lar düze-
yinde bir düşüş sağladık. 2019'da 5 bin 
677 sahamızı risk gruplarına göre az riskli, 
riskli ve çok riskli olmak üzere tasnif ettik. 
Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en 
az 1, riskli gruptaki madenlerimizi yılda en 
az 2 ve çok riskli gruptaki madenlerimizi 
ise yılda en az 4 kez denetliyoruz. Dene-
timlerimizi gerektiği yerde, gerektiği za-
manda ve gerektiği şekilde yapıyoruz. 
Amacımız maden sektörümüze bir nevi 
danışmanlık yapmak onlara doğruyu gös-
termek. Ülkemizin ve milletimizin menfa-
atleri ve milli değerlerimiz doğrultusunda 
yerli kaynaklarımızı ileri teknolojimiz ve 
genç iş gücümüzle işleyerek birer değer 
haline getirmeye devam edeceğiz." 
 

Altın madenciliği  
gelişme gösterdi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Türkiye’de 

ekonomiye olan güvenin 
arttığını belirterek, “İç talep 

canlanıyor. İhracatta  
rekorlar kırıyoruz yani dış 

talep cephesi de kuvvetli. Bu 
sene ekonomide büyümenin 

güçlendiği yoldayız” dedi

Ticaret Bakanı Pekcan, tüketici hakem heyetlerine 2019'da 545 bin 237 başvuru yapıldığını ve 546 milyon 50 bin 537 liralık  
uyuşmazlığın değerlendirildiğini belirterek, alınan kararların yaklaşık yüzde 61'inin tüketici lehine sonuçlandığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Dönmez, “Altın madenciliği son  

yıllarda önemli gelişmelere sahne 
oldu. 2017’de 22,5 ton olan  

toplam altın üretimimiz 2018’de  
27,1 tona, 2019'da da 38 tona 
yükseldi. Bunun da bedeli 1,9 

milyar dolardır” dedi 

EKONOMIDE BUYUME 
GUCLENIYOR

S anayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 
Gümüşhane'deki otelde sanayicilerle 
düzenlenen İstişare ve Değerlendirme 

Toplantısı'na katılarak, açıklamalarda bu-
lundu. Bakanlık olarak yaptıkları yatırımlar 
hakkında bilgi veren Varank, 750 milyon lira-
lık kaynağı teknoloji, sanayi ve yenilikçi işlet-
melere aktaracaklarını söyledi. Türkiye'nin 
yatırımlar öncülüğünde büyümesi için ba-
kanlık olarak tüm imkanları seferber ettikle-
rini belirten Varank, "Bu şekilde ülkemizi hem 
teknoloji geliştirmede hem de rekabetçi üre-
timde dünyanın sayılı güçlerinden biri yapa-
biliriz. Sizler kaynaklarınızı yatırıma 
yönlendirdikçe Türkiye güçlenecek, Türkiye 
daha hızlı büyüyecek. Ekonomik görünüm 
de günbegün canlanıyor. Geçen senenin 
üçüncü çeyreğinden itibaren yeniden büyüme 
eğilimine girdik. Faizler düşüyor. Enflasyon 
hedefin de altında kaldı. Ekonomiye olan 
güven artıyor. İç talep canlanıyor. İhracatta 
rekorlar kırıyoruz yani dış talep cephesi de 
kuvvetli. Dolayısıyla bu sene ekonomide bü-
yümenin güçlendiği bir yoldayız. Yıl boyunca 
atacağımız adımlarla bu büyüme oranlarını 
orta ve uzun vadeye de yayacağız. Türkiye 
2023 yılını, çok sağlam sanayi ve teknoloji 
altyapısıyla karşılayacak. İddialı olmakla be-
raber, gerçekçi hedeflerimiz var. Başarıya 
giden yolu, sizlerle birlikte yürüyeceğiz" diye 
konuştu. 

5,3 milyar liralık çıkış 

Sanayicilerin üretime daha sıkı sarılması için 
yenilikçi politikalar geliştirdiklerini belirten 
Bakan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi'nin de bunlardan biri olduğunu dile 
getirdi. Varank, "Bu programla yerlileşme ala-
nında benzersiz bir işe giriştik. Bakın 2018 
Ağustos'unda ekonomik temellerimizden ba-
ğımsız bir dış şokla karşılaştık. Bunun sonu-
cunda döviz kurları yukarı yönlü ciddi 
dalgalanma gösterdi. Yurt dışından ithal edi-

len her şeyin fiyatı arttı. Bu da maliyet artışı 
olarak sanayiciye ciddi şekilde yansıdı. İşte 
biz dedik ki Türkiye, bu ithalatın önüne geçe-
bilir. İşte hamle programını bu amaçla tasar-
ladık. Programı oluştururken, sanayideki 
mevcut kabiliyetlerimizi ölçtük ve nerelerde 
sıçrama yapabileceğimizi belirledik. Bakın biz 
burada alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyo-
ruz. Programa başvuranlar, bakanlığımızın 
sunduğu tüm desteklere tek pencereden eri-
şebiliyorlar. İlk çağrıya makine sektöründe 
çıktık. Öyle yoğun bir talep aldık ki sadece tek 
sektör için toplamda 5,3 milyar liralık yatırım 
başvurusu geldi. Şimdi bu başvuruları değer-
lendiriyoruz. İnşallah sonuçları nisan ayında 
açıklayacağız" dedi. 

750 milyon lira kaynak yaratılacak 

Bakan Varank, 750 milyon liralık kaynağı; 
teknolojiyi, sanayiyi ve yeniliği odağına alan 
işletmelere aktaracaklarını kaydederek, "Yılın 
ilk yarısında kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomo-
tiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi 
alanlarda yeni başvuruları ilan edeceğiz. Ben 
bu programda Gümüşhane'den de firmalar 
görmek istiyorum. İlimizde madencilik ve 
gıda sektöründe güçlü. Bu gibi programlar, 
farklı sektörlere yatırım yapmak açısından 
çok iyi fırsatlar sunuyor. Bir diğer vizyoner 
politikamız da işletmelere sunduğumuz ser-
maye desteği mekanizması. Biz bu amaçla 
biri bölgesel kalkınma diğeri de teknoloji ve 
inovasyon alanında olmak üzere 2 yeni fon 
kurduk. Böylece 750 milyon liralık kaynağı; 
teknolojiyi, sanayiyi ve yeniliği odağına alan 
işletmelere aktaracağız. Bakın bu fonlar yatı-
rımınıza ortak olacak ve sizleri bankalara faiz 
ödemekten de kurtaracak" diye konuştu. 
Finansman alanında kolaylıklar sunuldu-
ğunu da vurgulayan Bakan Varank, şunları 
söyledi: "KOSGEB, KOBİ Finansman Des-
tek Programı ile işletme kredilerine 18 aya 
kadar yatırım kredilerine de 36 aya kadar fi-

nansman desteği sağlıyor. Biliyorsunuz kredi 
faizleri düşüş eğiliminde. İşte KOSGEB 
bunu da dikkate alıp, bankalarla yaptığı pro-
tokolleri yeniledi. Şu an finansman maliyetle-
rinin tamamını KOSGEB karşılıyor. 
Yani istediğiniz zaman başvura-
bileceğiniz bu programla; 
faiz ya da kar payı öde-
mesi yapmaksızın 
bankalardan kredi 
kullanabiliyorsunuz. 
Gümüşhane öze-
linde birkaç konuya 
değinmek istiyo-
rum. Buraya gelme-
den önce sizlerin 
talepleri nedir; arka-
daşlarımız elbette çalıştı. 
Yeni bir sanayi sitesi kurul-
ması ve Organize Sanayi Bölge-
si'ne altyapı desteği talebiniz var. Hali hazırda 
bakanlığımıza bu yönde resmi bir proje teklifi 
iletilmiş değil. Her iki konuda da somut öne-
rilerinizi bize iletirseniz bütçe imkanlarımız 
çerçevesinde değerlendirir, elimizden gelen 
desteği veririz. Teşviklerden yeterince yararla-
namadığınızı ifade etmişsiniz. Son 7 senede 
Gümüşhane'de 500 milyon liralık sabit yatı-
rımı teşvik ettik. Biz bu sene teşvik sistemi-
mizle ilgili kritik adımlar atacağız. Biz yerelin 
potansiyelini geliştirirsek ülke ekonomisine 
katkı sağlamış oluruz. Bu konuda da pozitif 
ayrımcılığa hazırız. Teşviklerimizi daha 
esnek yapıda kurgulayacağız. Yani yatırımcı-
larımız projelerini hayata geçirmek için ihti-
yaç duyduğu destekleri adeta kendileri 
belirleyebilecekler." 

Terörün panzehri eğitimdir 

Türkiye sınırlarında terör örgütlerine göz 
açtırılmadığını belirten Bakan Varank, şöyle 
konuştu: 
"Bu işin püf noktası, birlik ve beraberlik. Dev-

letle millet bir oldukça Allah'ın izniyle hiç 
kimse bu ülkenin tek karış toprağına göz di-
kemez. Zaten güvenlik güçlerimiz hem içe-
ride hem dışarıda oldukça başarılı 
operasyonlar yürütüyor. Zeytin Dalı, Fırat 

Kalkanı, Barış Pınarı, Pençe, Kıran hangi 
operasyon gerekiyorsa onu yapıyor-

lar. Biz de siyasiler olarak terörün 
üzerine en sert şekilde gidiyor, 

bu konuda en ufak zaaf gös-
termiyoruz. Cumhurbaşka-
nı'mız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğinde nasıl 
ki bu ülkenin başına bela olan 
yüzlerce dertten kurtulduysak 

inşallah bu terör belasından da 
ebediyen kurtulacağız. Tabi te-

rörle mücadele etmek hem çok 
boyutlu hem meşakkatli ve en önem-

lisi, terörle mücadele ettiğinizde aslında 
cehaletin kendisiyle mücadele ediyorsunuz. 
Şöyle dikkat ettiğinizde hemen görüyorsu-
nuz, terör örgütlerinin ekseriyetinin hedefinde 
çocuklar vardır. Çünkü tarihinin farkında 
olan, nereden geldiğini bilen, okuyan, araştı-
ran, kendini geliştiren hiçbir genci terör ör-
gütü istemez. İşte bu yüzden terörün 
panzehri eğitimdir. Tüm anne- babalara, 
ağabeylere, hocalara, öğretmenlere büyük 
işler düşüyor. Ancak ve ancak vatanını seven, 
adil ve cesur gençler yetiştirerek terörü yene-
biliriz. Urfa'da öğretmenlik yapan Necmettin 
kardeşimiz bayramda ailesini ziyaret etmek 
için memleketine giderken teröristler tarafın-
dan alçakça şehit edildi. Ama arkasında göz-
yaşlarını değil 'Vatan sağ olsun' diyen bir 
ana- babayı, 82 milyonun duasını, 'Büyü-
yünce ben de Necmettin Öğretmen gibi ola-
cağım' diyen onlarca genci bıraktı. İşte terörle 
mücadele etmek demek, Necmettinler yetiş-
tirmek demektir." Bakan Varank'ın konuşma-
sını ardından toplantı, basına kapalı olarak 
sürdürüldü. 

Teşvikle  
ilgili kritik 
adımlar  
atılacak 

Pekcan,  
"Vatandaşlarımızın 
tüketici haklarıyla 

ilgili bilinç düzeyini 
artırmak adına  

her türlü aracı ve 
platformu  

kullanıyoruz”
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CHP'nin İstanbul Milletvekili 
Gamze Akkuş İlgezdi'nin, gittiği 
kuaförde yaşadığı bir tartışma 

sonrası iş yerinin ruhsatının  iptal edildiği 
iddia edildi. İş yerinin sahiplerinden Hakan 
Erdem, kendilerini belediyeye, yıllardır 
müşterileri olan Gamze Akkuş İlgezdi'nin 
şikayet ettiğini öne sürdü.Gamze Akkuş İl-
gezdi'nin eşi Ataşehir Belediye Başkanı Bat-
tal İlgezdi ise,  sosyal medyadan yaptığı 
açıklamada,  iddiaların gerçeği yansıtmadı-
ğını belirterek, "Söz konusu işletmeyle ilgili 
belediyemize yapılan resmi şikayetler so-
nucu ruhsat ve eklerine aykırı yerler tespit 
edilmiştir. uyarılara rağmen gerekli işlemler 
yapılmayınca işletmenin ruhsatı iptal edil-
miştir" dedi. 
Emre Erçevik, Hakan Erdem ve Dilaver 
Duman 2011 yılında Ataşehir'de kadın kua-
för salonu açtı. 2014 yılında CHP İstanbul 
Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin dük-
kânlarına müşteri olarak gelmesiyle olayla-
rın yaşandığını iddia eden Hakan Erdem,  
şunları söyledi: 
"Ataşehir’de bayan kuaförüyüz. Bugünkü 
yaşadığımız olaylar tamamen gerçektir ve 
doğrudur. 2011’den beri faaliyetteyiz. Başı-
mıza gelen olayların hepsi 2014’ten sonra 
başlamıştır. Mahkemelik olunmuştur. Sav-
cılıktan takipsizlik kararı verilmiştir. Her şey 
resmi evraklarda mevcuttur. Bizi karalayan, 
bizi yalanlayan herkesin elini vicdanına 
koymasını istiyorum. Burada 20 kişi ekmek 
yiyoruz. Bir kişinin egosu ve kibrine aldan-
mayın. Tamamen siyasi kimlikleriyle gelip 
öncelik isteyip sonra da burada sorun çı-
kartıp giden kişiler var. Biz bunlara meyil 

vermek istemiyoruz. Herkes hakettiği kadar 
hizmet alsın. Hak etmiyorsa almasın. Bura-
daki problemimiz Ataşehir Belediyesi diye 
biliyoruz. Ama asıl problemimiz Gamze 
Akkuş İlgezdi ile. Bizi burada hem mağdur 
ediyor. Hem randevuları aksıyor, hem de 
buradaki insanları rencide ediyor. Bizi ma-
nikür ve ojesinin alınmadığından şikayetçi 
edilmiş ama belediyenin bizi imar ve iskan-
dan vurması yani başka hiçbir şey değil. 
Olay farklı boyutlara uzadı gitti. Asma kat 
2011’de yapıldı, faaliyete girdi. belediyeye 
sunuldu evraklar, belediye geldi kontrol etti, 
kontrol sonucunda bana ruhsatı kendileri 
verdi. Sonrasında 2014’teki Gamze Akkuş 
İlgezdi’nin salonumuzda hizmet almaya 
başladıktan sonraki etapta yine manikür 
problemleri yaşandı. Bizi belediyeye kendisi 
şikayet etti, eşine. Eşi de mühürleme yaptı. 
Biz mühürü söktük. Gittik, özrümüzü dile-
dik, öyleydi böyleydi mahkemelik olduk."

B akan Süleyman Soylu, Kastamo-
nu'nun Ilgaz dağları bölgesinde, 
Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Mer-

kezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan 
Bakan Soylu, Kastamonu'ya kayak mer-
kezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadık-

larını bildirdi. Kürsüye her çıktıklarında 
önce ülkeyi ilgilendiren meselelerden, 
sonra da bunlara nasıl çözüm ürettikleri 
ve nasıl mücadele ettiklerinden bahsettik-
lerini kaydeden Bakan Soylu, "Terör var, 
bitiyoruz' diyoruz. Allah'a şükür de öyledir. 
Dağlarda 500 adamları ya var ya yok; ne 
eleman bulabiliyorlar, ne yiyecek ekmek 
bulabiliyorlar. Jandarmamız polisimiz te-
pelerinde. Diyarbakırlı anne babalar gırt-

laklarına yapışmış. İnşallah gelecek 
nesillerimize terörsüz bir Türkiye bıra-
kacağız" dedi. 

3 büyük operasyon yaptık  

Bakan Soylu, 'sınırımızın ötesi karışık, 
Allah'a şükür güçlüyüz' dediklerini ve 
3 tane büyük operasyon yaptıklarını 
söyleyerek, "Akdeniz'de Libya muta-
bakatını yaptık. Türkiye'nin tüm hak-
larını ve güvenliğini temin ediyoruz. 
'Uyuşturucu tehlikesi var, Allah'a 
şükür mücadele ediyoruz' diyoruz; 
gerçekten de öyledir. Torbacısının da, 
bu illeti satan baronunun da, getireni-

nin de taşıyanın da, karada da denizde 
de tepesine çöküyoruz. 63 bin 231 kişi, 

uyuşturucu suçlarından hapisha-
nelerimizde tutuklu veya hü-

kümlü olarak 
yatmaktadır. 

'Trafik kaza-

ları var, ama Allah'a şükür mücadele edi-
yoruz' diyoruz; gerçekten de öyledir. Aldı-
ğımız tedbirlerle, milletimizin gayreti ve 
katkısıyla geçen yıla göre bin 250 kişi daha 
az can kaybı yaşadık. Bütün bunları anla-
tıyoruz" diye konuştu. 

Bu rakamlar nedir? 

Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişimin-
den bir yıl önce Türkiye'ye gelen turist sayı-
sının 41 milyon olduğunu kaydederek, 
şöyle konuştu: "15 Temmuz ihaneti ve oluş-
turulmak istenen terör baskısı sebebiyle bir 
yıl içinde bu sayı yüzde 24 azaldı ve 30 mil-
yon oldu. Bizde meşhur bir laf vardır; 'yiğit 
düştüğü yerden kalkar' Allah'ın izni, milleti-
mizin gayretiyle, liderimizin dirayetiyle ça-
lıştık, çabaladık. 2019, Kasım ayı rakamıyla 
ülkemize gelen turist sayısı 48 milyon 46 
bin kişidir. Türkiye bugün 2018 rakamla-
rıyla dünyada en çok turist çeken 6, en çok 
turizm geliri elde eden 14'üncü ülkedir. 
Dünyada uluslararası turist sayısı 2001-
2018 arasında yüzde 102, Türkiye’de ise 
yüzde 245 artmıştır. Şimdi buradan soru-
yorum. Bu ülkeyi her fırsatta aşağılayan-
lara, bu ülkenin gelişmediğini, can 
güvenliğinin olmadığını söyleyenlere, Avru-
palara gidip bizi sağa sola şikâyet edenlere 
söylüyorum; bu rakamlar nedir? Güvensiz 
olan ülkeye gelen turist sayısı 3 yılda 30 
milyondan 51 milyona çıkar mı, yüzde 70 
artar mı? Bu ülke güvensiz olsa, bu ülkede 
işler kötü gitse, Doğu ve Güneydoğu'da 
oteller dolar mı, trenlerde uçaklarda rezer-
vasyonlar aylar önceden kapanır mı? Mar-

din'de son 3 yılda üniversite öğrenci sayısı 
yüzde 60; turist sayısı yüzde 138 artar mı? 
2016'da sadece 38 bin turist giden Tunce-
li'ye 2019 sonunda 357 bin turist gider mi? 
Batan biten ülke, kendi insansız hava ara-
cını mı üretir, kendi otomobilini, kendi uça-
ğını üretmenin mi peşinde koşar?" 

Türkiye doğru yoldadır 

Bakan Soylu, Türkiye'nin doğru yolda ol-
duğunu, stratejisinin, gayretinin ve politika-
sının doğru olduğunu söyleyerek, şöyle 
konuştu: "Tedbirleri ve gelecek hedefleri 
doğrudur ve bugünün Türkiye’si, artık sa-
dece problemlerini çözmeye değil, fırsatla-
rını yönetmeye başlamış bir Türkiye'dir. 
Potansiyelini kullanan bir Türkiye'dir. 
Bakın bugün Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu tam anlamıyla topa girmiştir. Ağrı ili-
miz, bugün tekstilde yabancı markaların 
üretim merkezi olma yolunda ilerlemekte-
dir. Kimbilir, belki yakın gelecekte kendi 
markasını çıkaracaktır. Mardin, Tunceli, 
Diyarbakır, Siirt, Van, Kars, Şanlıurfa ve di-
ğerleri, hepsi hem turizm potansiyellerini, 
hem de üretim potansiyellerini kullanmaya 
başlamıştır. Öte yandan tıpkı burada yaptı-
ğımız Karadeniz ve diğer yerlerimizde kış 
turizmi yatırımları devam etmektedir. Bun-
lar öyle kendiliğinden oluşmuş işler değil-
dir. Türkiye'de sağladığımız huzur ve güven 
iklimi sayesinde; kıymetli Cumhurbaşkanı-
mızın ortaya koyduğu gelecek vizyonu sa-
yesinde olmuş işlerdir." Bakan Soylu, 
konuşmasının ardından kayak merkezinin 
açılışını yaptı.  
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın bitme noktasına geldiğini belirterek, "Terör var, bitiyoruz' diyoruz. Allah'a şükür de öyledir. 
Dağlarda 500 adamları ya var ya yok; ne eleman bulabiliyorlar, ne yiyecek ekmek bulabiliyorlar. Jandarmamız polisimiz tepelerinde. 
Diyarbakırlı anne babalar gırtlaklarına yapışmış. İnşallah gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız" dedi

CHP grup başkanvekilleri Engin 
Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç 
imzasıyla TBMM Başkanlığı’na 

FETÖ/PDY’nin siyasi ayağının ortaya çıkarıl-
ması için araştırma önergesi sunuldu. Araş-
tırma önergesinde, Türkiye’nin 15 Temmuz 
2016’da karşı karşıya kaldığı darbe girişimi-
nin, Cumhuriyet tarihinin en vahim olayların-
dan biri olduğu vurgulandı. FETÖ’nün örgüt 
yapılanmasının karanlıkta bırakılmaması, si-
yasi, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm 
ayaklarının açığa çıkarılmasının tarihsel bir 
görev olduğu belirtildi. 

Ülkemize darbe vurdu 

TBMM’de grubu bulunan dört siyasi partinin 
ortak önergesiyle 26 Temmuz 2016 tarihinde 
FETÖ/PDY’nin15 Temmuz darbe girişimi ile 
bu terör örgütünün faaliyetlerinin araştırıl-

ması amacıyla Araştırma Komisyonu kurul-
duğu hatırlatılarak, önergenin gerekçesinde 
şunlar kaydedildi: “Darbe girişimi, FE-
TÖ’nün halkımıza, yönelmiş en büyük saldı-
rısı olmakla birlikte ülkemize vurduğu tek 
darbe değildir. Ergenekon, Balyoz ve diğer 
kumpas davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
komuta kademeleri FETÖ’nün çıkarına ola-
cak şekilde biçimlendirilmiştir. Örgütün başı-
nın, “İmkân olsa mezardakileri bile kaldırarak 
evet oyu kullandırmak lazım” dediği 2010 re-
ferandumu ile kabul edilen Anayasa değişik-
likleriyle bağımsız yargı tasfiye edilerek, 
HSYK, Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mah-
kemesi, FETÖ’nün kontrolüne verilmiştir.” 
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer ve-
rildi; “FETÖnün devlete sızıp silahlı darbe 
yapma gücünü elde etmesinde, siyasi ayağı-
nın bu örgüte yaptığı yardımların rolü inkâr 

edilemez. FETÖ'nün bu kadar büyük bir as-
keri, siyasi ve ekonomik güce ulaşması örgüt 
içerisinde aktif çalışan bir siyasi kanada sahip 
olmadan mümkün olamazdı. TBMM'de 
grubu bulunan dört siyasi partinin ortak öner-
gesiyle 26 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı 
Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi 
ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin araştırıl-
ması amacıyla bir Araştırması Komisyonu 
kurulmuştu. Ancak çoğunluğu oluşturan ikti-
dar partisi, komisyonun amacına uygun çalış-
masını engellemek için her türlü çabayı 
göstermişti.” 

FETÖ araştırılsın önergesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu,Genel Başkan Yar-
dımcısı Seyit Torun'un hayatını 

kaybeden danışmanı Taner Coşkun (51) 
için genel merkez önünde düzenlenen tö-
rene katıldı. CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Seyit Torun'un danışman olan Taner 
Coşkun, akciğer kanseri nedeniyle tedavi 
gördüğü özel hastanede dün gece haya-

tını kaybetti. Coşkun için, uzun yıllar 
görev yaptığı CHP Genel Merkezi 
önünde tören düzenlendi. Törene CHP 
lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çok 
sayıda CHP'li katıldı. Burada yapılan tö-
renin ardından Coşkun'un cenazesi top-
rağa verilmek üzere Ordu'nun Fatsa 
ilçesine gönderildi. Kılıçdaroğlu, Coş-
kun'un ailesine bağsağlığı diledi.  

İlgezdi kuaförü mühürletti iddiası

Faik 
Öztrak

Memlekette  
sorun iş aş

CUMHURBAŞKANI Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, "Maale-
sef gençlerimiz genç yaşta 

evlenmiyor. Çoğu 30’u aşkın evleniyor 
ya da evde kalıyor" sözlerine tepkiler 
sürüyor. CHP Bursa Milletvekili Erkan 
Aydın, "Gençler niye evlenmiyormuş? 
Üniversiteyi bitiren her üç genç işsiz. 
Memlekette sorun iş-aş” dedi. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Beştepe’de Engelli Memur Atama Tö-
reni’nde yaptığı konuşmanın yankıları 
sürüyor. Erdoğan’ın “Maalesef gençle-
rimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u 
aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. 
Böyle bir şey olur mu ya? Evlilik dışı 
hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor” 
sözlerine CHP İznik İlçe Kongresi'nde 
konuşan Bursa Milletvekili Erkan 
Aydın da tepki gösterdi. 

Nasıl evlensinler? 

İşsizlik rakamlarına dikkat çeken Erkan 
Aydın, şunları söyledi: Genç işsiz ve 
üniversiteli işsiz oranı yüzde 27.2. Üni-
versiteyi bitiren her üç genç işsiz. Mil-
letvekili arkadaşlarımı, il ve ilçe 
başkanlarımı telefonla arayan 10 kişi-
den 9’u iş için arıyor. Memlekette 
sorun iş-aş. Nasıl evlensinler? İş im-
kânı mı sağladınız?  
Gelecek vaadiniz mi var? 2002’de bo-
şanma sayısı yıllık 40 binlerdeyken, 
2018-2019’da 150 binlere çıkmış. Otu-
rup düşüneceksin bu yuva niye yıkılı-
yor. Niye boşanıyorlar. Bunu araştır. 
Gidip Kanal İstanbul’a bugün için 100 
milyar bulup proje peşinde koşacağına, 
bu gençlere iş-aş peşinde koş. Oradaki 
kaynakları Türkiye’nin dört bir yanında 
kullan gençlerimize iş olarak sun.  
Bu senin görevin.”

Danışman için son görev

500 TERÖRİST VAR YOK!

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, dün Ankara’da baş-
layan İstişare Toplantısı’nın 

kapanışında bir basın toplantısı düzen-
ledi. ABD’nin İran Devrim Muhafızları 
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süley-
mani’ye yönelik suikastıyla ilgili açıkla-
malarda bulunan Devlet Bahçeli şunları 
söyledi: “ABD ile İran arasındaki itiş 
kakış dengelenmiş, denetim altına alın-
mıştır. Türkiye’nin bu suikast karşısında 
aldığı pozisyon elbette çok dengelidir. 
Hiç kuşku yok ki ona, buna yüzeysel ve 
ön yargılarla taraf olmak yerine hakkın, 
haklının ve hakikatin tarafında bulun-
mak Türk milletinin vakar ve haysiyeti-
nin şaşmaz bir gerçeğidir.” 

Hangi insani değere sınar? 

Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın 
“Kasım Süleymani’yi savaşları önlemek 
için öldürdük” sözünün uluslararası hu-
kuka ve yerleşik insani değerlere meydan 

okumak olduğunu söyleyerek, şunları 
kaydetti: “Böylesi bir üslubun genelleş-
mesi küresel adaleti karartacak, ülkeler 
arası irtibatları kesecek, dünyayı da Orta 
Çağ şartlarına taşıyacaktır. ABD Baş-
kanı Trump suçlu arıyorsa mesela Pen-

silvanya’ya bakmalıdır. 251 vatan evladı-
nın şehadetinden, 2 bin 194 vatan evla-
dının yaralanmasından doğrudan 
doğruya sorumlu olan bir caninin koru-
nup, kollanması hangi insani değere  
sığacaktır?”

Çekil aradan ABD!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kasım Süleymani'yi savaşları önlemek için öldürdük” diyen ABD Başkanı 
Donald Trump'a tepki gösterdi: “Buyursunlar PKK'nın, YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da aradan ve 

önümüzden çekilip kahraman bir Türk evladının neleri yapacağını dikkatle izleyip ders alıp takip etsinler.”
Bakan Soylu,  

'sınırımızın ötesi  
karışık, Allah'a şükür 
güçlüyüz' dediklerini 

ve 3 tane büyük  
operasyon  
yaptıklarını  

söyledi

Bahçeli; 
“ABD Başkanı  
Trump suçlu  

arıyorsa mesela  
Pensilvanya’ya  
bakmalıdır.”

Devlet Bahçeli

Süleyman Soylu

Engin Altay

Erkan Aydın
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S ilivri Belediye Meclisi Ocak Ayı
Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşiminin
1. Oturumu Belediye Meclis Salo-

nu’nda yapıldı. 12 Gündem maddesine ait
raporların oylandığı meclis toplantısında 5
hibe araç belediye bünyesine eklendi. Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz meclis
toplantısında; “Silivri Belediyesi’nin hem fi-
nans yapısını güçlendirmek için hem de
kurumun ayakları üzerinde durması için
şeffaf bir şekilde çalışıyoruz. Bu yüzden Si-
livri’de oluşacak bir rant ve zenginleşme-
den birileri veya çıkar çevreleri değil,
yalnızca ve yalnızca Silivri Belediyesi, Silivri
halkı fayda görecek. Alnım ak, bu noktada
da bildiğim yolda yürümeye devam edece-
ğim. Bedeli ne olursa olsun.” dedi.

Parseller iptal edildi

Belediye Meclisi 2. gündem maddesinde
yer alan Türk Kızılayı’na Gençlik Kampı
çalışmaları yürütülmesi amacı ile
14.09.2010 tarihinde tahsis edilen parseller
iptal edildi. Gençlik Kampı çalışmaları pro-
tokolün imzalanmasından itibaren 2 yıl
içinde başlatılmaması, belirtilen projelerin
ve iş programının bildirilmemesi gerekçe-
leri ile Gümüşyaka Mahallesi 11444 ve
11637 nolu parsellerde yapılan tahsis oy
birliği iptal edildi.

Sağlık hizmeti yerine tesis

Semizkumlar Mahallesi Balamir Sokak
No:20/1’deki Silivri Belediyesi bünyesinde
30 m2 alanlı yapı, İlçe Sağlık Müdürlü-
ğü’ne Gezici Sağlık Hizmetlerinde kullanıl-
mak üzere 5 yıllığına tahsis edildi.
Komisyon raporu ile uygun görülen 4.
gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Biz şeffaf bir belediyeyiz

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
hibe araçların alınması konusunda şeffaflık
vurgusu yaptığı konuşmasında; “Öncelikle
göreve geldiğimiz günden
beri söylediğimiz şey; şeffaf-
lık, hesap verebilirlik ve de-
netlenebilir bir belediye
olmak. Biz bu söylemleri-
mize ters düşersek, kendi-
mizle ters düşeriz.
Endişenizi, partinizden veya
parti tabanınızdan ya da
size gönül vermiş arkadaş-
lardan, ‘Daha önce bu niye
yapılmadı, yapılabiliyormuş’
gibi fikirlerle sizin üzerinize
gelen baskıları da anlayabili-
yorum. Tekrar ediyorum,
bizim hesabını veremeyece-
ğimiz bir bağış yok. Günde-
mimizin 5. maddesindeki
bağışın miktarı 60-70 bin
lira civarında. Bu bir katkı-
dır. Petrol tankeri olarak pet-
rol firmasının bize hibe ettiği
aracı sulama tankeri olarak
kullanacağız. Bu tankerler iyi
bakılırsa en az 5-10 yıl daha
çok rahat iş görür. Eğer
bunun altında bir şeyler ara-
yacaksak hep beraber araya-
cağız. Silivri’de bizi ekranları
başında izleyen vatandaşla-
rımız var. Biz şeffafız, denet-
lenebiliriz. Alnım açık şekilde tüm bunları
kamuoyunun önüne koyuyorum.
Silivri Belediyesi’nin finansal yapısı güçlen-
meye devam edecek, emekçilerin alın teri
kurumadan maaşları, ikramiyeleri, kıdem
tazminatları, ihbar tazminatları ödenmeye
de devam edecek. Bu konuda kimsenin
şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

Muhalefete detaylı bilgilendirme

Bedelsiz ve şartsız belediyeye hibe edilen
araçlar ile ilgili gündem maddeleri kapsa-
mında muhalefetin ruhsat işlemi hakkında
bilgi istediği İskeçeli Mobilya sorusuna
yanıt veren Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz; “İfade ettiğiniz firma uzun yıllardır
Gümüşyaka Mahallesi’nde. Birçok meclis
üyesinin de yakından tanıdığı iş adamı
Hikmet bey. Firmasında çok yüksek sayıda
çalışan istihdam eden ve önünüzdeki ra-
kamlardaki yıllarda 10 Bin ton üretim
yapıp 100 milyon TL ihracat yapan bir fir-
manın sahibi. Firma Gümüşyaka Mahalle-
si’nde 960 Ada 1 Parselde 20.501,71 m2
yüzölçümünde bir arsanın sahibi. Bu fir-
manın parseldeki yapılaşma şartı 0-50
emsal. Bu da 10.250.85 m2 inşaat hakkı
bulunuyor demek. Halihazırda 06.05.2005
tarih 2005/7 sayılı yapı kullanma izin bel-
gesi yani iskanı bulunan bir fabrika. İnşaat
alanı da 7260 m2. Halihazırdaki firma
aşağı yukarı 3000 m2 inşaat hakkını kul-
lanmamış. Oradaki yüksekliğini ifade etti-
ğiniz inşaat ile ilgili Hikmet Bey bize geldi.
‘Buraya tırlarımızın yanaşabileceği bina
değil, önü açık, iki tarafı kapalı bir sun-
durma yapmaya ihtiyacımız var’ dedi. Biz
de dedik ki ‘Sizin 3000 m2 imar hakkınız
var.’ Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin bel-
gesi 7260 m2, tespitlerimize göre fabrika

binası üretilen ürünlerin yüklemesinin ya-
pıldığı alana 2380 m2 bir yapı ilave etmiş.
İstanbul İmar Yönetmeliği’nin Katlar
Alanı, Hesaba Dahil Edilmeyen Kulla-
nımlar başlığında Madde 22 c Bendinde;
‘Sundurmalar inşaat emsaline dahil edil-
memektedir’ diye geçiyor. Ayrıca konuya
bahsi olan yerde yapılan sundurma da
dahil şuan halihazırdaki firmanın alanı
600 m2 eksiktir. Bunu hem sizin hem de
kamuoyunun takdirine sunmuş olayım.”

Sağlık tesisi ve lojman yapılacak 

Gündemin 10. maddesinde yer alan ve
mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait Akören
Mahallesi 1.040,00 m² yüzölçümlü 2496
parselin sağlık tesisi ve lojman yapımı için

İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne
tahsisi ile ilgili maddeye
ilişkin açıklama yapan Si-
livri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, “Bu parselde
belediyemize ait lojman
ve bir ebe evi için kulla-
nıma müsait bir bina
vardı. Fakat depremde
zarar görmesi nedeni ile
yıkımı öngörüldü. Ma-
halle muhtarımız bu tesisi
yapacak bir bağışçı buldu,
biz de onay verdik. Bağış-
çımız tesisi yapacak fakat
Sağlık Bakanlığına bu ko-
şulda devredemiyoruz.
Ruhsatlanması, hafriyatı
bütün teknik çalışmaları
bizim mühendislerimiz
yardımı ile yapılacak.
Ruhsat verilip bitirdikten
sonra tahsisini İlçe Sağlık
Müdürlüğü’ne yapaca-
ğız.” şeklinde konuştu.
Başkan Yılmaz’ın açıkla-
masının ardından okunan
komisyon raporu ile Sağ-
lık Tesisi ve Lojman yapıl-
masına yönelik gündem
maddesinin komisyonda

bekletilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Ciddi borç kapatması yaptık 

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
11. gündem maddesinin oylanması önce-
sinde borç ödemeleri ve mali durum hak-
kında açıklama yaparak şöyle konuştu:
“Öncelikle biz göreve geldiğimiz zaman
şunu söylemiştik; Türkiye’deki yerel yöne-
timlerin, yöneticilerin; kamu borç yükleri-
nin üzerine binmesi, kamuda olan sigorta
primlerinin dahi ödenememesi, piyasa
borçlarının çok hızlı artışından dolayı ken-
dini gözden geçirmesi gerektiğini ifade et-
miştim. Sürdürülemez borçlarla
belediyeler borç batağına saplanmış du-
rumda. O zaman yeni bir hikaye yazma-
mız gerektiğini söyledik. Bir; giderleri
kısmak zorundayız, iki; gelirleri arttırmak
durumundayız. Bilançolarda, yapı ruhsat
harç belgeleri tahsil ve yapı kullanım izin
belgeleri tahsil miktarları ile ilgili bir tablo
var. 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında
yapı ruhsat belgelerinin adetleri var. Her
geçen yıl ülkede yaşanan inşaat sektörün-
deki durgunluk nedeniyle azalarak gitmiş.
2016’da 817 olan yapı ruhsat belgesi,
2019’da bizim görevi aldığımız 8-9 ayda
330’a kadar düşmüş. 2018 ile 2019’u kı-
yaslamak istiyorum. Belediyemizin yapı
ruhsat harç belgesi miktarında yani ruhsat
harçlarında 4 Milyon 271 Bin lira bir tah-
silat eksikliğimiz var. Yine iskan diye bildi-
ğimiz yapı kullanma izin belgesinin harç
tahsilat miktarında 4 Milyon 900 bin lira
artmış. Yani benim göreve geldiğim yıl
iskan ve ruhsat harçlarından belediyemi-
zin kasasına 9 Milyon 195 Bin lira eksik
para girmiş. Biz Silivri Belediyesi olarak 9
ay boyunca firma borçları, personel borç-
larını kapattık.”

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşilova Mahallesi 425 ada 20 parsel Yeşilova Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası ve Aile Sağlığı Merkezi ile Cumhuriyet Mahallesi
Huzur Evi İnşaatı yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İha-
leye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/9932
1-İdarenin
a) Adresi : HALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI NO KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124110670 - 2124110671
c) Elektronik Posta Adresi : fen@kucukcekmecebel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1390,,56 mm2 betonarme karkas bina inşaatı ile 459 kalem inşaat ,mekanik,elektrik imalat ve 

nakliye yapım işiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Küçükçekmece Belediye Başkanlığı sınırları dahili
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 270 (iki yüz yetmiş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 Küçükçekmece/İSTANBUL adresindeki 

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 1. Kat yapı Kontrol Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 03.02.2020 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir 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 iç-
eriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu
yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri-
nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandı-
ğını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağ-
landığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunu-
lan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabi-
lirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterler-
den herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden
son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihale-
nin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin
yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yıl-
ların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İşin yapılabilmesi için gerekli görülen isteklinin kendi malı olması  şartıyla ; 1 adet  en az 140 HP gücünde paletli ekskavatör,1 adet
asgari 30 ton  kaldırma kapasiteli kamyon üzerine montajlı vinç , 1 adet asgari 13 ton taşıma kapasiteli damperli kamyon.Aday ve is-
tekliler de kendi malı olan tesisi,makine,teçhizat ve diğer ekipmanı:ruhsat,demirbaş veya amortisamn defterinde kayıtlı olduğuna
dair noter tespit tutanağı  ya da yeminli mali mişavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tesvik
edeceklerdirnoter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet
tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde değerlendirlecek benzer işlere dair tebliğin B grubu III grup işler benzer iş olarak kabul edilir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi, yerine mezuniyet belgesini sunmak suretiyle ihaleye girecek Mühendislik ve Mimarlık bölümü İnşaat Mühendis-
liğidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 Küçükçekmece/İSTANBUL adresindeki Kü-
çükçekmece Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 3. Kat fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli ta-
ahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
İsteklilerin geçici teminat iadelerinin yapılmasında ihale tarihi itibari ile SSK ve Vergi borcu yok yazılarının verilmesi halinde iadesi
yapılacaktır. Sözleşme aşamasında yüklenici idare kontrol teşkilatı için her türlü iletişim ve ulaşım araçlarını geçici kabul aşamasına
kadar bila bedel temin edecektir ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
İsteklilerin geçici teminat iadelerinin yapılmasında ihale tarihi itibari ile SSK ve Vergi borcu yok yazılarının verilmesi halinde iadesi
yapılacaktır. Sözleşme aşamasında yüklenici idare kontrol teşkilatı için her türlü iletişim ve ulaşım araçlarını geçici kabul aşamasına
kadar bila bedel temin edecektir iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma
sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
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:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci mad-
desinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1113498)

SAVAŞ ATAK

İşçİlerİn sosyal haklarıyla ilgili ödemelerden bah-
seden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2 arsa
satışından elde edilecek gelir ile geçmiş alacaklarının
ödeneceğini söyleyerek, “Ben göreve geldiğimde 16
tane emekli olan işçi kardeşimizin alın teri, kıdem taz-
minatı, ihbar tazminatı toplamda 1 Milyon 104 bin lira
olarak duruyordu, hepsini ödedim kapattım. Bu 9 ay
süre içinde ödedim. Benim dönemimde 3 tane yeni

emekli olan arkadaşım var, onların da 10-15 gün
içinde 375 Bin lirasını ödeyeceğim. İşçi diyoruz, hak
diyoruz, emek diyoruz, alın teri diyoruz. Ben göreve
geldiğimde memurun, işçinin ikramiyeleri, denge taz-
minatları borcumuz toplam 3 Milyon 442 bin liraymış.
Göreve geldiğim 9 ayın tamamında işçimizin ikrami-
yesini, denge tazminatını kuruşu kuruşuna ödedim.
Bir önceki yönetimden de geriye dönük 330 Bin lira

ödeme yaptım. 1 Mayıs’ta işçilerimize bayram hedi-
yesi olarak ikramiye verdik. Bu 3 Milyon 442 Bin li-
rayı da inşallah 1 yıl içerisinde kapatacağım.
Selimpaşa’da 2 tane parsel satacağız. 2 adet 500
metrekarelik alana yaklaşık 1 Milyon gibi bir değer
biçilmiş. Buradan söz veriyorum, bu parseller 1,5 Mil-
yona da satılsa 2 Milyona da satılsa gelen paranın ta-
mamını işçi ve memur ikramiyelerinin ödemesine
kullanacağım. Bu rapora kabul veya ret oyu vermeyi
sizin takdirinize bırakıyorum.” dedi. Satışlarla ilgili
gündem maddesine CHP Meclis Grubu red oyu verdi.

Arsa satışları hayırlı olacakVolkan Yılmaz:
Alnım acık 

Silivri Belediye 
Başkanı Volkan Yılmaz,

“Silivri’de bizi 
ekranları başında

izleyen vatandaşlarımız
var. Biz şeffafız, 

denetlenebiliriz. Alnım
açık şekilde tüm bunları

kamuoyunun önüne
koyuyorum  Silivri 

Belediyesi’nin finansal
yapısı güçlenmeye

devam edecek, 
emekçilerin alın teri 

kurumadan maaşları,
ikramiyeleri, kıdem 
tazminatları, ihbar

tazminatları ödenmeye
de devam edecek” dedi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz



C ihangir Mahallesi'ndeki bir taksi du-
rağında 15.00-03.00 saatleri ara-
sında çalışan Nur Akkaya, yıllarca

kuaförlük yaptıktan sonra oğlunun taksici
arkadaşından deneme amacıyla taksiyi aldık-
tan sonra bu işi yapmaya karar verdiğini
söyledi. Avcılar'ın tek kadın taksi şoförü olan
Nur Akkaya, bu mesleği ilk günden beri
büyük zevkle yaptığını belirtti. Bu işi yapar-
ken karşılaştığı insanların kendisine çok iyi
davrandıklarını belirten Akkaya, "Egom sü-
rekli yukarıda. Bir kadının böyle bir şey yapa-
bilmesini hakikaten çok güzel karşılıyorlar.
Ben bu işten git gide daha fazla zevk
almaya başladım" dedi. Taksi
şoförü Nur Akkaya, ge-
nellikle gece direksi-
yon salladığını,
müşterilerinin
kendisine sü-
rekli "Kork-
muyor
musun?"
diye sor-
duklarını
anlatırken
şöyle ko-
nuştu:
"Korkarak,
hiçbir şey
yapılamaz.
Eğer korkar-
sam, sürekli te-
dirgin olurum;
Sürekli insanların
bana bir şey yapabilecekle-
rini düşünürüm. Bunun hayat
içerisinde de böyle olduğunu düşünüyorum.
Evet tabii ki biraz korkularım var. ‘Yok’ diye
bir şey yok. Ama daha dik durarak, insan-
larla konuşarak, daha onların tepkisini ölçe-
rek, işimi doğru yapmaya çalışıyorum."

Kamera şakası olmalı

Nur Akkaya, taksi direksiyonunda kadın
gören müşterilerinin çok şaşırdığını ifade
ederken, "Bir keresinde adam taksiden indi,
şöyle bir yukarıya baktı, 'Hakikaten mi taksi-

deyim?
‘Şaka yapı-
yorsunuz.
Bu bir ka-
mera şa-
kası olmalı’
dedi.  'Yok,

hakikaten
taksidesiniz'

dedim. Beni gö-
rünce hiç öyle

'Binmem', diyen ol-
madı. ‘Nasıl kullana-

cak? der  gibi tedirgin
olanlar var; Sonra da tebrik edip,

'Eli öpülecek insansınız' diyerek inenler de
oluyor. Duraktaki arkadaşlar bana büyük
destek oluyor. İlk geldiğimden beri her ko-
nuda hep yanımda olmaya çalıştılar. Diğer
taksici arkadaşlarım da, 'Bir şey olursa bize
haber ver' der. Kadın müşteriler de daha
evelden yaşanan olaylarla ilgili tedirginlik
varmış, binerken tedirginlermiş. Kadın şo-
förü görünce çok hoşlarına gidiyor. Bence
kadınlarımızda biraz güven eksikliği var.
Bunu biraz yüksek tutarlarsa yapılabilecek

çok güzel işlerden biri." Akkaya, araç kulla-
nırken, kendisini görenlerin "Helal olsun. Ka-
dına bak" diye konuşmalarını duyunca çok
hoşuna gittiğini, üstesinden gelinmeyecek
zorluk bulunmadığını ifade ederken, "Araç
bozulursa tabii ki bunu ben yapmayacağım.
Bildiğim kadarını yaparım. Lastiği değiştir-
mek için uğraşabilirim. Çok iyi insanlarımız
var. Yardımcı olmak isteyenler hemen çıkıyor.
Küçük bir kaza yaşadım. Herkes koşup yar-
dıma geldi. İnsan olduğunuz için koşum ge-
liyorlar. İnsanlarla konuşmak, bir şeylerle
paylaşmak çok güzel" dedi.

Kadınlar daha güçlü

Nur Akkaya, günde 12 saat İstanbul trafi-
ğinde araç kullanmanın zor olduğunu, sürü-
cülerin birbirlerine saygılı olmadığını, diğer
araçlara ve yayalara yol vermediğini ekler-
ken, kadına şiddeti, "Anneye şiddet" olarak
değerlendirdiğini, bunu yapanların kendini
bilmez kişiler olduğunu kaydederken, "Bir
erkek ile kadın eş değer tutulamaz. Erkek
daha güçlü. Ama insanlar yanlış olarak anla-
yacak ama kadınlar beyin olarak daha güçlü"
diye ekledi. DHA
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H ala da utanmadan arz-ı endam et-
meye devam ediyorlar. Kimileri de
yüzleri kızarmadan hakkımızda ko-

nuşmaya çalışıyorlar. Onlara şunu söyleyelim.
Çoğunuzun “Cemâziyelevvelini bilirim." Onun
içindir ki, haddinizi bilin derim. 

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli,
Cumartesi günü bir sabah kahvaltısında 10
Ocak Gazeteciler Günü bölgede ki gazetecilerle
biraraya geldi.

Kendisine sorular sorduk. Ve Hançerli soru-
larımıza yanıtlar verdi.

Beş yıl boyunca yazdığımız çöp ihalesindeki
haklılığımızı mahkemeler ortaya koyarken,
Hançerli'nin yaptığı bir açıklama yaptığımız
haberlerin haklılığını ortaya koyuyordu.

Eskiden 3 milyon şimdi 1.5 milyon

Beş yıl boyunca Türkiye'nin en pahalı çöp
toplama işi Avcılar Belediyesi'nde yapıldı. Bir
çöp ihalesinin nasıl adrese teslim yapıldığını
belgeleriyle ortaya koyduk. Ve Cumartesi günü
Hançerli, her ay 3 milyon ödedikleri çöp işini
bugün 1.5 milyona yaptıklarını söylediğinde sa-
dece acı acı tebessüm ettim. 

Enflasyon uçmuş beş yıl içersinde iğneden
ipliğe, akaryakıttan temel ihtiyaçlara kadar
yüzde 100 zam gelmesine rağmen, Hançerli'nin
başkanlığında ki, Avcılar Belediyesi'nde çöp işi
yıllık 18 milyon civarında yapılıyordu. 

Düşünün, eski belediye yönetimi beş yıl bo-
yunca her yıl çöp ihalesine yaklaşık 40 milyon
ödedi. Ki, Hançerli'nin söylediği rakamların
eksik olduğunu düşünüyorum. Mutlaka hesap-
ları yeniden kontrol ettirmesini istiyorum.
Çünkü 30 aylık çöp ihalesinin 180 milyona çık-
tığı dönemi biliyorum. İlk ihale yaklaşık 120
milyona verilmişti. 

Sadece çöp değil ya diğerleri... 

Hançerli'nin söylediği rakamlar üzerinden
bakarsanız 60 ay boyunca sadece çöp için 
verilen fazla bütçe 90 milyon lira. Eski pa-
rayla 90 trilyon. Lale oturma gurupları 
(ki Avcılarlılar o koltuklara g.. laleleri diyerek
dalga geçiyorlardı), sigorta işleri, aş evi, 
kültür merkezi ve diğer fahiş fiyatla verilen
ihaleler...

Bu 90 milyon sadece ve sadece bir tek ihalede

ki rakam... Diğerlerini lütfen bir hesap edin.
(O dönemde defalarca haber yaptığımız hem

Büyükşehir ve Avcılar Belediye Meclis Üyesi
Zafer Polat'ın aldığı ihalelerle ilgili soruşturma
ve mahkeme açılmıştı. Ve ilginçtir aynı Polat'ın
eskiden Avcılar'da oturmamasına rağmen,
CHP Kongresi'nde yeni seçilen Erdal Nas'ın yö-
netiminde medya ve iletişimden sorumlu baş-
kan yardımcısı seçilmiş.)

****
Beş yıl sonunda Avcılar Belediyesi 1 milyar

liralık borç yükünün 300 milyonu ödenmiş,
ödenemeyen işçi maaşları 9 ay sonra çözülmüş,
hacizler ortadan kaldırılmış... Beş yıl boyunca
Avcılar Belediyesi ve eski Başkan Toprak ma-
aşlarından ödenmemesinden dolayı yapılan işçi
eylemleri ve hacizlerle sürekli kamuoyunun
gündeminden hiç çıkmamıştı.

Turan Hançerli, gazetecilerin sorularına ya-
nıtlar verirken; felç durumundan çıktıklarını
borç yükünü azalttıklarını, ödenemeyen işçi
maaşlarını ödediklerini, yaklaşık 150 işçinin
gönüllü olarak işten çıktığını ve kadronun daha
da azaltılması gerektiğini, Türkiye'de ilk defa
bir belediyenin bütçe fazlası verdiğini belirte-
rek, 2020 yılından umutlu olduklarını, koş-
maya başladıklarını söyledi.

Burçin Baykal memurluktan çıkarılmış!

Önümüzdeki aylarda olgun yaş merkezinin
bir bölümüne belediye binasını taşıyacaklarını,
varolan belediye binasıyla ilgili de hazırlanacak
rapora göre karar alacaklarının altını çizen
Hançerli, yeni yurt binası yapacaklarını, kirala-
nan öğrenci yurdu binasında belediyeye kesilen
fatura bedelini de yarı yarıya düşürdüklerini
ifade etti. 

Beş yıl boyunca kimilerine göre Hanay Han-
dan Toprak Benli'den bile güçlü, ama tartışma-
sız belediyenin iki numaralı ismi Burçin
Baykal'ın durumunun ne olduğunu sordu-
ğumda, eski Başkan Toprak döneminde yapılan
bir müracaattan dolayı Baykal'ın içişleri bakan-
lığı tarafından memurluktan atıldığını ve bu
karar yönelik olarak da, Baykal'ın itiraz da bu-
lunduğunu öğrendik.

Düşünün beş yıl boyunca beraber çalışıyorsu-
nuz, bir yığın sırra ortaklık yapıyorsunuz, ken-
dinizden sonra en güçlü makama getiriyor ve
yetki veriyorsunuz öyle bir gün geliyor ki, me-
murluktan atılması için bakanlığa müracaat
ediyorsunuz. Ah iktidar tutkusu ah... Birgün in-
şallah Burçin Baykal konuşur da, kavganın ar-
kasında ki sırrı öğreniriz. 

Beş yılda çöpe sadece
90 milyon fazla

ödemişler!

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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Avcılar Belediyesi, Turan Hançerli,

Handan Toprak Benli, Burçin 
Baykal ve Zafer Polat...

Avcılar Belediye eski Başkanı Dr. Han-
dan Toprak Benli'nin, geçtiğimiz günkü bir
yazımdan dolayı, beni arayıp serzenişte bu-
lunurken; "beş yıl boyumun uzunluğu kadar
haber yaptın, köşe yazısı yazdın, kadın ay-
rımcılığı yaptın" diyordu.

Halbuki biz gazetecilik yapmıştık. Ve
kendisiyle ilgili olumsuz haberler yaparken
de yüzlerce olumlu habere de imza atıyor-
duk. Ve kendisi ile ilgili yaptığımız hiçbir
haber ve köşe yazısını belgesiz ve mesnet-
siz yazmadık. Ne kadar haklı olduğumuzu
31 Mart seçim sonuçlarına bakınca
gördük. 

Hakkımızda açılmış hiçbir 
davayı kaybetmedik

Herkese buradan bir kez daha özellikle
gazatacı meslektaşlarıma ifade edeyim.
Bugüne kadar Avcılar Belediyesi ve Han-
dan Toprak Benli ile ilgili hakkımızda açıl-
mış olan düzinelerce davadan hiçbirini
kaybetmedik. Tek bir dava ile ilgili yaşadı-
ğımız olumsuzluk da, mahkemenin tekzip
kararının muhasebecimize tebliğ edilmiş
olması ve haberimizin olmamasından do-
layı vaktinde itiraz edemediğimizden do-
layı yayınlanmayan tekzipden dolayı davayı

kaybettik. O davada Toprak'a karşı kaybe-
dilmiş bir dava değil bir kamu davasıydı. 

Zamanında bilgimiz olsa, tekzip kara-
rına itiraz ederek zaten haklılığımızı ispat
ederdik. Ve en önemlisi mahkemelerin bu-
güne kadar karar verdiği her karar basın
özgürlüğüne, yasalara ve uluslararası söz-
leşmelere atıfta bulunuldu. 

****
Ve biz o haberleri yaparken meslektaş-

larıızın bazıları Avcılar Belediyesi'nin kapı-
sını mekan tuttular. Geçim kapısı yaptılar.
Birkaç gazete daha fazla satabilmek ve
ilan alabilmek için belediye basın büro-
sunda ve bazı merkezlerde hazırlanan
yalan ve düzmece haberleri aleyhimizde
bastılar. Utanmadılar, yüzleri kızarmadı.
"Gazeteciyiz" diyerek de her yerde arz-ı
endam eylediler. Sonrada basın özgürlü-
ğünden ve gazetecilerin itibar kaybetme-
sinden söz ettiler. Hadi ordan... 

Söyleyeceğim son söz onlar için şudur:
De gidin... Önce aynaya bakın... Vicdanınız
kalmışsa oraya bir sorun... Utanmanız kal-
mışsa susun.. Hiç değilse adam sansınlar..
Biz kimin ne olduğunu biliriz... Herkes ga-
zetesine ve yazdıklarına bakınca onlar için
söze bile gerek yoktur. 

Hanay Handan Toprak Benli ve birkaç söz... 

Müşterileri kadın taksi şoförü görünce şaşırdıklarını be-
lirtirken, taksi durağındaki diğer şoförlerden Sedat İncegül,
"Kadın arkadaşımız, namuslu, işinde, ekmeğinde, düzgün

biri. Kimseye zararı yok. Onu kolluyoruz. Ben 30 yıllık şoförüm.
Gitmeye pek cesaret edemediğim türkü barların önüne kadın

arkadaşımız korkmadan müşteri almaya gidiyor. Bizde her türlü
emniyet var. Hepimiz ablamızın yanındayız" dedi. Levent Sarı

da, taksi durağına işini seven başka kadın arkadaşları da
beklediklerini vurgularken, gelen müşteri çağrılarını yanıt-

layarak şoförleri yönlendiren Mesut Bakankuş, "nur
hanım; bacımız, kardeşimiz. Kadın şoförlerin daha

fazla olmasını istiyoruz.  Bazı müşterilerimiz
arıyor, özellikle bayan şoför

istiyorlar.  İyi oluyor, memnu-
nuz" dedi.

Bizler 
onu kolluyoruz

Deprem fırtınası yaşanıyor
İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem olası
büyük Marmara depremini bir kez daha akıllara getirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Haluk Eyidoğan, bu depremi değerlendirirken, iki gündür Marmara'da "deprem fırtınası" yaşandığını söyledi

"DEPREM fırtınası
Türkiye'de özel-
likle Batı Anado-

lu'da ve Marmara'da çok sık
rastlanan bir olay. Bunların
içinde büyük depremler yok.
Birçoğu da hissedilmiyor."
diyen Prof. Dr. Haluk Eyido-
ğan, şöyle konuştu: "Birkaç
gün, bir hafta ve bazen bir ay
süren ve küçük depremlerden
oluşan bir yığılma. Bunlar
arka arkaya yaşanıyor. Bir
müddet sonra bunlar duru-
yor. Bazen bu deprem fırtına-
larının arkasından biraz
daha büyük depremler de
olabiliyor. Nadir de olsa öyle
örnekler var. Dolayısıyla deprem fırtınası sı-
nıflaması böyle bir şey. Genellikle küçük dep-
remler olur ve bir müddet sonra biter.
Bunların iyi değerlendirip, gözlenmesi gere-
kiyor. Marmara'da dün başladı, azalarak
devam ediyor. Ben dün deprem fırtınasını in-
celerken, sallanmaya başladık. Deprem fırtı-
nasının olduğu yerde büyük deprem oldu
zannettim. Şarköy, Gaziköy açıklarında de-
nizde böyle bir fırtına azalarak devam 
ediyor."

Fay kilitlenmiş durumda

Silivri açıklarında meydana gelen 4.7 büyük-
lüğündeki depremi değerlendiren Eyidoğan,
fay hattında bir kilitlenme olduğunu belirte-
rek, "O bölgede, o noktada, daha doğuda
ana Marmara fayının hareket etmediği, kilit-
lendiği bir alan var. 2018 yılında deniz al-
tında yapılan ölçümlere göre bu son
depremin olduğu noktadan, adalar açığına
kadar olan ana Marmara fayının parçası ki-
litlenmiş vaziyette, hareket etmiyor. Halbuki
batısı, Tekirdağ'a doğru olan kısmı daha aktif
ve adalardan sonra Kocaeli körfezine kadar
olan kısmı aktif. 4.7 büyüklüğündeki depre-
min olduğu noktadan adalara kadar olan
parça kilitlenmiş durumda. Sürekli gerilim
yükleniyor. 5.7 ve bunun arkasından gelen
4.7 bu kilitlenmiş bölüme bir gerilme yüklü-
yor. Bu 4.7 büyüklüğündeki depreme sürpriz
demeyeceğim. Çünkü o bölgelerde bu tür
depremler sık oluyor. Fayın kilitlenmiş ol-

duğu noktanın ucunda ol-
ması bence ayrıntılı inceleme
ve değerlendirmeye alınması
gerekiyor. Bu deprem bir artçı
deprem değil." dedi.

7 veya daha büyük bir
deprem olabilir

Beklenen büyük Marmara
depremiyle ilgili de değerlen-
dirme yapan Prof. Dr. Haluk
Eyidoğan, 30 yıl içinde 7 ve
daha büyüklükteki deprem
olasılığının yüzde 65 oldu-
ğunu belirtti. Eyidoğan, söz-
lerini şöyle sürdürdü: "Orta
Marmara fayında yani İstan-
bul için senaryosu yapılan ve

İstanbul'u etkileyecek 7 ve daha büyüklük-
teki depremin olmasını beklediği-
miz, tarihsel olarak da
baktığımız
zaman

orada beklediğimiz  bir yer. Orta Marmara
fayının davranışı çok önemli. Bizim söyleme-
miz şu anda gerek resmi kurumlar, Kandilli
ve AFAD da bunu açıklıyor. Önümüzdeki 30
yıl içinde o bölgede 7 ve daha büyüklükteki
depremin olma olasılığı yüzde 65. Bu yüzde
65 her yıl yüzde 2,5 artıyor. Dolayısıyla teh-
like artıyor. Bu tehlikenin olduğu yerde de 4.7
ve 5.7 büyüklüğünde depremler oluyor. Bu
da o bölgedeki gerilimi artırıyor." Prof. Dr.
Haluk Eyidoğan, "İstanbul'un çok acil, dep-
reme hazırlık seferberliğine başlaması lazım.
Bunun için hem toplumu bilinçlendirmek
hem de yapıları hazırlamak, İstanbul'u
güvenli hale getirmek gereki-
yor" diye
konuştu. Ermeniler yeni liderini seçti

Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan,
Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenle Patriklik Tahtı'na çıktı

TÖRENE Cumhurbaşkanı ve İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu'yu temsilen
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem

İnce, kilise önderleri, birçok yabancı ülkenin
diplomatik misyon şefleri, Ermeni Cemaati
üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Maşal-
yan'ın patrikhanedeki tören alayını geçerek
Kutsal Sunak bölümüne gelmesiyle başladı.
Akşam dualarının ardından
Maşalyan, Sahak Maşalyan
Patriklik Andı'nı etti. Maşal-
yan andında, "Vazifemi Tür-
kiye Cumhuriyeti
kanunlarına, nizamlarına, örf
ve adetlerine uygun olarak ifa
edeceğime, cemaatimize ait
dini, hayri ve içtimai müesse-
selerinin hak ve menfaatlerini
koruyacağıma, dindaşlarıma
hak, hakikat ve fazilet yo-
lunda rehber olacağıma ve bu
yolda sadakatle hizmet edece-
ğime huzur-u ilahide söz veri-
rim" dedi.

Patrik sıfatına ulaştı

Maşalyan andını ettikten

sonra Patriklik Asası'nı alarak, Ermeni gele-
neklerine göre 'Patrik' sıfatına ulaştı ve patrik-
lik tahtına oturarak 'Patrik Sahak II.' oldu.
Patrik II. Mesrob'un vefatından sonra, geçen
yıl 11 Aralık'ta Türkiye Ermenilerinin yeni pat-
riği seçilen Maşalyan, bugün Kumkapı Mer-
yem Ana Kilisesi'nde ilk töreni Surp Badarak'ı
sunacak.

Down sendromlu
kızı için kitap yazdı

Down
Sendromlu 2,5

yaşındaki kızı Masal için yıllarca
hayalini kurduğu bankacılık mesleğini bırakan

Huriye Baş, kızına güzel bir gelecek hazırlamak için mücadele
ediyor. Anne Baş, bir yandan da çocukluk hayalini gerçekleştirerek kızı

Masal'ın hikayesini anlatan bir kitap yazdı

Hayatını 2015 yılında Selçuk Baş
ile birleştiren ve bir yıl sonra kızı
Masal'a hamile olduğunu öğrenen

anne Huriye Baş, evladını kucağına alma ha-
yaliyle hamilelik sürecinde birçok sıkıntı ya-
şadı. Doktorlar hamilelik sürecinde anne ve
baba Baş'a kürtaj yapmaları için ısrar ettiler
zira Masal için ilk olarak
down sendromlu teşhisi
konulduktan sonra ağır
kalp hastası denili-
yordu. ancak anne ve
baba Baş, hiçbir zaman
kürtajı düşünmediler.
Doğuma bir hafta kala
ise doktorlar tarafından

bağırsakları dışarıda dendi. Masal doğduktan
sonra down sedromlu olması dışında hiçbir
sağlık sorununun olmadığını gören aile derin
bir nefes aldı. ağır sağlık problemlerinden
sonra kızlarının down sendromlu olması ise,
onlar için hiç de önemli değildi. Kızı için "ne
yapabilirim?" düşüncesi üzerinde duran Hu-

riye Baş, ilk olarak âşık
olduğu mesleği, banka-
cılığı bırakmak zorunda
kaldı. Bu sürecin ardın-
dan sendromla ilgili
araştırma yapan fedakâr
anne, kızı sayesinde 
çocukluk hayalini 
gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan

KADINLAR DA TAKSİCİ OLUR
Akkaya, “Kadınlar taksici olamaz
diye bir kanun mu var? Kadınlar da
gayet taksici olur” diye konuştu.

Avcılar'da işlettiği kadın kuaförünü kapatarak, 1 yıldan beri taksi 
şoförlüğü yapan Nur Akkaya, “Korkarak, hiçbir şey yapılamaz” dedi

KORKARAK HICBIR 
SEY YAPILAMAZ
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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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BAŞKENT Beyrut'un kuzey 
kesimindeki Burj Hammud 
bölgesinde toplanan yüz-

lerce kişi, Meclis binasına yürüdü. 
Güzergahlarındaki elektrik kurumu 
binası ve Bankalar Birliği Cemiyeti 
önünde kısa süreli gösteri yapan kala-
balık, son zamanlarda artan elektrik 
kesintileri ve krizin baş gösterdiği yak-
laşık 2 aydan beri müşterilerin hesap-
larındaki paralarını çekmeye 
sınırlama getiren bankalara tepkilerini 
dillendirdi. Şehitler Meydanı ve ora-
dan da Beyrut Belediyesi ile Meclis 
binasının önüne kadar yürüyen ey-
lemciler, ekonomik kriz ve hükümetin 
vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de 
başlayan toplumsal gösterilerden 
sonra istifa eden Başbakan Saad el-
Hariri'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı 
Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih 
Berri ve parlamento üyeleri aleyhinde 
slogan attı. Meclis binası muhitindeki 
eylemlerini yaklaşık 2 saat sürdüren 
Beyrutlu protestocular yarın tekrar 
meydanlara inme çağrısı yaptı. Lüb-
nan'ın güneyinde yer alan ve  
Şii nüfusun çoğunlukta olduğu Ne-
batiye kentinde gündüz saatlerinden 
itibaren düzenlenen gösteri ve yürü-
yüşlerde, ekonomik sorunlara dikkat 
çekildi. Güneyde Sünnilerin çoğun-
lukta olduğu Sayda kentindeki göste-
rilerde de benzer talepler haykırıldı. 
Akşam saatlerinden itibaren ülkenin 
kuzeyinden gelen göstericiler de Trab-
lusşam kentindeki Nur Meydanı'nda 
toplandı ve talepleri yerine getirilin-
ceye kadar gösterilere devam  
edeceklerini duyurdu. 

Lübnan'daki ekonomik durum 

Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıl-
ları arasında yaşanan iç savaştan bu 
yana en büyük krizi yaşadığı ifade 
ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren bir-
çok şirket, ekonomik krizden dolayı 
çalışanları işten çıkarma veya maaşla-
rını ciddi oranda düşürme yönünde 
adımlar attı. Info Pro Research şirke-
tinin verilerine göre, ekonomik kriz ve 
hükümetin vergi politikalarına karşı 
toplumsal gösterilerin başladığı  
17 Ekim'den beri 160 bin Lübnanlı 
işini kaybetti. Yerel para birimi Lüb-
nan lirası ise her ne kadar Merkez 
Bankası kuru sabit tutsa da karabor-
sada yüzde 40'a varan oranlarda 
değer kaybetti. Lübnan'daki ticari 
bankalar, sermayenin çıkışına karşı 
sert kararlar alarak, yurt dışı havale-
leri askıya aldı ve müşterilerin hesap-
larındaki dövizleri çekmelerine 
kısıtlamalar getirdi. Ekonomik kriz ve 
hükümetin vergi politikalarına karşı 
29 Ekim'de istifa eden Başbakan Ha-
riri, yeni hükümet kurulana kadar 
görevine devam ediyor. Şii Hizbullah 
örgütü ve siyasi müttefiklerinin des-
tekleri sonucu 19 Aralık'ta hükümeti 
kurma görevini alan Diyab, halkın 
talep ettiği teknokratlardan oluşan 
küçültülmüş kabineyi oluşturma  
konusunda henüz mesafe alamadı.

Lübnan 
yine karıştı

FRANSA Başbakanı 
Edouard Philippe, ül-
kede grev ve gösterilere 

neden olan emeklilik reformunda 
işçilerin tam emeklilik maaşı ala-
bilmesi için öngörülen 64 yaş uy-
gulamasından geçici olarak 
vazgeçildiğini açıkladı. 

Fransız hükümeti 
dersini aldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer 
kentlerinde toplanan göstericiler,  

ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 
duruma çözüm üretmeyen iktidarı 

protesto etti

HAFTER'E bağlı güçlerin Söz-
cüsü Ahmed el-Mismari, 
resmi sosyal medya hesabı 

üzerinden yayınladığı görüntülü mesa-
jında, Libya'nın batısındaki "operasyon-
larına ilişkin ateşkes çağrısını kabul 
ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi 
ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vere-
ceklerini kaydetti. Türkiye ve Rusya'nın 
çağrısıyla Libya'da başlayan ateşkes, 
başkent Trablus'ta havai fişeklerle kut-
landı. Ateşkesin uygulanmaya başladığı 
gece yarısına kadar, başkent merkezinde 
patlama sesleri duyuldu. Ateşkesin ha-

yata geçmesiyle gece yarısının ardından, 
son 48 saattir çatışmaların sesiyle yankı-
lanan başkentte sükunet hakim oldu. 
Trablus'taki bazı sürücülerin korna çala-
rak konvoy yaptıkları, bazı mahallelerde 
de havai fişekler atıldığı görüldü. Lib-
ya'nın uluslararası meşruiyete sahip yö-
netimi Ulusal Mutabakat Hükümeti 
(UMH) Ulaştırma Bakanlığı, Halife 
Hafter'in saldırıları nedeniyle kapatılan 
başkent Trablus'un dünyaya açılan tek 
kapısı Mitiga Havalimanı'nın yeniden 
hava trafiğine açılacağını duyurdu. Ateş-
kesin hayata geçmesinden yaklaşık 2 

buçuk saat sonra başkentte bir patlama 
sesi duyuldu, ancak patlamanın kayna-
ğına dair bir açıklama yapılmadı. 
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dar-
beci lider Hafter'e bağlı güçlerin ateşkes 
çağrısını kabul etmesini, Twitter hesabın-
dan yaptığı paylaşımla değerlendirdi. 
Son günlerde Libya konusunda diplo-
masi trafiğini yoğunlaştıran Başbakan 
Conte, "Hafter güçleri ateşkesi kabul etti. 
Bu, siyasi çözüm arayışında ilk adım. 
Hala bu konuda katedilmesi gereken  
çok yol var ama yön doğru."  
değerlendirmesinde bulundu. 

Libya’da ateşkes zamanı
Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter’e bağlı güçler, Türkiye ve  
Rusya’nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 

01.00’da başlayacak ortak ateşkes çağrısını kabul etti

İTALYA Başbakanı Giuseppe 
Conte, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın davetine ica-

betle bugün Türkiye'ye çalışma ziyaretinde 

bulunacak. Yapılan açıklamaya göre, Con-
te'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye 
yapacağı ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyut-
larıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin gelişti-

rilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. 
Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve 
uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışveri-
şinde bulunulması öngörülüyor.

İtalya Başbakanı bugün Erdoğan’la görüşecek

K ıbrıslı eski liderler Eroğlu ve Talat, Kıb-
rıs Türk halkının özgürlük mücadelesi-
nin önemli isimlerinden Denktaş ile 

siyaset alanında yaşadıklarını ve anılarını an-
lattı. Rauf Denktaş'ı lise çağlarındayken tanıdı-
ğını söyleyen Eroğlu, kendisinin o zaman da 
Kıbrıs Türkü'nün lideri pozisyonunda oldu-
ğunu hatırlattı. Eroğlu, 1976'da Denktaş'ın kur-
duğu Ulusal Birlik Partisinden (UBP) siyasete 
katıldığını, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı görevine geldikten sonra Denktaş'ı çok 
daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belir-
terek "Kendisi (Denktaş) inandığı davaya ve 
Türkiye'ye ölümüne bağlıydı." dedi. Denktaş'ın 
Kıbrıs Türk halkının kararlılığının bir devletle 
taçlandırılması gerektiğini peşinen tanıyan bir 
lider olduğunu vurgulayan Eroğlu, onun bu 
hedefinden hiç şaşmadığının altını çizdi. 
Eroğlu, "Denktaş Bey, birçok kez müzakere 
masasından 'uzlaşmaz' şeklinde anılsa da 
orada zaman zaman uzlaşmasını da bilmiş ve 
Rumların uzlaşmazlığını dünyaya anlatmaya 
çalışmıştır. Rumların bir anlaşma istemediğine 
masaya oturduğu günden beri inanmış biri-
siydi." diye konuştu. 

Mücadelenin sonunu gördü  

Kendisinin de 5 sene müzakere masasında 
oturduğunu anımsatan Eroğlu, Rumların Kıb-
rıslı Türklerle anlaşmak istemediğini gördü-
ğünü ifade etti. Eroğlu, "Denktaş'ın inandığı 
davada sonuna kadar ısrar eden, bu davanın 

bugünlere gelmesi için mücadele eden ve bu 
uğurda evlatlarını kaybettiğini de göze alırsak, 
ailesinden üstün tuttuğu mücadelesini sonuna 
kadar sürdürmüştür. Denktaş, ölmeden önce 
KKTC'yi kurmuş ve bu devletin cumhurbaş-
kanlığını yapmıştır. Dolayısıyla hayattayken 
mücadelesinin sonucunu görmüş liderlerden-
dir." dedi. Merhum lider Denktaş'ın çok kararlı 
ve mücadeleci olduğuna dikkati çeken Eroğlu, 
Denktaş'ın iyi bir lider olduğunu ve liderliğini 
de herkese kabul ettirdiğini söyledi. Eroğlu, 
zaman zaman Denktaş ile iç politikada görüş 
ayrılıkları yaşadıklarını ancak ulusal davada 
hiçbir zaman ters düşmediklerini söyledi. 

Protokolün dışında olmayı severdi 

Denktaş'ın her zaman halkın içinde olduğunu 
belirten Eroğlu, "Denktaş, protokolün dışında 
olmayı severdi. Kendi arabasıyla köyleri gezip, 
fotoğraflar çeken, normal bir vatandaş gibi 
kahvede oturup, köylüyle sohbet eden biri-
siydi." ifadelerini kullandı Eroğlu, Denktaş'ın 
yolda durarak ansızın fotoğraf çektiğini ve fo-
toğraf çektirdiği kişilere en fazla 10 gün içinde 
fotoğrafları yolladığını söyledi. Eroğlu, "Denk-
taş tamamen halkın içerisinde olmuştur. Ulusal 
davada ölünceye kadar beraberdik." dedi. 
Denktaş'ın vefatından önce hastaneye kaldırıl-
dığını duyduğunda şoke olduğunu belirten 
Eroğlu, son nefesini verirken Denktaş'ın ya-
nında olduğunu ve bunu hayatı boyunca unu-
tamayacağını söyledi. Eroğlu, "Denktaş yurt 

dışına BM Genel Sekreteri ile görüşmeye gi-
derken biz gençlerle gidişinde onu uğurlar, geli-
şinde de karşılardık. Halkı karşısında 
gördüğünde bir mutluluğu vardı, o mutlulu-
ğunu hiç unutmuyorum." diye konuştu. 

Siyasi tescilleri önemliydi 

KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Talat da 
Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türk mücadele tarihi-
nin en önemli figürlerinden biri olduğunu söy-
ledi. Denktaş'ın mücadelesine Dr. Fazıl Küçük 
ile başladığını, sonrasında ondan görevi devral-
dığını kaydeden Talat, Denktaş'ın Annan Planı 

gündeme gelinceye kadar Kıbrıs politikasını şe-
killendirdiğini vurguladı. Talat, "Denktaş, Kıb-
rıs sorununu bir noktaya kadar getirmiş, 
Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin tescilinde 
önemli roller üstlenmiştir." dedi. Denktaş ile 
birçok siyasi süreci birlikte yaşadıklarını söyle-
yen Talat, "Sadece onun halefi olarak değil, 
Cumhuriyetçi Türk Partisi liderliği dönemim 
de dahil, onunla yaptığımız iş birlikleri, tartış-
malar ve yürüttüğümüz politik kavgaları da dü-
şünecek olursak, son dönemini Denktaş'la 
birlikte yaşamış birisiyim. Dolayısıyla kendisini 
çok iyi tanırım." diye konuştu.

DENKTAS UNUTULMAZ  
BIR LIDERDI

Kuzey Kıbrıs Türk  
Cumhuriyeti'nin (KKTC) 
Üçüncü Cumhurbaşkanı 
Derviş Eroğlu ve İkinci  

Cumhurbaşkanı  
Mehmet Ali Talat,  

vefatının 8'inci yılında 
Kurucu Cumhurbaşkanı 

Rauf Raif Denktaş'ı  
anlattı. Her iki  

isim de Denktaş  
için “Unutulmaz bir  

liderdi”  
ifadesini kullandı 

TALAT, Denktaş'ın son derece iyi, saygı ve 
sevgiyle davranan bir kişilik olduğuna 
işaret ederek "Bütün politik kavgamıza 
rağmen aramızda hiçbir zaman ciddi bir 
insani sorun olmadı. Olma eğilimi oldu-
ğunda ben veya o bir şekilde engelledik." 
ifadesini kullandı. Rauf Denktaş'ın espri 
anlayışının üst düzey olduğunu söyleyen 
Talat, fotoğrafa çok düşkün olduğunu ve 
zaman zaman vatandaşla çektiği fotoğ-
rafları onlara göndererek büyük bir jest 

yaptığını hatırlattı. Talat, şunları kaydetti: 
"Birlikte çekildiğimiz fotoğrafları bana da 
yollardı. Teknolojiye de meraklı birisiydi. 
Onun yaşındaki birçok insanın akıllı tele-
fonun ne olduğunu bilmediği zaman-
larda tablet bilgisayardan bilgisayara 
birçok teknolojik aleti kullanırdı. Fotoğ-
rafta da dijitale geçildiği dönemde hemen 
dijital kamera sahibi olduğunu hatırlıyo-
rum. Dijital kamerayı önce ben almıştım, 
sonra o almıştı.”

Hiç sorun yaşamadık 

Eroğlu, 
Merhum lider 
Denktaş’ın çok 

kararlı ve mücadeleci 
olduğuna dikkat çekti 

ve iyi bir lider 
olduğunu 
söyledi.
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İstanbul sanata doyacak

DT'NİN yurt genelinde 
sahnelediği Cimri, Kanlı 
Düğün, Kontrabas, gibi 

2019-2020 sezonda yoğun ilgi gören 
klasik eserleri, "Klasikler Haftası" 
kapsamında Ankara'da sanatseverle-
rin beğenisine sunulacak. DT Genel 
Müdürü Mustafa Kurt, bu hafta ger-
çekleştirilecek Klasikler Haftasına 
ilişkin değerlendirmede bulundu. 
Klasikleri ilk kez 2013-2014 oyun se-
zonunda bir araya getirdiklerini, bu 
yıl da yedincisini düzenlediklerini be-
lirten Kurt, sanatseverlerin Klasikler 
Haftasını 14 Ocak'tan 18 Ocak'a 
kadar takip edebileceklerini söyledi. 
Daha önce Shakespeare Haftası, 
Çehov Haftası, Aralık ayında Yerli 
Yazarlar Haftası yaptıklarını anımsa-
tan Kurt, 2020 yılına, yeni sezona 
Klasikler Haftası ile başladıklarını, 
Türkiye'nin pek çok bölgesindeki kla-
sik oyunları Ankara'ya topladıklarını 
belirtti. Mustafa Kurt, Ankara'da 
sahne sayısının çok olmasının önemli 
bir avantaj olduğuna işaret ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: "Öyle 
olunca da İstanbul, İzmir, Antalya ya 
da Van'daki klasik eserleri Ankara'ya 
getirme şansımız var. Bu anlamda 
Ankara seyircimiz çok şanslı. Sezon 
içinde yerli, yabancı ve dünyaca ünlü 
klasikleri görme şansları oluyor. 
Geçen Aralık ayında yaptığımız Yerli 
Yazarlar Haftasını yaklaşık 16 bin se-
yircimiz takip etti. Bu hafta da yine 
iyi bir seyirci sayısı olacağını ümit 
ediyorum. Yine Shakespeare'den 
Moliere'e, Lorca'dan Strindberg'e 
dünya klasiklerini Ankara seyircisi ile 
buluşturacağız. Bu bizim için son de-
rece önemli." 

Klasik Oyunlar devam edecek 

Yerli ve genç yazarların oyunlarını 
sahnelerken, dünya tiyatrosunun 
önemli oyunlarını da seyirciyle buluş-
turduklarını dile getiren Kurt, şunları 
kaydetti: "Klasikler Haftasının çok 
verimli ve güzel geçeceğini düşünü-
yorum. Oyunlarımız neredeyse kapalı 
gişe oynuyor. Dramlar, komediler 
klasik oyunlarımız içerisinde var. 
Eserler, seyirci açısından memnuniyet 
verici olacaktır. Seyircilerimiz bilet 
bulamamaktan şikayetçi ama Klasik 
Oyunlar Haftamız sonraki yıllarda 
da devam edecek. Devlet Tiyatrosu-
nun oyunlarını aylara bölünmüş bir 
şekilde büyük performanslarını izli-
yor seyircimiz. Repertuvarımız zen-
ginleşirken, seyircimize farklı bir 
sunum yapmış oluyoruz." 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir 
Tiyatrolarında bu hafta birçok oyun tiyat-
roseverlerle buluşacak. Program kapsa-

mında, 15-18 Ocak'ta Afife Jale ve Bedia 
Muvahhit'i konu alan "Hayal-i Temsil" Har-
biye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Pervin 
Ünalp'in yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği 
"Geç Kalanlar" Fatih Reşat Nuri Güntekin 
Sahnesi'nde, rekabete sürüklenen insanların 
kapitalizmin çarkları arasında nasıl öğütüldü-
ğünü anlatan "Vahşi Batı" Kağıthane Sadabad 
Sahnesi'nde izlenebilecek. Aynı tarihlerde Ka-
dıköy Haldun Taner Sahnesi'nde iki kadının 
hüzünlü öyküsünün aktarıldığı "Çin Sabahta", 
Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Sa-
bahattin Kudret Aksal'ın yazdığı "Kahvede 
Şenlik Var", Ümraniye Sahnesi'nde "Ocakta 
Bahar", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Türk ti-
yatrosunun önemli isimlerinde Naşit Özcan'ın 
yaşamından kesitler sunan "Komik-i Şehir 
Naşit Bey" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sah-
nesi'nde ilişkilerde ideali arama uğraşını mer-
cek altına alan "Matruşka" sahnelenecek. 
Müzikal türündeki oyun "Cibali Karakolu" da 
16,17 ve 18 Ocak'ta Sultangazi Hoca Ahmet 
Yesevi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine 
sunulacak. Çocuk oyunlarında ise bu hafta 16 
ve 17 Ocak'ta "Elma Kurdu Kırtık" Kağıthane 
Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, 
"Bir Gün Ayakkabımın Teki" Gaziosmanpaşa 
Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde 
minik izleyicilerle buluşacak. "Rüya" isimli 
oyunun Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahne-
si'nde sergileneceği 19 Ocak'ta ayrıca "Harika-
lar Mutfağı" Harbiye Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım" Ka-

ğıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Yaşasın Barış" 
Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar 
Ülkesi" Üsküdar Musahipzade Celal Sahne-
si'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Kadıköy Haldun 
Taner Sahnesi'nde, "Pollyanna" Ümraniye 
Sahnesi'nde, "Yaşayan Sayfalar" Sultangazi 
Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Palyaço 
Prens" de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahne-
si'nde oynanacak. 

Devlet Tiyatroları dolu dolu 

İstanbul Devlet Tiyatrosunda ise bu hafta 
Normandiya Çıkarması yapılırken hemen ya-

kınında bulunan Arromanches'daki bir at ka-
sabının, kızlarını evlendirmeye ve dünyanın 
çeşitli yerlerindeki çocuklarını toplayıp düğün 
yapmaya çalışmasını konu edinen "Kasaplığın 
El Kitabı" Cevahir Sahneleri Salon 1'de, Fri-
edrich Dürrenmatt'ın yazdığı "Hanımefendi-
nin Ziyareti" Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, 
Alain Badiou'nun Paris'in bir kenar mahalle-
sinde yaşayan Arap göçmeni Ahmed'i konu 
aldığı "Filozof Ahmet" ise Üsküdar Stüdyo 
Sahnesi'nde 14-19 Ocak'ta sanatseverlerle bu-
luşacak. Bülent Usta'nın yazıp Ali Atilla Şen-
dil'in yönettiği "Bay Z" 14-18 Ocak'ta 

Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'ye, Gökçe Kurt 
Elitez'in yönetimindeki "Bir Nefes Dede Kor-
kut" ise aynı tarihlerde Üsküdar Tekel Sahne-
si'ne konuk olacak. Sait Faik Abasıyanık'ın 
eserinden uyarlanan "Meraklısı İçin Öyle Bir 
Hikaye" 16-18 Ocak'ta Garibaldi Salon 2'de, 
Duşan Kovaçevic'in Yugoslavya’daki büyük 
dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-po-
litik yaşamı anlattığı "Profesyonel" de 17-19 
Ocak'ta Zeytinburnu Sahnesi'nde oynayacak. 

Sahne sanatları ve konserler 

Şener Şen’i yıllar sonra tiyatro sahnesine geri 
döndüren "Zengin Mutfağı" 14-15 Ocak'ta, 
Sabahattin Ali'nin hikayelerine Mert Fırat'ın 
sesiyle hayat verdiği, Korhan Futacı ve Orkes-
trası'nın müzikleriyle eşlik ettiği "Rivayet Rad-
yosu" ise 16 Ocak'ta DasDas'ta 
sanatseverlerle buluşacak. Prömiyeri 15 
Ocak'ta UNIQ Box’ta gerçekleşecek iki perde-
lik "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu, 16 Ocak'ta 
yine UNIQ Box’ta, 19 Ocak'ta ise Kenter Ti-
yatrosu'nda sahnelenecek. Yapı Kredi Bo-
montiada, Performans Serisi kapsamında 15 
Ocak'ta Versus Tiyatro tarafından Tolstoy'un 
aynı adlı eserinden uyarlanan "Kreutzer 
Sonat" oyununa ev sahipliği yapacak. Aynı ta-
rihte Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası 
Arp Festivali, Almanya Başkonsolosluğu'nda 
yarışmalar için yapılacak kura çekiminin ar-
dından, festivalin sanat yönetmeni ve uluslar-
arası arp sanatçısı Florence Sitruk’un açılış 
konseriyle başlayacak. Bu yıl ilk kez düzenle-
nen festivalin ödül töreni ve kapanış konseri 
de 19 Ocak'ta Cemal Reşit Rey Konser Salo-
nu'nda gerçekleştirilecek. 

Dünya klasikleri 
sahneye çıkıyor 

İstMarina’da fuar zamanı

DÜNYANIN önde gelen antik yerleşimlerin-
den olan ve UNESCO Dünya Kültür Miras 

Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti, 
2019'da ziyaretçi sayısını yüzde 

22,5 artırdı. İzmir Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü verilerine göre Cel-

sus Kütüphanesi, Yamaç Ev-
leri, antik tiyatrosu ve 
ihtişamlı tapınaklarıyla dün-
yanın dört bir yanından zi-
yaretçiyi kendisine çeken 
Efes Ören Yeri'ni geçen yıl 1 

milyon 810 bin 791 kişi ziyaret etti. Antik Çağ'ın 
Anadolu başkenti olan ve eşsiz mimari eserle-
riyle binlerce yıldır ayakta kalan Efes'e ziyaretçi-
lerin 1 milyon 69 bini ücretli, 274 bini ise 
Müzekart ile giriş yaptı. Efes'in en düşük ziya-
retçi aldığı ay, 53 bin 505 ile ocak oldu, ağustos 
ayında ise 231 bin 189 ziyaretçi sayısıyla en 
yoğun dönem geçirildi. Antik kenti gezmek iste-
yenlerin tümü yıl boyu toplam 32 milyon 75 bin 
769 lira ödedi. Antik kent içindeki Yamaç Evle-
ri'ni 114 bin 694, Selçuk ilçesindeki Efes Müze-
si'ni ise 104 bin 143 kişi gezdi. St. Jean Ören 

Yeri'nin 2019 yılı ziyaretçi sayısı ise 210 bin 243 
oldu. UNESCO tarafından 2014 yılında Dünya 
Miras Listesi'ne alınan Bergama da müze ve 
ören yeri ziyaretçilerinin tercihleri arasında yer 
aldı. Stratejik bir noktada yer alması dolayısıyla 
tarih sahnesinden hiç kaybolmayan Pergamon 
Akropolü, 251 bin 226 kişi tarafından ziyaret 
edildi. Pergamon Akropolü dışında, Asklepios 
adına kurulan bir tedavi merkezinin yer aldığı 
Asklepion Ören Yeri'ni de 129 bin 126 kişi gezdi.  
Bergama Kızılavlu'nun (Bazilika) ziyaretçi sayısı 
ise 49 bin 643 oldu. 

Efes 2 milyon ziyaretçiye yaklaştı

Devlet Tiyatroları (DT) Genel 
Müdürlüğünün farklı bölgele-

rinde sahnelenen dünyaca ünlü 
yazarların 10 klasik oyunu,  

18 Ocak'a kadar Ankara  
seyircisiyle buluşacak

SOSYAL aktiviteleriyle sanatın 
ve kültürün merkezi haline 
gelen İstMarina AVM, macera 

ve doğa severleri outdoor günlerinde bir 
araya getiriyor. Keyifli etkinliklerin düzen-
lenip eğlenceli sporların deneyimlendiği, 
doğada hayatta kalma eğitimlerinin yer al-
dığı etkinlikler, sürpriz çekilişler ve eğlenceli 
isimlerle maceraperestleri buluşturmaya 
devam ediyor. Yılın ilk doğa fuarı boyunca 

düzenlenen keyifli etkinliklerin yanı sıra, 
outdoor markalarına ait tüm ürünlerin in-
dirimli fiyatlarla tüketicilerle buluştuğu İst-
Marina AVM, birbirinden eğlenceli 
yarışmalara ev sahipliği yapıyor. “Doğa 
Sana Geliyor” temasıyla düzenlenen out-
door günlerinin minik katılımcıları, tır-
manma duvarında doyasıya eğleniyor. 
Yedi metre yüksekliğindeki duvara tırma-
narak maceranın keyfini çıkaran çocuklar, 

eğitmen eşliğinde tırmanışın inceliklerini 
öğreniyor. Sürpriz kampanyalarla dolu ak-
tivitelerin yanı sıra bugün de devam edecek 
olan çadır kurma yarışmasında, kamp tut-
kunlarının kuracağı çadırlar arasından se-
çilen en iyi çadırın sahibi, Kamperest 
ürünleriyle ödüllendirilecek. Tüm misafir-
lerin ücretsiz katılımıyla gerçekleşen fuar, 
16:00 – 18:00 saatleri arasında Influen-
cer’ları katılımcılarla buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine 
göre, Arkeoloji, Atatürk, Tarih ve 
Sanat, Bergama, Efes, Çeşme, Öde-
miş, Tire, Çakırağa Konağı ve Etno-
grafya müzelerini bir yılda 489 bin 
162 kişi ziyaret etti. Efes ve Berga-
ma'nın yanı sıra Agora, Teos, Metro-
polis, Klaros gibi ören yerlerinin 
2019 ziyaretçi sayısı ise 3 milyon 
475 bin 589 oldu. Tüm ören yeri ve 
müzelerin toplam geliri de 43 mil-
yon 46 bin 730 lira olarak gerçek-
leşti. Gelirlerin 39 milyon 613 bin 
liralık bölümü, Efes'in de aralarında 
yer aldığı ören yerlerinden geldi. 

ÖREN YERİ  
ve müzelere ilgi 

İstanbul bu hafta  
geniş bir yelpazede, birbirinden 

farklı etkinliklerle yerli ve  
yabancı sanatçıların katıldığı 

konser, sergi, tiyatro ve  
performanslara ev sahipliği  

yapacak

Tarih turizminin bilinen merkezlerinden Efes Antik Kenti'ni 2019'da önceki yıla göre yüzde 22,5 artışla 1 milyon 810 bin kişi ziyaret etti

YAPI Kredi Loca'da 14 Ocak'ta, Agatha 
Christie'nin dünyaca ünlü aynı adlı roma-
nından uyarlanan "Şark Ekspresinde Cina-
yet" filminin gösteriminin ardından polisiye 
yazarı Ahmet Ümit kısa bir söyleşi yapacak. 
Fatih Belediyesi, gençlerin düşünce dünya-
larını zenginleştirmek amacıyla alanında 
uzman isimlerle düzenlediği "Genç Fatih 
Konuşmaları" kapsamında 14 Ocak'ta 
sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy'u 
ağırlayacak. Usta şair Nazım Hikmet, Tür-
kiye'den ayrıldığı son kara parçası olan Ta-
rabya'da 118'inci doğum gününde anılacak. 
15 Ocak'ta Tarabya Oteli'nin önünde başla-
yacak etkinlikte şair için denize karanfiller 
bırakılacak ve hemen ardından İstanbul 

Boğazı'na açılacak teknede şairin şiirleri 
"Yol'a Düş" tarafından seslendirilecek. Res-
sam Haydar Özay’ın, "Nazım Hikmet Re-
simleri" başlıklı kişisel sergisi 15 Ocak'ta 
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanat-
severlerle buluşurken, küratörlüğünü Volker 
Adolphs'un yaptığı Linie Line Linea sergisi, 
İFA ve Goethe-Institut İstanbul işbirliğinde 
Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde 16 
Ocak'ta açılacak. Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) şair Mehmet Akif İnan'ı vefatının 
20'nci yılında anacak. Kızlarağası Medrese-
si'nde 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek etkinlikte 
Mehmet Akif İnan'ı, kardeşi Dr. Ahmet 
İnan, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan ve Prof. Dr. Turan Koç anlatacak.

Sergi ve paneller nerede?



SPOR
PAZARTESİ 13 OCAK 202014

71 YAŞINDA 
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ÇATALCA sahasında oynanan karşılaş-
mada Grubunda alt sıralardan kurtulma 
çabası veren Tokatspor’u konuk eden Ça-
talcaspor, karşılaşmaya hızlı bir şekilde 
başlayarak , rakibini kendi yer alanına hap-
setmeyi başardı. Maçın 25. Dakikadasında 
Ufuk’un attıığı golle 1-0 öne geçen ev sa-
hibi bu üstün futbolunu sürdürerek rakibine 
nefes aldırmadı. Karşılaşmanın 25. Dakika-
sında Ö. Faruk Sezgin’in ilk golü ile farkı 
ikiye çıkartan Çatalcaspor maçın ilk yarı-
sını 2-0 üstün kapadı. İlk yarısını 2-0 üstün 

bitirdiği karşılaşmanın ikinci yarısında da 
oyuna üstün başlayan ev sahibi Çatalcas-
por 47. Dakikada geliştirdiği atakta Ö.Faruk 
Sezgin’in ikinci golü ile farkı üçe çıkartmayı 
başardı 3-0. Karşılaşmada genç bir ekiple 
mücadele eden Tokatspor ev sahibi Çatal-
caspor karşısında 3-0 mağlup olmasına 
rağmen oyundan kopmadı ve mücadele-
sine devam etti. 

Tokat oyundan kopmadı 

Çatalcaspor yakaladığı 3-0’lık üstünlüğü-

nün ardından oyucu değişikliği yaparak, 
yeni transferlerin oyuna sokarak maç ek-
siklerini gidermeye çalıştı. Karşılaşmada 
3-0’lık skora rağmen oyundan düşmeyen 
ve çok koşarak mücadele eden Tokatspor 
84. Dakikada kazandığı penaltı vuruşunu 
Çatalcaspor kalecisi Kadir Kahvecioğlu çı-
karttı. Maçın 88. Dakikasında gelişen To-
katspor atağında Ahmet Talha Yılmaz’ın 
attığı akıl dolu golle fark 2’e indi. Kalan da-
kikalarda başka gol olmayınca Çatalcaspor 
sahadan üç puanla ayrıldı. 

Bakırköy Prime Fitness Spor  
Kulübü sporcularından Hayrettin 
Sönmez, tarihi bir performans 
göstererek Guinness Rekorlar  

Kitabı'na adını yazdırdı 
KALDIRDIĞI ağırlıklar sayesinde kır-
dığı rekorlar ile gençlere rol model 
olan ve gençlere adeta taş çıkartan 71 
yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, 
100 kilogram ağırlığı, Shoulder Press 
ekipmanı ile 45 saniyede 88 defa kal-
dırmayı başardı ve Guinness Rekorlar 
Kitabı'na girdi. Sönmez, tarihe geçen 
rekor performansını hakem Namık 
Eken ve Türkiye Dünya Rekorlar Der-
neği As Başkanı Ufuk Güngör eşli-
ğinde gerçekleştirdi. Hayrettin 
Sönmez performansının ardından re-
korun kırıldığına dair Türkiye Dünya 
Rekorlar Derneği As Başkanı Ufuk 
Güngör'den bir plaket de aldı. Kırdığı 
rekor ile Guinness Rekorlar Kitabı'na 
giren Hayrettin Sönmez etkileyici per-
formansının ardından Demirören 
Haber Ajansı'na (DHA) özel açıkla-
malarda bulundu. 

Rekor kırdığım için mutluyum 

Gerçekleştirdiği rekor nedeniyle çok 
mutlu olduğunu ifade eden Hayrettin 
Sönmez, "Gerçekten mutluyum, koy-
duğum hedefin de üzerine çıktım. 60 
yılında spora başladım. 60 yıl içinde 
kısa süreli kemiklerimizde kırılmalara, 
çatlamalar, kaslarımızda ameliyatlar 
haricinde hep spordaydım. İyi ki 
spora başlamışım, iyi ki sporla yaşa-
mışım. Çok mutluyum, yaşadığım 
çok sıkıntı olmuştur ama sporla mut-
luluğu, sağlığı, dostları buldum. Sos-
yal olmak spor sayesinde çok daha 
farklı. Dünya'nın en sadık, en mert 
dostu spordur. Her türlü stresten spor 
sayesinde kurtuldum. Tüm dostlarımı 
sağlığı tavsiye ediyorum. Namık Ekin, 
bana çok yardımcı oldu, sporda bizim 
pirimizdir" dedi. 

400 ton ağırlık kaldırmak önemli 

Hayrettin Sönmez, yeni hedefini ise 
şöyle açıkladı;"Mayıs ayı içerisinde 
Allah'ın izniyle 12 saatte 400 ton ağır-
lığı geçmeyi planlıyorum. 12 farklı 
makine ile serbest ağırlığı 12 saat süre 
içerisinde 400 ton kaldırmak istiyo-
rum. İnşallah, kısmet olursa bu re-
koru da kıracağım." Prime Fitness 
Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ateş'e 
de teşekkür eden ve fitness dışında 
birçok spor ile de uğraştığını ifade 
eden Sönmez, "Atletizmde gülle, 
çekiç, disk atıyorum. 68 yaşında ma-
raton koştum ve alnımın akıyla bitir-
dim. Orada atlet unvanı aldım. Bilek 
güreşi turnuvalarına katılıyorum. Yaş 
grubumda iyiyim. Allah'ın izniyle Av-
rupa Şampiyonası'na katılmak için 
Mart ayında bilek güreşinde Türkiye 
Şampiyonası'na katılacağım" şeklinde 
konuştu.

Çatalca 3 puanı 3 golle aldı

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, açıklamalarda bulundu. Ligin 2’nci yarısına 
çok iyi hazırlandıklarını ve bir an önce maçların başlamasını istediklerini söyleyen 
Ruiz, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının şampiyonluk şanslarını  
belirlemede çok önemli olacağını ifade etti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasında Tokatspor’u sahasında konuk 
eden Çatalcaspor rakibi karşısında üstün bir futbol oynayarak sahadan 3-1 galip ayrılmayı 

başardı. Bu sonuçla sarı kırımızılı ekip ligin ikinci yarısına moralli başladı

TRABZON MACI  
COK ONEMLI
VAR sistemini de değerlendiren İspan-

yol stoper, ''VAR, hakeme yardımcı 
olsun diye getirildi ama işler öyle git-

miyor'' ifadesini kullandı. İlk yarıdaki en 
çok puan kaybettikleri ilk 6 haftada Abdul-
lah Avcı'yı tam anlayamadıkları için kötü 
sonuçların geldiğini belirten Victor Ruiz, 
kendisine karşı oynayan oyunculardan kur-
duğu en iyi onbirde Barcelona hayranlığını 
açıkça gösterdi. İkinci devreye iyi hazırlan-
dıklarını söyleyen Ruiz, ''İlk yarıda saha içe-
risinde uygulamaya çalıştığımız şeyleri 
ikinci yarı daha iyi yapabilmek için çalışıyo-
ruz. Bir an önce resmi maçların başlama-
sını bekliyoruz. O maçlarda iyi performans 
göstermek istiyoruz'' dedi. Demir Grup Si-
vasspor ve Trabzonspor maçlarının şampi-
yonluk için önemli kriter olacağını ifade 
eden tecrübeli stoper, ''Kötü başladık ama 
sonrasında 6-7 maçlık bir galibiyet serimiz 
var ve bu seri sayesinde şampiyonluk şansı-
mız devam ediyor. Şampiyonluk şansımız 
mevcut. Hedefe kitlenmemiz lazım. Ligin 
ikinci yarısının başında Sivasspor ve Trab-
zonspor gibi güçlü takımlarla oynayacağız. 
Bu takımlarla oynayacağımız maçlar şam-
piyonlukta ne kadar iddialı olup olmayaca-
ğımızı gösterecek. Hazır olmamız ve ikinci 
yarıya iyi başlamamız lazım'' diye konuştu. 

Savunma ve kaleciye çok iş düşer 

Victor Ruiz, genelde galip gelindiğinde 
hücum, mağlup olunduğunda defans ve 
kalecilerin sorumlu tutulmasıyla ilgili de, 
''Futbol aslında böyle bir şey, sadece Beşik-
taş'ta ve Türkiye'de değil, her yerde böyle. 
Takım kaybettiği zaman en büyük sorumlu-
luk kaleci ve defans oyuncularındadır. Ka-
zandığında da hücum oyuncuları ve 
golcüler iyidir'' ifadelerini kullandı. 

Sivasspor ilk yarının en iyisi 

Sivasspor ile oynayacakları maç ve Sivas'ın 
genel durumunu da değerlendiren Ruiz, 
''Sivas çok iyi bir ilk yarı çıkardı, en az kay-

beden ve en çok puan toplayan takım. İlk 
yarının en iyi takımı. Bizim için de onlar 
için de çok önemli bir maç. Kim kazanırsa 
kazansın şampiyon olmayacak. Daha önü-
müzde 16 maç daha var. Ama bizim için 
çok önemli bir maç olduğu kesin. Sivass-
por'u tabii ki biliyordum. Her ligde bu tarz 
çıkışlar gösteren, sürpriz şekilde çıkan ta-
kımlar mevcut. Türkiye'deki üç büyüklerin 
her zaman şampiyonluğun adayı olduğunu 
biliyordum. Sivas'ın çıkışı normal. Her 
ligde olan, daha alt seviyede olan takımla-
rın çıkışlarından bir tanesi'' şeklinde ko-
nuştu. 

Sosa'nın dedikleri çıktı 

Türkiye ve Beşiktaş için karar verirken Sosa 
ve Soldado'dan bilgi aldığını söyleyen Vic-
tor Ruiz, ''Şartların oluşumuna, gelişimine 
bağlı bir olay. Villarreal'de en son 5 sene oy-
nadım. Bir kulüpte oynama açısından orta-
lamanın üstünde bir süre. Şu an o kadar 
uzun olmuyor. Kendi durumunuz, kulübün 
durumu, ailenizin oraya alışıp alışmadığı 
gibi sebepler olabiliyor. Mehmet Topal ve 
Enes'le gelirken konuşmadım. Enes ile ko-
nuşabilirdim ama o dönem Valencia'daydı. 
O'na ekstra bir durum da yüklemek isteme-
dim. O anki yanlış anlaşılmadan kaçınmak 
için de konuşmadım, tam olarak bilemiyo-
rum, hatırlayamıyorum. Napoli'de Sosa ile 
birlikte oynamıştım, onunla konuştum gel-
meden önce, kulüp ve ülke hakkında bilgi 
aldım. Burada oynamasa da Soldado ile 
konuştum ve bilgi aldım.  
Hepsi güzel şeyler söyledi. Özellikle Sosa 
burada oynadığı için onun söyledikleri 
önemliydi, kulüp çalışanları ve kulüple ilgili 
beni bilgilendirdi. Dediği gibi de çıktı,  
kandırmadı beni yani'' dedi. 

VAR eleştirisi 

İspanyol oyuncu, Video Yardımcı Hakem 
(VAR) sistemi ile ilgili ise şunları söyledi; 
''Her ligin iyi ve kötü yanları var. Bence bir 
lig diğer liglerden kötü veya iyi değil, sadece 
biraz farklılıklar var. Bizim oyuncular ola-
rak bunu anlamamız ve oynadığımız ligin 
iyi ve kötü yanlarına alışmamız lazım. 
Bizim görevimiz bir an önce adapte olup, 
orada başarılı olmak. Bizim gerçeklerimiz 
budur. VAR karışık bir sistem. Sahadaki ha-
keme yardımcı olabilmek için getirildi ama 
işler pek öyle gitmiyor.'' Beşiktaşlı futbolcu, 
Fenerbahçe maçında Serdar Aziz ve Vi-
da'nın pozisyonuyla ilgili olarak yaptığı de-
ğerlendirmede, "İspanya, İngiltere ve İtalya 
Ligi'ni yakından takip ediyorum. Özellikle 
gördüğüm kadarıyla İspanya ve Türkiye'de 
daha fazla tartışmalar yaşanıyor. Orta 
hakem 3 sebepten VAR'a gidebiliyor. Bazen 
bakıyorsunuz o üç sebepten en az ikisi var 
ama gidilmiyor. Benim gibi bir çok fut-
bolcu, taraftar bunları anlamaya çalışıyor. 
Üzerinde çalışılması gereken bir sistem, 
umarım ilerleyen zamanda bunu daha da 
geliştirebilirler. Ben yedek kulübesinde ol-
duğum için çok iyi göremedim, ama sonra-
dan televizyondan baktığım zaman penaltı 
olduğunu gördük. Özellikle kameralar ceza 
sahası içerisinde o pozisyon içerisindeki 
oyunculara odaklanıyor. Yavaş oynatıldığı 
zaman birçok pozisyon penaltı olmasa da 

penaltıymış gibi gözükebiliyor. Aynı za-
manda kırmızı kart pozisyonlarında da 
yavaş oynatıldığında çok farklı şeyler çıka-
biliyor. Her şeyin üzerinde durursanız mu-
hakkak bir şeyler çıkarabilirsiniz. İşin içinde 
ikilem de var. Yavaş çekimde birçok şey çı-
karabilirsiniz'' diye konuştu. 
İlk kez bu kadar çok sakatlık yaşadığını ve 
bunu çözmeye çalıştığını söyleyen Victor 
Ruiz, ''Profesyonel futbola başladığım gün-
den itibaren hiçbir ligin ilk yarısında üç kez 
sakatlık yaşamadım, ilk yarıda ise üç tane 
farklı farklı sakatlık yaşadım. Ben de bunu 
çözmeye çalışıyorum. Biz vücudumuzla ek-
meğimizi kazanan insanlarız. Vücudunuzla 
her gün sıkı çalıştığınızda başınıza sakatlık-
lar gelebiliyor. Umarım bu sakatlıklar 
devam etmez'' temennisinde bulundu. 

BU arada Victor Ruiz, DHA'ya verdiği  
röportajın sonunda İspanya'da oynadığı 
dönemde kendisine karşı oynayan oyun-
culardan kurduğu onbire 9 Barcelonalı 
oyuncu yazarken, Real Madrid'ten  
sadece Xabi Alonso ve Cristiano  
Ronaldo'yu yazdı.  

Barcelona hayranı 

Victor Ruiz, teknik direktörleri Abdullah 
Avcı ile ilgili olarak da, ''Geldiğim günden 
itibaren hoca ile devamlı iletişim halin-
deyiz. Hocanın dediklerini sürekli yap-
maya çalışıyoruz. Belki ligin ilk 
yarısındaki kazanamadığımız maçlarda 
hocanın istediklerini tam olarak anlaya-
madık. Sonradan taşlar yerine oturdukça 
hocanın bizden ne istediğini, ne yapmak 
istediğini daha iyi anladık. Hoca topun 
bizde kalmasını, oyuna ve topa hükmet-
memizi istiyor. Bizim de büyük takım 
oyuncuları olarak bu hoşumuza gidiyor, 
çünkü büyük takım oyuncusu hiçbir 
zaman topun peşinden koşmak istemez. 
Top kendisinde kalsın ister, hocamız da 
bunu istiyor, hücum yapalım, futbolun 
güzelliklerini ortaya koyalım istiyor. Biz 
de O'nun dediklerini yapmaya çalışıyo-
ruz'' ifadelerini kullandı.

Avcı’yı ilk zaman 
anlamadık 

İKİNCİ yarıya Antalya'da hazırlanan 
Süper Lig ekibi Yukatel Denizlis-
por'un deneyimli orta sahası Olcay 
Şahan, ligin ilk yarısından milli ta-
kıma, ikinci yarı hedeflerinden ligdeki 
şampiyonluk yarışına kadar birçok ko-

nuda Demirören Haber Ajansı'na 
(DHA) özel açıklamalarda bulundu. 
Süper Lig'e uzun bir aradan sonra 
dönen Denizlispor'da sezona iyi bir lig 
başlangıç yaptıklarını belirten Şahan, 
"Tabii ki uzun zamandır Süper Lig'de 
oynamayan bir camia olarak ilk 
maçta Galatasaray'a karşı taraftarla-
rın önünde galip gelmek güzel ama 
tek maça bakmamak lazım, uzun bir 
süreç. İlk yarıyı özet geçersek, ben iyi 
bir ilk yarı oynadığımızı düşünüyo-
rum. Futbolda hep düşüşler, çıkışlar 
vardır ve hocamızın geldiği günden 
itibaren olan tabloya bakarsak puan 
açısından ligin üst taraflarındayız. O 
yüzden güzel bir süreçti. Şimdi hazır-
lık dönemindeyiz, 2'nci yarıya hazırla-
nıyoruz. Ona da çok iyi hazırlanıp ilk 
yarıyı kapattığımız gibi 2'nci yarının 
başlangıcında da bunu galibiyetlerle 
devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Sivas bulunduğu  
yeri hak ediyor
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Süper Lig ekibi Alanyaspor'un oyuncusu 
Salih Uçan, turuncu-lacivertli ekibin Antal-
ya'nın Belek bölgesinde sürdürdüğü devre 
arası hazırlık kampında birçok konuda De-
mirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıkla-
malarda bulundu. Hazırlıklarını yoğun bir 
şekilde sürdürdüklerini anlatan Salih Uçan, 
"Günde çift antrenman, hazırlık maçları olu-
yor. Hem fitness olarak hem de saha kondis-
yonu anlamında Erol hoca ve ekibi gayet iyi 
çalıştırıyor. Ancak en önemlisi kampı sakatlık, 
kaza, bela olmadan tam takım halinde bitire-
bilmek" diye konuştu. 

Lige inanılmaz başladık  

Sezona iyi başladıklarını vurgulayan dene-
yimli orta saha, "Lige inanılmaz bir seriyle 
başladık. Daha sonra 6-7 maçlık bir kötü se-
rimiz oldu. İlk 8 haftada liderdik. Daha son-
rasında mağlubiyetler oldu. Ancak sonunda 
da iyi bitirdik. Alanyaspor, son 2-3 senedir 
ligin ilk yarısını bu kadar yüksek puanla ka-
patmamıştı. İlk yarıyı 29 puanda tamamla-
dık. Ligin ilk maçında Kayserispor karşısında 
oyuna girdikten 5 dakika sonra asist yapmış-
tım. Benim açımdan da iyi başlamıştı, daha 
sonra menisküsten bir sakatlık yaşadım. Yak-
laşık 25 gün, 3-4 maç kaçırdım. Antren-
manda sakatlandım, dizimi çime 
vurmuştum. Sakatlıktan döndükten sonra 
sona doğru hem kupada hem de ligde oyna-
maya, asistler yapmaya başladım. İlk yarıyı 
iyi kapattım diyebilirim" şeklinde konuştu. 

Formayı vermek istemem  

İkinci yarının daha zor geçeceğini belirten 
Salih, "Takımlar yaz aylarında transferler 
yapıyorlar. Ocak ayında da eksik mevkile-
rine oyuncu alıyorlar. Alanyaspor ile iyi bir 
ilk yarı geçirdik. Takımlar ikinci yarıda da 
bize karşı önlem alacaklardır. İkinci yarı 
yüzde 100 daha zor olacak. Takımlar izle-
nimler yapıyor. Diğer takımların hangi yön-
leri kuvvetliyse o bölgelere önlem alıyorlar. 
İkinci yarı zor geçecektir. Ben de ilk yarıyı for-
mayı kazanarak kapattım. İkinci yarıda da 
formayı vermeden devam etmek isterim" ifa-
delerini kullandı. 

Daha iyi işler yapacağım  

Oynadıkça daha da güzel işler ya-
pacağına inandığını dile geti-
ren Salih Uçan, 
şunları  
 

kaydetti: "Denizlispor maçıydı sanırım, 
80'inci dakikada oyundan çıkmıştım. 10 bin 
metreye yakın koşmuşum. Analiz hocamız 
geldi maçtan sonra, 'Salih maçı tamamlasay-
dın, en çok koşan sen olacaktın' dedi. Tem-
pomu kazandım. Hem fitness hem de tempo 
olarak iyi durumdayım. Maç sayımı biraz 
daha artırayım daha da rahatlayacağım. Öz 
güvenim de yerine gelecek, asistler de artar, 
goller de gelebilir. Daha iyi şeyler yapaca-
ğıma inanıyorum." 

Süper Lig zor bir lig 

Süper Lig'in yurt dışından çok kolay görün-
düğünü ancak buna katılmadığını söyleyen 
Salih Uçan şunları dedi: "Yurt dışında Tür-
kiye, biraz Arabistan ligi gibi, '30 yaşından 
sonra gelirim' diye düşünülen bir yer olarak 
gözüküyor. Ben buna kesinlikle katılmıyo-
rum. Süper Lig, gerçekten zor bir yer. Savaş-
man gereken, çata çat mücadelelerin olduğu 
bir lig. Ancak İtalya daha zorlu, daha tempo-
luydu diyebilirim. İsviçre ligi ise apayrı bir 

yer. Hem kalite hem de temponun çok fazla 
olmadığı bir lig." 

Komando eğitimine gittik  

Sion'da forma giydiği dönemde devre arası 
kampı için komanda eğitimine gittiklerini an-
latan Salih Uçan, "Orada 10 takım vardı. Bir 
de çok genç bir takımla oynuyorduk. Sağ bek 
20, stoperler 18,19  yaşındaydı. İsviçre'de çok 
ciddi bir devre arası var. 55 günlük bir ara ve-
riyorlar. Bunun yaklaşık 20 günü izin oluyor. 
Başkan gelip, 'İlk yarıyı iyi bitiremezseniz, 
size güzel bir sürprizim var, Fransa'da bir 
dağa sizi komando eğitimine yollayacağım' 
dedi. Biz şaka sandık. Tabii biz ligi kötü bir 
yerde bitirdik. 15 gün izin verdiler, sonra bir 
geldik biz kampa gideceğiz diye beklerken 
otobüse binip dağa gittik" diye konuştu. 

Beşiktaş'a gider mi? 

Fenerbahçe ile sözleşme imzalamadan önce 
Bucaspor'da kendisini A takım kadrosuna 
alan teknik direktör Samet Aybaba, o dönem 
Beşiktaş'ın başında olsa tercihini siyah-be-
yazlılardan yana kullanabileceğini söyleyen 
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "O zaman 
Bucaspor'un inanılmaz bir borcu vardı. 
Süper Lig'den bir alt lige düşmüşlerdi. 'Ne 
kadar para bulursak bizim için o kadar iyi' 
diye düşünüyorlardı. Beni o zaman Fener-
bahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Rubin 
Kazan istemişti. Rubin Kazan ciddi bir para 
vermişti. Başkan gelip bana, 'Seni Rusya'ya 
satacağım, çok iyi para veriyorlar Salih' dedi. 
'Başkanım ben milli takımlarla Rusya'ya git-
tim, orası çok soğuk, yeme-içme zor, ben 
Rusya'ya gitmek istemiyorum, sakın beni 
Rusya'ya göndermeyin' dedim. O zaman 
Beşiktaş'ın da feda dönemiydi. Finansal 
problemler vardı. 1.5 milyon Euro'ya çık-
mışlardı ancak 15, 20 çeke falan bölmüş-

lerdi. Buca'nın da paraya ihtiyacı var. 
Fenerbahçe de daha az sürede parayı öde-
miş, böylece Fenerbahçe'ye gitmiştim. Bucas-
por'da bana formayı ilk veren Samet 
Aybaba'ydı. Altyapıdayken bir maç izlemiş, 
'Bu çocuğu istiyorum' deyip, beni A takıma 
çıkarmıştı. Fenerbahçe ile sözleşme imzala-
dıktan sonra Samet hoca Beşiktaş'ın başına 
geçti. Samet hoca, 'Salih tüh kaçırdım seni, 
ben olsam Beşiktaş'a gelirdin' dedi. 'Hocam 
kısmet değilmiş' dedim. Samet Aybaba Fe-
nerbahçe'yle anlaşmadan önce Beşiktaş'ın 

başında olsaydı o zaman Beşiktaş'a gidebi-
lirdim. Çünkü bana takımda for-

mayı veren Samet hocaydı. 
Onun için Beşiktaş'ı ter-

cih edebilirdim" şek-
linde konuştu. 

Cengiz şansını
 iyi kullandı  

Kendisinin de bir 
dönem formasını 
giydiği İtalya 
Serie A ekibi 
Roma ile şu anda 
Cengiz Ünder'in 
oynadığı Roma 

takımı arasında 
fark olduğunu 
dile getiren Salih 
Uçan, şunları 
kaydetti: "Benim 
zamanımda Ro-
ma'nın başında 
Rudi Garcia 
vardı. Benim za-
manımda oyuncu 
grubu inanılmazdı. 
İsimleri çok fazla 
saymaya gerek yok. 
Totti oradaydı ve 
skor ne olursa 
olsun Totti oyuna 
giriyordu. Oyuna 
atamadık kendi-
mizi. Ben dön-
düm, aradan 2-3 
sene geçti. Cengiz 
oraya gitti, daha 
farklı bir oyuncu 
grubunun içine, 
farklı bir hocayla 
gitti. Cengiz'in ho-
cası her oyuncuya 
şans verdi. Gençleri 

seven de bir hocaya 
denk geldi. Cengiz'e 
şans verdi, Cengiz de o 
şansı aldı, götürdü. 

Şimdi Merih kardeşim 
mesela. 3 sene önce Me-
rih'i kimse tanımıyorken, 
3 sene sonra Merih en iyi 
1-2 takımından birisi di-

yebileceğimiz bir yerde ilk 11 oynuyor. O da 
tutturdu, götürüyor. Allah yollarını, bahtla-
rını açık etsin diyorum." 
Kariyerinde birçok kırılma noktası olduğunu 
söyleyen Salih Uçan şöyle konuştu: "En başa 
döneyim; mesela Rubin Kazan'a gitsem ne 
olurdu? Bir anda Rusya'da bulabilirdim 
kendimi. Başkana 'Tamam' desem ve Rus-
ya'ya satsa neler yaşanacaktı, kim bilir. Ya da 
Beşiktaş'a gitseydim veya Roma bana 10 
milyon Euro verdiğinde 4 yıllık sözleşme 
imzalayacaktım, kiralık gitmemiş ola-
caktım. Benim keşke dediğim iki yer 
var. Keşke Fenerbahçe'den Sion'a ki-
ralık gitmeseydim. Çünkü kalsaydım 
ben oynayacağıma inanıyordum. Bir 
anda Sion'a sürüklendim gibi bir şey 
oldu." 

En büyük sebep Erol Bulut 

Alanyaspor'u başkan Hasan Çavuşoğlu ve 
teknik direktör Erol Bulut nedeniyle tercih et-
tiğini belirten Salih Uçan, "Erol hoca ille bir 
görüşme gerçekleştirmiştik. Beni Alanya'ya 
çağırmıştı. O zaman da transfer teklifleri 
vardı. Erol hoca, 'Salih bir Alanya'ya gel' 
dedi. Öncesinde bir konuştuk sonrasında 
zaten imzalar atıldı. Alanya'yı tercih etmem-
deki en büyük sebep Erol Bulut diyebilirim" 
ifadelerini kullandı. 

Türkiye'de oyunculara yardım ediliyor 

Türkiye'deki kulüplerde oyunculara çok fazla 
yardım edildiğini vurgulayan Salih Uçan, 
"Yani yurt dışında bir işin varsa kendin halle-
deceksin. Örneğin ben Roma'da sakatlandı-
ğımda hastanenin konumunu attılar, 'Salih 
gidip MR'ını çektir' dediler. Türkiye'de böyle 
bir şey yok. Burada fizyoterapistini, masö-
rünü veriyorlar, onlarla gidiyorsun. Başında 
bekliyorlar. Geçen sene de ben kendim hallet-
tim. Roma'da bile zorlaya zorlaya kendin 
hallediyorsun işlerini" dedi. 

Fenerbahçe'de kalmak isterdim 

Geçen sezonun Empoli'ye transfer oluşu 
hakkında da açıklamalar yapan ve o dö-
nemde Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini 
belirten Salih Uçan, şunları söyledi: "Ben 
geçen sene de Fenerbahçe'de kalmak istiyor-
dum. Geçen sene Empoli'nin başında ben 
Roma'ya transfer olduğumda yardımcı hoca-
lardan birisi vardı. O, Empoli ile anlaşınca 
benim durumu soruyor. Ben kalmak istedi-
ğimi, tekrardan gitmek istemediğimi söyle-
dim. Ama Comolli, 'Gidip oynasan senin için 
daha iyi olur' dedi. 'Sen git daha fazla oyna, 
biz orta sahaya transfer yapacağız' dedi. Öyle 
olunca gitmek zorunda kaldım. Empoli ile 
görüşürken antrenmanda bileğimi burktum. 
Bağlarım zedelendi. Yaz dönemi ki çok 
önemli ben yaklaşık 20 gün antrenman yapa-
madım. Sezon başı kampını yiyemedim. 
Öyle gittim Empoli'ye. Kamp dönemini iyi 
geçiremedim, sakatlığım oldu. 1 sene 
önce şampiyon olmuşlar, belli, oturmuş 
bir kadro var. O kadronun içine gir-
mek de kolay olmadı. Orta sahada 
da Bennacer olsun, Krunic olsun 
onlar da şimdi Milan'a transfer 
oldular. Kaliteli oyunculardı. 
Onların seviyesine gelmek 
biraz zaman aldı. Tam ben 
oynamaya başladım, ilk 
maçımda girdim gol attım, 
Juventus'a, Napoli'ye karşı oynadım. 
O ara beni Empoli'ye çağıran hoca kovuldu. 
Tam ben formayı aldım, yeni hoca geldi,  
eski kadroyu seçti. Yeni hocadan sonra ben 
forma yüzünü unuttum. 5-6 hafta beni hiç 
oynatmadı. Sonra eski hoca geldi, tekrardan 
oynamaya devam ettim. Öyle böyle geçirdik 
geçen sezonu." 

Roma'da iyi bir oyuncu grubu vardı 

Roma'ya transfer olduğunda iyi bir kadronun 
içine gittiğini belirten Salih, "Muhammed 
Salah, Gervinho, Ljajic hepsi vardı. 
Dzeko, Totti vardı. Herkes vardı, çok iyi bir 
oyuncu grubuna denk geldim yani. İyi 
arkadaşlıklarım oldu" dedi. 
Alanyaspor'da gösterdiği başarıyla Fenerbah-

çe'ye dönen ve gösterdiği performansla 
büyük alkış alan Ozan Tufan ile kendisinin 
durumunun aynı olmadığına dikkat çeken 
Salih Uçan, "Ozan'da şöyle bir şey oldu; 
Ozan kiralıktı. Alanya'ya geldiğinde sıfır maç 
oynasaydı da Fenerbahçe'ye geri dönecekti. 
Ozan'ın doğruları, hataları vardı. Hatalarını 
bırakıp, doğruların üstüne gitti. Sergen hoca 
da açıklamalarında Ozan'ı kazanmaya çalış-
tıklarını söylüyordu. Ozan da demek ki hoca-
nın söylediklerini iyi yaptı. İyi bir performans 
sergiledi, milli takıma gitti. Daha sonra da 
Ersun hoca güvendi, formayı verdi. 'Benim 
bunları yapmam gerekiyor' dedi ve yaptı. 
Kendini çok iyi bir yere getirdi. Yeni bir söz-
leşme de yaptı. Hayırlısı olsun, kaptanlığı da 
aldı. İnşallah devam ettirir. Benim şimdi 
Alanya ile kontratım var. Sezon sonu bir yere 
gideceğim diye bir şey yok. Ama teklif olur, 
oturup konuşulur. Sadece 3 büyükler değil, 
yurt dışı da olabilir. Her şeyin hayırlısı" 
şeklinde konuştu. DHA 

Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan, oynadıkça daha da güzel işler yapacağına inandığını 
belirterek, "Tempomu kazandım. Hem fitness hem de tempo olarak iyi durumdayım.  

Maç sayımı biraz daha artırayım daha da rahatlayacağım. Öz güvenim de yerine gelecek, 
asistler de artar, goller de gelebilir. Daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum" dedi

SALIH UCAN  
GOL MUJDESI VERDI  

FENERBAHÇE'NİN efsanevi 
isimlerinden Alex de Souza'nın 
yerinin kendisi için farklı oldu-
ğunu söyleyen Salih Uçan, "Alex 
ile çok fazla birlikte olamadık. 
Yaklaşık 4,5 ay birlikteydik. Ona 

rağmen aramız iyiydi. İlk gol at-
tığımda tweet falan atmıştı. Yeri 
ayrıdır ama daha fazla uzun 
süre, 1-2 sene falan kalsaydım 
benim için daha farklı olurdu" 
ifadelerini kullandı.

Alex’in yeri ayrıdır

Alex De Souza

Uçan: "Ben  
geçen sene de  
Fenerbahçe'de  
kalmak istiyor-
dum” dedi.

RÖPORTAJIN sonunda, birlikte görev aldığı 
oyunculardan bir 11 kurmasını istediğimiz 
Salih Uçan, kadrosunda şu futbolculara yer 
verdi: "Szczeny - Maicon, Martin Skrtel, 
Manolas, Asley Cole - Emre Belözoğlu, 
Pjanic - Mohamed Salah, Totti - Edin Dzeko, 
Alex de Souza." 

Salih’in 11’i



Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, gökyüzü sevdasını 8-12 yaş grubu çocuklara
aşılamak için düzenlediği eğitimlerde 6 ayda 300 öğrenciye uçak simülatöründe pilotluk
deneyimi yaşattı. THY, "Çocuklar İçin Havacılık Eğitimi" adlı program ile havacılığı
sevdirip, geleceğin pilotları, teknisyenleri ve kabin görevlilerini yetiştirmeyi amaçlıyor

T ürk Hava Yolları Havacılık Akademisi, çocukları
havacılıkla buluşturmak, temel bir havacılık eğitim
vermek, 8-12 yaş çocuklara havacılığı sevdirmek

ve  aynı zamanda sosyal sorumluluk kapsamında hiç
uçağa binmemiş veya kokpiti görmemiş çocukları hayal-
lerine yaklaştırmak amacıyla 6 ay önce ‘Çocuklar İçin
Havacılık Eğitimi’ programı başlattı. Katıldıkları eği-
timlerde teorik bilgiler de verilen minik öğrencilere,
uçakların kokpitiyle birebir sis-
temlere sahip simülatörde uçuş
deneyimi de uzmanlar tarafından
sağlanıyor. Özellikle temel uçuş
prensiplerini öğrenen çocuklar, si-
mülatörde, uçak kontrol sistemle-
rini kullanarak uçuş deneyimi
yaşıyor. Dün de minik öğrenciler,
simülatörde 15 dakikalığına pilot
olarak keyifli dakikalar yaşadı.

6 ayda 300 çocuk 
eğitim aldı

Programın başladığı 6 aydır Tür-
kiye’nin her yerinden 300 kadar
çocuğa eğitim verdiklerini dile ge-
tiren eğitim programının koordi-
natörü Ramazan Seyfi,” Her
cumartesi yaklaşık 20 çocuğu-
muza eğitim veriyoruz. Çocuklar
bu program sayesinde hayellerine
bir adım daha yaklaşıyor" dedi ve
ekledi: "Pilot, kabin memuru
olmak isteyen havacılığı yakından
tanımak isteyen tüm çocukları-
mızı programımıza davet ediyo-
ruz. Bizim önemsediğimiz sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıf-
ları ile birlikte çalışarak çocuk
esirgeme yurtlarında kalan çocuklarımıza havacılığı sev-
dirmek istiyoruz. Onların imkan olarak daha kısıtlığı ol-
duğu için biraz daha onlara öncelik veriyoruz” dedi. 

Dünyada eşi benzeri yok

Dünyada 8-12 yaş grubu çocuklara havacılık eğitim
veren bu kapsamda başka bir program olmadığına dik-
kat çeken Ramazan Keyfi,”Bu yolda ilk adımı biz atmış

olduk.Hem Türkiye’de hem dünyada bu yaş grubuna
eğitim veren akademiyiz. Çocuklar 15 dakika boyunca
bizim simülatörlerimizde uçuş yapıyorlar. Pilotlarımızın
nasıl yetiştirildiğini onlara öğretiyoruz. 15 dakika süre-
since her çocuğumuz simülatörde İstanbul semalarında
dolaşıyor. Programa katılmak için THY Havacılık Aka-
demisi web sayfamızı ziyaret edebelirler orada yer alan

telefon numaralarından bize ulaşabilirler. Türkiyenin
her yerinden katılım mümkün.
Şehir dışından gelmiş devletimi-
zin sahip çıktığı bir çocuğumuz
vardı buraya geldiğinde belki ile-
ride pilot olabilirim demişti.” diye
konuştu.

Pilot olmak istiyoruz

Simülatörde uçuş yapan 13 ya-
şındaki Berat Ayyıldızoğlu,
“Pilotluğa merakım olduğu
için babam buraya gön-
derdi. Ben de gelmek iste-
dim pilot olmak
istiyorum.Uçağın genel ku-
rallarını öğrendik. Ortam
çok güzel bu kadar beklemi-
yordum. Pilotluk hayalle-
rimi süslüyor. Burasının çok
güzel olduğunu da okuldaki
arkadaşlarıma anlataca-
ğım” dedi. 12 yaşındaki
Yiğit Kürşat Aktaş ise şun-
ları söyledi: “Büyük bir ha-

yalim var pilot olmak istiyorum.
Bugün de bu hayalime bir adım
yaklaştım. Çünkü burada uçakla-
rın kanat yapısı gövdesi neyden
oluştuğu nasıl kullanıldığına dair

çok detaylı şeyler öğrendik. Umarım büyüyünce bu
uçuşları yaşarım. Neden pilot olmak istiyordum çünkü
ben küçüklüğümden beri uçaklara sevgim vardı. Onları
görmeyi çok seviyordum. Ne zaman uçak sesi duysam
kendimi özgür hissediyordum.inşallah olacak Boeing
777 kullanmak istiyorum gelecekte. Tavsiye edeceğim
arkadaşlara çok eğlenidğimi söyleyeceğim” ifadelerini
kullandı.
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yEşiM Salkım, sevdiği şarkıları
Koma’da söyledi. Kadıköy’ün
yeni gösteri evi ‘Komada sahne
alan sanatçı yeşim Salkım
sahne hakimiyeti ve performan-
sıyla sevenlerinden tam not
aldı.dünden bugüne en sevilen
şarkılarını seslendiren yeşim
Salkım Koma sahnesi sonra-
sında kuliste magazin gazete-
cisi Estergon Karagöz'ün
sorularını cevaplandırdı.dün-
den bugüne 90’lı yıllara damga-
sını vuran sanatçı yeşim Salkım
Kadıköy'ün sevilen mekanların-
dan Koma'da sahne almaktan
mutlu olduğunu söyledi.

Programa katılan 11 yaşındaki duru
atalan, “dedem de pilottu. Eğlenceli bir
meslek ve büyük uçak daha hoşuma gi-
diyor.o yüzden gelecekte
pilot olduğumda büyük
uçak kullanacağım. Bu-
rada çok güzel deneyim
yaşadığımı anlatacağım
arkadaşlarıma” dedi. 11
yaşındaki Ela Mercan da
katıldığı program ile ilgili
şunları söyledi: Pilot
olmak istiyorum çünkü
ben uçmayı ve uçaklara
binmeyi çok seviyorum.
Çok sık uçaklara bindi-
ğim için seviyorum.Ger-
çekten burada uçuyormuşsun gibi
hissediyorsun. Kendimi gerçek uçakta
hissettim ve çok etkilendim arkadaşlara
da önereceğim” dedi.

Kendimi uçakta
hissettim

Şifayı İstanbul’da buldu 
Moritanya’da yaşayan Mohamed Ailesi'nin en küçük çocuğu 5 yaşındaki
Selekha, 1,5 yaşında yüksek ateşle gittiği hastaneden omuriliğini tümüyle
kaplayan tümör olduğunu öğrenerek döndü. Çocuklarının sağlığına kavuşması
için ülke ülke dolaşan aileye doktorlar 'bir daha ayağa kalkamaz' dedi. 
Küçük kız, Türk cerrahların gerçekleştirdiği ameliyat ile sağlığına kavuştu

Moritanya’da yaşayan 5 ya-
şındaki Selekha Mohamed, 3,5

yıl önce yüksek ateşi olduğu için
hastaneye gitti. akciğerlerinde

problem olduğu düşünülen, önce
bronşit ardından da verem teşhisi

konulan ve bir süre verem tedavisi
gören küçük kız iyileşemedi. Sonra-

sında yapılan tetkiklerde omuriliğinde
tümör olduğu saptanılan Selekha için

doktorlar 'felç kalır, bir daha ayağa kalka-
maz' dediler. Kızlarının yaşaması için 4

ülke gezen aileye olumlu yanıt türk cerrah-
lardan geldi. yürümede ve dengede dur-

mada güçlük çeken 5 yaşındaki küçük kız,
Emsey Hastanesi'nde 11 saatlik ameliyatın ar-

dından türkiye’de yürüdü. Kızının iyileşmesi
için tunus, Senagal, ispanya ve türkiye dahil 4

ülke gezen küçük kızın babası osman El abid Mo-
hamed, hiçbir doktorun kızına ameliyat yapmak is-

temediğini, ameliyatın başarıyla
sonuçlanmayacağını ve birkaç yıla kalmaz felç ola-

cağını söylediklerini ifade etti. Kızı için mücadeleyi
bırakmayan baba, çareyi türkiye’de bulduğunu söyle-

yerek yaşadıklarını dHa’ya anlattı: "Sigorta şirketim bu
hastaneyi bulduğunda hiç düşünmeden kalkıp türki-

ye’ye geldik. Buraya geldiğimizde kızımda denge ve güç
kaybı başlamıştı. Bu durum beni çok korkuttu. olanların

Selekha’da farkındaydı ve ‘Baba yürüyemiyorum’ diye şi-

kayetlerde bulunuyordu."

Türkiye'de ailemiz gibi davrandılar

Selekha’nın ülkesinde 5 kardeşi daha olduğunu ve annesinin
onlarla ilgilenmesi gerektiği için türkiye’ye gelemediğini an-
latan baba Mohamed, türkiye’de insanların ailesi gibi dav-
randıklarını söyleyerek, “Beni çok iyi misafir ettiler.
doktorlar bana çok dürüst konuştu. ameliyatın hem iyi hem
de kötü yanlarını söylediler. riskli olduğunu ancak başarı ile
de sonuçlanabileceğini belirttiler. Samimiyetlerine ve iyim-
ser yaklaşımlarına çok inandım. Hepsine teşekkür ediyo-
rum” dedi.  dHa

Çocuk Üniversitesi mezunlarını verdi 
MALTEPE Üniversitesi tarafından
hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi
yedinci dönem mezunlarını verdi.
Üniversitenin hocaları tarafından

verilen eğitimler sonunda üniversi-
tede düzenlenen törenle diplomala-
rını alan çocuklar, keplerini atarak
üniversite mezuniyeti sevincini ya-

şadı. 1 ve 8’nci sınıf öğrencileri ara-
sında değişen toplamda 21 çocuk,
14 hafta süren eğitimler boyunca
'düşünme becerileri, yaratıcılık,
duygusal ve sosyal gelişim, liderlik
programları' gibi ana dersler üze-
rinden eğitimler aldı. Üniversitenin
hocaları tarafından verilen eğitimler
sonunda çocuklar üniversitede dü-
zenlenen törenle ‘Çocuk Üniversi-
tesi’nden mezun oldu. Çok mutlu
olduklarını anlatan çocuklar, “Bu
yaşta üniversiteli olduğumuz için 
şanslıyız” diye konuştu.

PILOT OLACAK
COCUKLAR 

Kadıköy 
Yeşim Salkım’ı
dinledi


