
KADİR ŞEKER İÇİN AÇIKLAMA

BU BAŞKANLARI PARTiLERi GÖZDEN GEÇiRSiN!
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Fransa’nın
Metz kentinde gerçekleşen İzleme Komitesi toplantısında Türkiye’ye

ilişkin olarak hazırlanan “Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın
Gözlenmesi” başlıklı rapor görüşüldü. Raporun okunmasının
ardından söz Hasan Akgün, “Doğu’daki belediye başkanla-
rının durumlarını kendi partileri gözden geçirmelidir” dedi.  
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ADAY YAPMAKTA DiRETTiLER
Terör suçundan ceza almış kişilerin seçimlere 2 ay
kala diretilerek belediye başkan adayı yapılmasını

eleştiren Akgün, “Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için
teröre bulaşmış, terörün gelişmesine katkı sağlayan,
terörü besleyen belediye başkanlarını Avrupa’daki
gelişmiş demokrasiye sahip hangi ülke destekleyebilir
veya yerinde tutabilir” diye konuştu. I SAYFA 4
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Adalet Bakanı Abdülhamit
Gül, Konya'da parkta Ayşe

D.'ye şiddet uyguladığı iddia edilen
Özgür Duran'ı çıkan arbedede 
bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle
tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili 

açıklamalarda
bulundu. Bakan
Gül, “Kimse
'Kadir suçludur’
diyemez ama
ortada bir 
ceset var. Bir ci-
nayet soruştur-
ması sürüyor”
açıklamasını
yaptı. 
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Suçlu diyemezler ama
ortada bir ceset var!

ŞUBATTA İHALEYE ÇIKACAK

İBB, şubat ayında ihale ile
satışını yapacağı arsaları

listeledi. İBB'nin şubat ayında satışa
koyduğu arsaların tahmini bedelinin
6 milyon 46 bin 920 TL olduğu 
görüldü. “Mülkiyeti Belediyemize ait
ve aşağıda özellikleri belirtilen taşın-
mazın satışı işinin ihalesi yapılacak-
tır” başlığı ile yayımlanan ilanlarla,
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde
bulunan 7 arsa ihale ile satılacak.
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İBB 6 milyonluk
yedi arsa satacak

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

20 MILYON TOPLAYIP
1 MILYON HARCIYORLAR

Samyeli Özel Eğitim 
Kurumları'nın kurucusu

Bahattin Demir Damga'ya ko-
nuştu. Vakıf, STK ve derneklerin
zaruri olduğunu belirterek, “Yalnız
önemli olan bu kurumlar amacına
uygun mu hareket ediyor. Gelen
yardımları doğru yerlere ulaştırı-
yorlar mı?” diye sordu. Bu işi rant

olarak görenler olduğunu ifade
eden Demir, 15 senelik bir vakfın
20 milyon civarında bağış
topladığını, buna karşılık sa-
dece 1 milyon burs dağıttığını
söyledi. Demir, “Kısacası top-
lanan bağış miktarlarına 
karşın, harcanan rakamlar 
çok az” diye konuştu. 
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BU iŞi RANT OLARAK GÖRENLER VAR

Samyeli Eğitim Kurumları
olarak 2020 senesi için

başlattıkları Eğitime Gönül
Desteği Projesi hakkında da
bilgi veren Demir, “Hedefimiz
sene sonuna kadar 4 bin 
628 seans burs vermek. 
Bu projenin bize maliyeti 
1 milyon civarında. Bunu

kendi iç kaynaklarımızla gerçek-
leştirdik. Örnek bir proje oldu-
ğuna inanıyorum” dedi. Proje
kapsamında aileler ve öğretmen-
lere de eğitim verileceğini ifade
eden Demir, “Samyeli Engelsiz
Yaşam olarak herhangi bir destek
almadan bu projeyi yaptık” 
şeklinde konuştu. I SAYFA 5
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ÖRNEK BiR PROJE OLDUĞUNA iNANIYORUM

SAYFA 4

II. Abdülhamit
politikası mı?

Hüseyin ŞENGÜL SAYFA 7

Mektubuma
başlarken...

Mehmet Remzi TANIŞ SAYFA 9

Çatalca'nın 
sorunu...

Bahadır SÜGÜR

Abdülhamit Gül

SAVAŞ HERKESE ZARAR VERİR

SP lideri Temel Karamolla-
oğlu, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın Suriye konusundaki
açıklamarının ardından “Biz Suri-
ye'ye karşı harp ilan etmemeliyiz.
Bugüne kadar etmedik, farklı unsur-

ları kullandık.
Soçi ve Astana
süreci bitti
demek, bizi 
istesek de iste-
mesek de savaşa
götürecek bir
adım olabilir.
Savaş herkese
zarar verir” 
dedi. I SAYFA 7
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Suriye’ye savaş
ilan etmemeliyiz

Temel Karamollaoğlu

TFF’Yİ PROTESTO ETTİLER

Fenerbahçeli taraftarlar, 
İstanbul'un farklı noktaların-

dan kaldırdıkları otobüsler ile 
Türkiye Futbol Federasyonu'nun
(TFF) Riva'da bulunan binası
önünde protesto gerçekleştirdi.
Son dönemlerde yaşanan hakem
hataları ve VAR sistemine tepkiler
gösteren sarı-lacivertli 500 kadar
taraftar, TFF Başkanı Nihat 
Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve
MHK'yi istifaya davet etti. Yapılan
açıklamanın ardından taraftarlar
olaysız bir şekilde dağıldı.
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Fenerbahçeliler
isyan bayrağı açtı

gÖRDÜĞÜMÜZ
YERDE VURURUZ

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin
gerçekleştirdiği 2 hain saldırı sonucu 

toplamda 13 şehit vermemizin ardından, Cumhur-
başkanı erdoğan, “Askerlerimize zarar gelmesi 
halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası
sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her
yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum” diye
konuştu. FetÖ’nün siyasi ayağı tartışması kapsa-
mında ChP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na
da cevap veren erdoğan, “Nereye bakarsan bak
FetÖ’nün siyasi ayağı Bay Kemal’in yatak odasına
girmiş haberi yok” tepkisini gösterdi. I SAYFA 7
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Randevu talebini
gERi cEKTi

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu,

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın, “İma-
moğlu’nun danışmanı FE-
TÖ’nün belediyeler imamı”
iddiasına yanıt verdi. İma-
moğlu, “Şimdi bakıyorum
ki hala, yalan ifadelere
devam ediliyor. İşimiz, 
İstanbul’a hizmet etmek
mi? Türkiye’ye hizmet

etmek mi? Yoksa bu ma-
kamlar üzerinden çamur
atmak mı?” diye sordu. 
Erdoğan'dan istediği ran-
devu talebini geri çektiğini
de belirten İmamoğlu,
“Zaten bir anlamı yok ki.
Benim samimi randevu 
talebime karşı verilen bu
cevap bu ifade bunun 
kullanılma biçimi çok
üzücü” dedi. I SAYFA 9
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recep Tayyip
erdoğan

ekrem 
İmamoğlu

BArIŞ KIŞ

hABer

TERÖRÜ BESLEYEN BASKAN OLUR MU?
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HERKES MERAK EDİYORDU

FETÖ'nün iş dünyası
yapılanmasına yönelik

soruşturmada, kapatılan TUSKON
ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı
davadan dosyası ayrılan iş adamı
Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak
suçundan yargılandığı davada,
karar çıktı. Heyet, Güllü'ye “Silahlı
terör örgütüne üye olmak” suçun-
dan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 
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Faruk Güllü 8 yıl 9 
ay hapis cezası aldı

SARIYER’DE ANLAMLI BULUŞMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
Dünya Radyo Günü nede-

niyle İstanbul'da yayında olan radyo
yöneticileri ile kahvaltıda bir araya
geldi. Sarıyer Balta Limanın'da 
gerçekleşen buluşmada konuşan
Yerlikaya, “Bu görüşmeler devam
edecek. Radyo merkezlerini ziyaret
edeceğim” açıklamasını yaptı. 
Radyocular ise bir İstanbul valisinin
bugüne kadar kendileriyle ilk defa
görüştüğünü söyledi. 
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Vali Ali Yerlikaya
radyocuları ağırladı
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YıKımıNA karar verilen Çağlayan ege 
İş merkezi'nin esnafı Çatalca Belediye

Başkanı mesut Üner'i ziyaret etti. İş yeri 
sahiplerinin “İş merkezi ne zaman yıkılır?”
sorusuna cevap veren Üner, “Ben olası
İstanbul depremi sebebiyle sizlerin 
canını düşünüyorum. Bu binayı yıkmak
ve yerine yeni bir alışveriş merkezi 
yapmak istiyorum” dedi. I SAYFA 9
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ataması yapıldı
Ahmet Davutoğlu'nun
Genel Başkanı olduğu

Gelecek Partisi 8 ilin daha il
başkanını atadı. Partiden 
yapılan açıklamada, Kayseri'ye
Zülküf Arslan, Ağrı'ya Yunus
Kaya, Balıkesir'e mehmet tıkız,
Bingöl'e muhittin Ağırbaş, 
tekirdağ'a Recep Nişancı, hak-
kari'ye hamit Duran, Şırnak'a
mahmut tayfan, Kütahya'ya
Serdar Seven ve Batman'a 
Abdulbaki Polat'ın il başkanı
olarak atandığı belirtildi. 
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Katil 
bariyerler

yine 
can aldı

HABERİN DEVAMI SAYFA 3

Kırmızıda bekleyen
otobüse çarptı
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HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 2’DE

Mesut
Üner

Sizlerin canını 
düşünüyorum!

Çocukların 

sağlığı için 

10 altın öneri
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BÜTÇELER TERÖRE AKITILDI
Yerel yönetimlerin bütçelerinin halka hizmet için 
kullanılması gerektiğini belirten Akgün, “Bizim de 
parti olarak tespitimiz odur ki belediye bütçeleri teröre
akıtılmıştır, akıtılmaya da devam ediyor” dedi. 

Samyeli Eğitim Kurumları'nın kurucusu Bahattin Demir, bazı vakıf, STK ve derneklerin rant
merkezine dönüştüğünü belirterek, “17 yıllık bir vakıf, 20 milyon bağış almış, bunun sadece 
1 milyonunu burs vermiş. Hizmet verdiği rakamlar topladığı rakamların çok çok altında” dedi 

SAYFA 3

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, terör iltisakı nedeniyle görevden alınan
belediye başkanlarına ve HDP'ye sert eleştiriler yöneltti. Akgün, terörü besleyen
belediye başkanına Avrupa'nın hiçbir ülkesinde göz yumulmayacağını belirtti



GÜNÜMÜZÜN ve geleceğin önemli hastalık-
larından biri olarak görülen obezite genel-
likle genetik geçiş, sağlıksız beslenme ve
hareketsizlik gibi faktörlerden kaynaklanıyor.
Her ne kadar ilk olarak akla gelen sebepler-
den biri olmasa da, düzenli uyuyamamak da
obeziteye yol açabiliyor. Günde 6 saatten
daha az uyuyan kişilerde obezite riski yüzde
45 oranında artarken, bu bireylerde fazla
yemek yeme ve sürekli atıştırma isteği ortaya
çıkıyor. Memorial Hastanesi Beslenme ve
Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Ceyda Nur
Çakın, uykunun obezite üzerindeki etkileri
hakkında bilgi verdi:

Yeteri kadar uyumuyorsanız dikkat!

Uyku, gün içerisindeki yorgunluğun gideril-
diği bir süreç olmanın yanında metabolik ve
hormonal düzenleyici etkisi nedeniyle yüksek
tansiyon, kalp-damar hastalıkları, Tip 2 di-
yabet ve obezite gibi hastalıklar için de belir-
leyici olmaktadır. Ulusal Uyku Vakfı
(National Sleep Foundation) verilerine göre;
26-64 yaş arası bireyler için 7-9 saat; 65 yaş

üzerinde 7-8 saatlik uyku süresi ideal olur-
ken, günde 6 saatten daha az uyuyan kişi-
lerde ise obezite riski yüzde 45 artmaktadır.
Uykunun açlık üzerinde bu kadar etkili ol-
masının sebepleri şunlardır:
1-Açlık-tokluk hormonlarını etkiliyor
Yağ dokudan salınan leptin hormonu iştahı
baskılarken, mideden salınan ghrelin hor-
monu iştahı uyarmaktadır. Bu hormonlar
vücudun enerji dengesi üzerinde etki göste-
rirken, az uyuyan kişilerde ghrelin artışı ve
leptinin baskılandığını gösteren pek çok ça-
lışma da bulunmaktadır. Bu durum ise gün
içerisinde tüketilen besin miktarı ve içeriği
üzerinde etkili olmaktadır.
2-Atıştırmalıklara dikkat
Az uyuyan kişilerde zevk alma ile ilişkili olan
uyarılar beyne daha çok gitmektedir. Böylece
bu kişilerde kendilerini ödüllendirme isteği
artmaktadır. Bu durum ise kişileri enerji,
doymuş yağ ve basit karbonhidrattan yoğun
gece atıştırmalarına yöneltmektedir.
3-Öğün içerikleri ve saatlerini de etkiliyor
Uyku süresi, öğün içerikleri, tüketilen porsi-

yon-
lar ve

öğün saatleri
üzerinde de etkili olmaktadır. Yapılan pek
çok çalışma az uyuyan kişilerde özellikle
protein içeren yiyeceklerden alınan günlük
enerjinin; yağdan alınan enerjiye göre daha
az olduğunu göstermektedir. Bununla bera-
ber günlük sebze-meyve, kurubaklagil, tam
tahıllı ürünler gibi liften zengin besinlerin tü-
ketimi ise azalmaktadır. Bu da kalitesiz bir
beslenme şekline yol açmaktadır. Çünkü lif-
ten zengin gıdaların yeterli tüketimi bağırsak-
larda yaşayan yararlı bakteri dengesini
sağlayarak bağışıklık sisteminin güçlenme-
sinden iştah kontrolüne kadar pek çok meka-
nizmayı etkilemektedir. Bununla beraber
sebze ve meyveler içerdikleri çeşitli vitamin-
mineral örüntüsü ile beslenmemize antioksi-
dan kapasiteyi artırarak; tam tahıllar ise
içerdikleri B grubu vitaminler ile vücudun
enerji mekanizmasında görev alarak katkıda
bulunmaktadır.
4-Düzensiz yemeğe sebep oluyor
İnsan vücudunun bir biyolojik saati bulun-
maktadır. Bu saatin en önemli bileşenlerin-
den biri de melatonin; yani uyku
hormonudur. Uyku süresindeki kayıp özel-
likle kahvaltı öğününde daha az besin tüke-
timi ve gün içerisinde düzensiz saatlerde
daha çok atıştırmaya yöneltebilir.
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CoCuKlARın SAGlıGı 
ıCın 10 AlTın onERı

Memorial 
Sağlık Grubu Medstar 

Topçular Hastanesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Bölümü’nden 

Uz. Dr. Kerem Yıldız, çocukları
grip ve çeşitli hastalıklardan

korumanız için 10 altın 
öneride bulundu

Çocuklarda bağışıklık siste-
mini güçlendirici bazı önlem-
ler, hastalıklara karşı önlem
niteliği taşıdığı gibi influenza
seyrini de hafifletebilmektedir.
Bu tedbirler şöyle 
sıralanmaktadır:
1. Çocuklara düzenli ve sık el
yıkama alışkanlığı kazandırın.
2. Çocukların sağlıklı ve 
dengeli beslenmelerine 
özen gösterin.
3. Salgın zamanlarında 
çocukları okula gönderirken
tedbirli olun.
4. Bol sıvı tüketimini çocuk-
larda alışkanlık haline getirin.
5. Çocukların uyku düzenine
dikkat edin.
6. Sigara içilen ortamda ço-
cukların bulunmasını önleyin.
7. Mevsiminde bol meyve ve
sebze tüketimini çocuklarda
alışkanlık haline getirin.
8. Çocuklar için vitamin ve mi-
neral açısından zengin bir
beslenme programı uygulayın.
9. Çocuğunuzun beslenme-
sinde yoğurt ve kefir gibi pro-
biyotik ve prebiyotik içerikli
gıdalara yer verin.
10. Çocuğunuza eylül ve şubat
ayları arasında grip aşısı 
yaptırın.

Güçlü bağışıklık ile
sağlıklı çocuklar
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Az uyuyan
çok kilo alır

Günde 6 saatten 
daha az uyuyan kişilerde

obezite riski yüzde 
45 oranında artarken, 

bu bireylerde fazla yemek
yeme ve sürekli

atıştırma isteği ortaya
çıkıyor

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
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İnmeye karşı
kritik uyarılar

BEYNE giden, yaşam-
sal kan ve oksijen akı-
şının aniden azalması

ya da kesilmesi ile ortaya çıkan
inmenin, %80-85’lik kısmını iske-
mik, kalan kısmını da hemorajik
inme oluşturuyor. Kalp krizi gibi
ani müdahale gerektiren inme-
nin, beyinde gelişen bir kriz ola-
rak değerlendirilmesi
gerekiyor. Memorial Sağlık
Grubu Medstar Antalya Hastanesi Nöroloji Bölü-
mü’nden Uz. Dr. Murat Kurnaz, inme ve tedavi
yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Şikayetler her hastada değişebilir

Beynin dolaşımı, ön ve arka dolaşım sistemi olarak
farklı damar yapısı ile sağlanmaktadır. Ön damar
yapısını; şah damarları, arka damar yapısını da ver-
tebro baziller sistem oluşturmaktadır. Bu iki damar
yapısı orta hatta birbiriyle birleştirici damarlarla
bağlanarak olası dolaşım bozukluklarında tamam-
layıcı bir sistem haline gelmektedir. Farklı damar-
larla beslenme nedeniyle etkilenen damar; beslenme
bölgesine göre de görülen şikayetler değişmektedir.
İskemik inme; kalp ritim bozukluğu ya da kalp
kapak bozukluğu nedeniyle pıhtı atmasından, beyin
dolaşımını sağlayan damarlardaki darlıktan pıhtı at-
masından ve beynin küçük damarlarının damar
sertliği nedeniyle zamanla tıkanmasından meydana
gelir.

İnme riskini artıran faktörler şunlardır;

1. Hipertansiyon,
2. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı,
3. Aşırı alkol tüketimi,
4. Kötü kolesterol yüksekliği ve iyi kolesterol
düşüklüğü,
5. Kalp ritim ve kalp kapak bozuklukları,
6. Genetik faktörler,
7. Kanama-pıhtılaşma mekanizması bozuklukları,
8. Homosistein yüksekliği,
9. Anevrizmalar,
10. Şeker hastalığı.

Geçmeyen adet
sancısına dikkat

Adet kanaması başladığında veya başla-
masına yakın dönemde karın ve kasıklarda
hissedilen kramp tarzındaki ağrılar, ‘adet

sancısı’, tıp dilindeki adıyla da ‘dismenore’ olarak ad-
landırılıyor. dismenore, adet gören kadınların yarısın-
dan fazlasının yakındığı bir durum. Karnın alt kısmında,

aralıklı gelen kramplar
şeklinde seyreden sancı
sırta, bele, kasıklara ve
genital bölgeye doğru vu-
rabiliyor. Sancıya baş ağ-
rısı, bulantı-kusma, baş
dönmesi, halsizlik, baygın-
lık gibi bulgular da eşlik
edebiliyor. Yaşam kalite-
sini ciddi boyutlarda düşü-
rebilen adet sancısı genel

olarak olağan bir durum olarak görülüyor ve bu ne-
denle hekime başvurulmuyor. Acıbadem Kadıköy Has-
tanesi Kadın Hastalıkları ve doğum Uzmanı dr. Başar
Önal adet dönemindeki sancıların asla ihmal edilme-
mesi gerektiği uyarısında bulunarak, “Sanılanın aksine
adet ağrıları olağan bir durum değildir” dedi.

İ nfluenza enfeksiyonu geçiren hastaların
solunum yolları bol miktarda virüs içerir.
Bunun sonucunda hastalar, öksürük ya

da hapşırma ile büyük damlacıklar şeklinde
virüs yayılımına neden olur. Damlacıklar ha-
vada asılı kalamadığı için bu yolla bulaşma,
yakın temas gerektirir. Havada asılı kalan
küçük parçacıklar daha uzak mesafelere gide-
bilir. Kirlenmiş yüzeylerle temas da bir başka
bulaş yoludur. Bir çalışmada, öksürme, hap-
şırma olmadan nefes alıp vermekle de hastalı-
ğın bulaşabileceği gösterilmiştir. İnfluenzanın
kuluçka süresi 1 ila 4 gün arasında değişmek-
tedir. Hastaların virüs yaymaya başlaması,
belirtilerin görülmesinden 24-48 saat önce-
sinde olur. Kuluçka süresinin ardından ani
ortaya çıkan ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve hal-
sizlikgörülür. Daha sonra öksürük, boğaz ağ-
rısı, burun akıntısı gibi solunum yolu
şikayetleri de eşlik etmeye başlar.

Dikkate alınmazsa 
zatürreye çevirebilir

Yaşlı hastalarda ve küçük çocuklarda belirtiler

genel olarak daha siliktir. Boğaz ve kas ağrı-
ları ile ateş gibi tipik belirtiler gözlenmezken;
iştahsızlık, halsizlik ve güçsüzlük daha belir-
gindir. Kan tahlilleri genellikle tanıya yardımcı
değildir. Burun veya boğazdan alınan sürün-
tüile test yapılır. İnfluenza vakaları genellikle
2-5 gün içinde düzelmektedir. Bazı hastalarda
öksürük, halsizlik ve yorgunluk belirtileri bir-
kaç hafta devam edebilir. Zatürre özellikle risk
faktörü taşıyan kişilerde en sık görülen yan
etki iken; kalp, kas ve merkezi sinir sistemi ile
ilgili şikayetler de gözlenebilir. ,

Yüksek risk oluşturan durumlar:

Ü5 yaş altında olmak
ÜKronik hastalıklar
ÜBağışıklık sistemini baskılayan hastalığı
lmak ve ilaç tedavisi almak
ÜSolunum fonksiyonlarını bozan durumlar
ÜUzun süre aspirin tedavisi almak zorunda
olmak
ÜKronik bakım merkezinde yaşamak

Kalabalık ortamlardan uzak durmalı

Hastaneye yatışı gerektiren ağır hastalığı
olan, alt solunum yolu enfeksiyonu bulunan

ve yan etki gelişmesi açısından yüksek riskli
olan hastalara antiviral tedavi başlanmalıdır.
Tedavide kullanılabilen üç sınıf antiviral
mevcuttur. Hastalığın yayılmasını önlemek
için influenza tanısı konulan ayaktan hasta-
lar şikayetleri düzelinceye kadar evde kal-
malı, okuldan, işyerinden ve kalabalık
ortamlardan uzak tutulmalıdır.

Aşı yapılması büyük önem taşıyor

Grip enfeksiyonundan korunmanın en
önemli ve etkili yollarından biri aşılanmadır.
Grip aşısı içeriğindeki bir maddeye karşı
alerjisi olmayan herkese uygulanabilir. Grip
aşısı griple ilişkili yan etkilerin gelişmesi yük-
sek riskli kişilere özellikle yapılmalıdır. En
öncelikli grup; hamileler ve yeni doğum ya-
panlar, 5 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş ki-
şiler, huzurevleri ve diğer uzun süreli bakım
tesislerinde konaklayanlardır. 6 ay - 8 yaş
arası çocuklarda ilk kez aşılama yapılıyorsa,
en az 1 ay ara ile 2 doz influenza aşısı şek-
linde uygulanmalıdır. 9 yaş üzerindeki tüm
çocuklar ve 6 ay - 8 yaş arası daha önce aşı-
lanmış olan çocuklar için tek doz aşı yapıl-
ması yeterlidir.

ZEYNEP VURAL

Murat
Kurnaz



Ş irinevler'deki iş yerine giden
moto kurye Engin Ateş (29),
7 Ocak'ta motosikletin su bi-

rikintisine girmesi sonucu direksi-
yon hakimiyetini kaybetti.
Motosiklet yolda sürüklenirken
Engin Ateş düşerek yol kenarındaki
bariyere çarptı. Evli ve bir çocuk ba-
bası olan Engin Ateş bariyerin alt
kısmından omzuna aldığı darbe so-
nucu yaşamını yitirdi. Yol kena-

rında bulunan ve "katil bariyerler"
olarak adlandırılan bariyerlerin
ayak kısımları, bugüne kadar yaşa-
nan pek çok motosiklet kazasında
sürücülerin ölümüne ve uzuv kayıp-
larına neden oldu. Bu kazaların ar-
dından harekete geçilmiş,
bariyerlerin ayak kısımları "moto-
siklet bariyeri" olarak da ifade edi-
len ek metal plaka ve sert plastik
plakalarla kapatılmıştı. Ancak İs-
tanbul'da pek çok yerde hala alt
kısmı açık bariyerler bulunuyor.
Motosiklet sürücüleri ve moto kur-
yeler kazalarda ölümlere neden
olan eski tip bariyerlerin tamamen
ortadan kaldırılmasını ve ayak kı-
sımlarının çelik bariyerlerle kapatıl-
masını talep ediyor.

Kardeşim hayatta olabilirdi

Kazada yaşamını yitiren kendisi de
moto kuryelik yapyan Engin Ateş'in
ağabeyi Halit Ateş, "Biz senelerdir
mücadele veriyoruz. Katil bariyerler
dediğimiz bu bariyerler bizde bir
can daha aldı. Ne söylesek boş. Ben
de motorlu kuryeyim. Yağmurlu bir
günde maalesef hava şartlarından
dolayı kocaman bir su birikintisin-
den dolayı kaza meydana geldi. Ba-
riyer yüzünden tam olarak sağ
omuz kısmından darbe alıyor. Di-
rekt orada o bariyerlerin altı kapalı
olsaydı belki de şu an kardeşim ha-
yatta olabilirdi. Bu katil bariyerler
dediğimiz bariyerler yüzünden
maalesef 29 yaşında kardeşimi kay-
bettim. Daha önce de kaç tane ar-
kadaşımızı bu yüzden kaybettik.
Bu  bariyerlerin altını kapatmalarını
istiyoruz. Tek temennimiz budur.
Başka Engin'ler ölmesin diye" şek-
linde konuştu.

Birçok motosiklet 
sürücüsü öldü

Yıllardır bariyerlerin altının kapatıl-

ması için taleplerini dile getirdikle-
rini ifade eden Motosikletli Kurye-
ler Derneği Başkanı Mustafa
Özdemir, şunları söyledi: "Birçok
arkadaşım seneler içinde katil bari-
yerler yüzünden hayatını kaybetti.
Bizim yetkililerden ricamız ciddi şe-
kilde yaralanma ve ölümümüze se-
bebiyet veren bu bariyerlerin ayak
kısımlarına ek yerler yaparak en
azından bir nebze olsun motosik-
letlilerin gerek uzuv kayıplarına
gerek ölümle sonuçlanan trafik ka-
zalarının önüne geçilmesidir. Çok
basit bir nedenden yani sadece
yağmur suyunun E-5'te birikmesin-
den dolayı düşen arkadaşımız katil
bariyerlerin ayaklarına çarparak
yaşamını yitirdi. Alınabilecek o
kadar önlem varken ne yazık ki yet-
kililer bu önlemleri almadığı için
birçok motosiklet sürücüsü bu ba-
riyerlere çarpması sonucunda ya-
şamını yitiriyor. Bunun bir an önce
çözüme kavuşmasını talep ediyo-
ruz. Her yıl ismini hatırlayamadığı-
mız, sayısını bilmediğimiz birçok
arkadaşımız bu bariyerler yüzün-
den yaşamını yitirdi ki artık insan-
ların tamamen korkulu rüyası
haline geldi. Bir an önce bunun çö-
züme kavuşturulması gerekiyor."

Ek bariyerler yapılmalı

Basit önlemlerle ölüm ve ciddi ya-
ralanmaların önüne geçilebilece-
ğini ifade eden Mustafa Özdemir,
"Metrobüs yollarında bazı bölge-
lerde uygulandı. Birçok arkadaşı-
mız bu yapılmış olan bariyerlere
çarparak ufak sıyrık ve kırıklarla
kurtuldular. Demek ki bu bariyerle-
rin motosiklet sürücülerine faydası
var. Yapılması gerekiyor. Çelik bile
olsa alta ek bariyerler yapılmalı. Biz
artık arkadaşlarımızın birer birer
aramızdan ayrılmasını istemiyo-
ruz" dedi. DHA
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istanBul'da bir sürücü,
park yeri tartışması sonrası
defalarca otopark önünü ka-

patan otomobile çarptı. Hızla gaza
basan sürücü, apartman bahçesine
uçarken o anlar çevredekiler tarafından

görüntülendi Olay dün akşam saatle-
rinde meydana geldi. 
Bir sürücü, iddiaya göre otopark girişini
aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öf-
kelenen sürücü aracına binip yolu kapa-
tan otomobile çarpmaya başladı.

Otomobile defalarca çarpan öfkeli sü-
rücüyü kimse durduramadı. İleri geri
yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla
gaza basınca apartmanın otoparkına
uçtu. O anlar çevredekiler tarafından
görüntülendi.

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

traKya halKInIn 
GÖZdesİ ÖZ Keşan

Merter'de motosiklet kazasında sürüklenerek bariyere çarpan moto kurye Engin Ateş 
yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüleri ve moto kuryeler daha önce de pek çok motosiklet
sürücüsünü hayattan koparan "katil bariyerler" olarak adlandırılan birçok bariyerin hala
altının kapatılmadığını belirterek, yetkililerin bir an evvel harekete geçmesini istiyor

Park yeri için birbirlerine girdiler

KatIl barIyerlerKatIl barIyerlerKatIl barIyerlerKatIl barIyerlerKatIl barIyerlerKatIl barIyerlerKatIl barIyerlerKatIl barIyerler
yIne can aldI

Motosiklet bariyeri olarak da adlandırılan
bariyerlerin alt kısmının kapatılması işlemi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol
Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Baş-
kanlığı ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
tarafından yürütülüyor. İBB yetkilileri, mo-
tosiklet bariyerleri çalışmalarının belirli
aralıklarla devam ettiğini ifade ederken, bu

bariyerlerin yapımının vatandaş-
lardan gelen talepler doğrultusunda ger-
çekleştirildiğini bildirdi. Son dönemde bütçe
sıkıntısı nedeniyle çalışmaların durma nok-
tasına geldiği belirtilirken, yakın zamanda
gelen talepler doğrultusunda yol kenarla-
rındaki bariyerlere motosiklet bariyeri yapı-
labileceği belirtildi.

Kırmızıda bekleyen
otobüse çarptı
Şişli'de aşırı hız yaptığı iddia edilen Katar uyruklu sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen içinde yolcuların da
bulunduğu halk otobüsüne çarptı. Kazada cipin sürücüsü yaralandı, aracı ise kullanılamaz hale geldi. 
Otobüsün şoförü, “Otobüste yolcular vardı, panik yaşandı ancak çok şükür onlarda bir şey yok’’ dedi

kaza, Halaskargazi
Caddesi üzerinde saat
09.00 sıralarında mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre
Taksim’den Mecidiyeköy istikame-
tine giden halk otobüsü kırmızı
ışıkta durdu. Aynı istikamette sey-
reden lüks cipin sürücüsü, henüz
belirlenemeyen bir nedenle ışıkta
bekleyen otobüse arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle halk otobüsü
metrelerce ileri fırlarken cipin sürü-
cüsü ise yaralandı. Kazayı gören
vatandaşlar durumu hemen sağlık
ve polis ekiplerine bildirdi. Vatan-
daşların ihbarıyla olay yerine gelen
bağlık ekipleri yaptıkları ilk müda-
halenin ardından yaralı kişiyi Şişli
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine kaldırdı. Hasta-
nede tedavi altına alınan Katar
uyruklu sürücünün, durumunun
ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 metre ileri fırladık

Kırmızı ışıkta bekledikleri sırada
arkadan gelen çipin kendisine
çarptığını belirten halk otobüsü
şoförü Mehmet Karaaslan, “Kır-
mızı ışıkta bekliyordum, adam

öyle bir süratle geldi ki, çarpma-
sıyla 2 metre ileri fırladık. Sürücü
otomobilin içinde baygın yatı-
yordu. Ambulans gelip aldı. O sı-
rada otobüsün içerisinde
yolcularımız vardı. Otobüs içeri-
sinde panik yaşandı ancak çok
şükür onlarda bir şey yok’’ ifadele-
rini kullandı. Kaza nedeniyle
cadde üzerinde trafik yoğunluğu
yaşandı. Kazaya karışan araçların
kaldırılmasıyla trafik akışı normale
döndü.

Göçmenler çatıda yakalandı
Fatih'te önceden belirlenen 4 adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda
135 kaçak göçmen yakalandı. Çatıda ve yatak altlarında gizlenen göçmenlerin yaşadığı korku gözlerine yansıdı.

Göçmen Kaçakçı-
lığı ile Mücadele ve
Hudut Kapıları

Şube Müdürlüğü ekipleri,
insan kaçakçılığı yaptığı belir-
lenen bir suç örgütüne yöne-
lik operasyon gerçekleştirdi.
Saat 05.00 sıralarında başla-
yan operasyona polis heli-
kopteri ve özel harekat
polisleri de destek verdi. Fa-
tih'te operasyon yapılan ad-
reslerden biri de Hoca
Gıyasettin Mahallesi, Katip
Şemsettin Sokakta bulunan 3
katlı ahşap bir binaydı. So-

kakta Çevik Kuvvet ekipleri
güvenlik önlemi alırken, bir
ambulans da hazır tutuldu.
Özel harekat polisleri eşli-
ğinde binaya giren ekipler,
saklanan kaçak göçmenleri
çatıda ve yatak altlarında giz-
lenmiş halde buldu. Göç-
menlerin yaşadığı korku
gözlerinden okundu. Operas-
yonda çoğunluğu Bangladeş
ve Pakistan uyruklu olmak
üzere 135 kişi yakalandı. Bu
kişilerin arasında 1 Özbek ile
1 İran vatandaşı da bulunu-
yor. Operasyonda hasta bir

göçmen de olay yerinde bek-
letilen ambulansa alınarak
hastaneye götürüldü.

Türkiye'ye getirenler
aranıyor

Sağlık kontrolündün geçirilen
göçmenler daha sonra getiril-
dikleri İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü'ndeki işlemlerinin
ardından İstanbul İl Göç İda-
resi Müdürlüğü'ne teslim edi-
lecek. Polis, kaçak göçmenleri
Türkiye'ye getiren kişileri be-
lirleyerek yakalama çalışma-
larına başladı.

esenyurt’ta
sİlahlar
Konuştu

esenyurt'ta Suriyeliler
arasında çıkan kavgaya o sı-
rada sokakta alış veriş yapan

sivil polis memuru müdahale etti. Olay,
dün saat 12.00 sıralarında Fatih Mahal-
lesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,
evde birlikte alkol alan 10'u aşkın Suri-
yeli genç arasında bilinmeyen nedenle
kavga çıktı. Kavga daha sonra sokağa
taştı.  O sırada sokaktaki manavdan
alışveriş yapan Avcılar İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde görevli bir polis me-
muru, silahını göstererek kavgaya mü-
dahale etti. Kavga eden gençler polis
memurunu görünce kaçmaya başladı.
Polis memuru, kavga eden kişilerden bi-
rini yere yatırarak gözaltına aldı. Ardın-
dan çağırdığı ekiplere bu kişiyi teslim
etti. Kavga eden gençlerin görüntüleri
ise kameralara yansıdı.

İtfaiye erine
otomobİl

çarptI

Beylikdüzü'nde bir in-
şaatta bulunan kule
vinçte çıkan yangına mü-

dahale eden itfaiye erine yoldan
geçen otomobil çarptı. Olay Ka-
vaklı Mahallesi, İbrahim Mütefer-
rika Caddesi'nde meydana geldi.
Bir inşaat alanında bulunan kule
vinçte yangın çıktığı ihbarını alan it-
faiye ekipleri olay yerine gitti. Yan-
gına müdahale edip kısa sürede
söndüren itfaiye ekipleri toparlan-
dıkları sırada yoldan geçen
G.G.'nin kullandığı otomobil itfaiye
eri S.D.' ye çarptı. Çarpmanın şid-
detiyle savrularak yere düşen itfaiye
eri hafif şekilde yaralandı. Meslek-
taşları yaralı arkadaşlarının yardı-
mına koşarken, durum sağlık
ekiplerine haber verildi. Olay yerine
gelen 112 ekipleri yaralı itfaiye erine
müdahale ettiği sırada yoldan
geçen bir vatandaşta yapan yağ-
mur altında yaralı itfaiye  erinin ıs-
lanmaması için şemsiyesini tuttu.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale-
nin ardından yaralı itfaiye eri am-
bulansla hastaneye kaldırıldı.  Polis
ekipleri ise sürücünün ifadesini
almak üzere karakola götürdü.

KatIl barIyerler

Koordineli bir çalışma var

DÜZELTME
9 Şubat 2020 tarihli 4517 sayılı
gazetemizin manşet haberinde
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın 
fotoğrafının altına sehven 
Murat Kavuncu yazılmıştır. 
12 Şubat 2010 tarihli 4520 tarihli
sayımızda ise Güzeltepe Mahal-
lesi Muhtarı Ulaş Fidan'ın ismi 
sehven Ulaş Aydın şeklinde ya-
yımlanmıştır. Okuyucularımızdan
ve ilgili kişilerden özrü dileriz. 



A vrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi’nin
Fransa’nın Metz kentinde ger-

çekleşen İzleme Komitesi toplantısında
Türkiye’ye ilişkin olarak hazırlanan
“Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın
Gözlenmesi” başlıklı rapor görüşüldü.
Raporun okunmasının ardından söz
alan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi üyesi ve Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Türkiye’nin 1992 yılında Avrupa
Yerel Özerklik Şartı’na uyacağını ka-
nunla ortaya koyduğunu hatırlatarak,
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün
unsurları bu rapordaki şartları dikkate
alarak, ülkemizin demokrasisini yükselt-
mek, Avrupa standartlarına çıkartmak ve
bahsedilen konuların artık bir daha gün-
deme gelmemesi için çalışan bir milletiz”
ifadesini kulandı. 

Buna Ankara karar veriyor

Hollandalı raportörler Jakob Wienen’in
ifadelerine dikkat çeken Akgün, “Sınır-
larla ilgili özerklik şartında, belediye sı-
nırlarının büyütülmesi veya
küçültülmesinde halka sorulmadığını
ifade ediyor. Doğrudur. Bu bir eksikliktir.
Buna Ankara karar veriyor. Bu kabul edi-
lemez. Benim şehrimde yaz mevsiminde
1 milyon kişi, kış mevsiminde ise 400 bin
kişi yaşıyor. Ama bir gün baktım benim
şehrim 3 ayrı ilçeye bölünmüş. Halkın ve
bizim haberimiz olmadı. Yerel demokrasi
adına biz bunu kabul edebilir miyiz? Et-
miyoruz ve yüksek demokrasiye ulaşmak
adına bunların düzeltilmesi lazım. Buna
benzer bazı maddelerim uygulamasını

Türkiye sağlamak durumundadır” dedi.

Tererü besleyen başkanlar!

“Doğu’daki belediye başkanı arkadaşla-
rımızın durumlarını kendi partileri göz-
den geçirmelidir” diyerek görevden
alınan HDP'li belediye başkanlarına
atıfta bulunan Hasan Akgün, “Terör su-
çundan ceza almış, yüksek yargı orga-
nında cezası yüzde yüz onaylanacak bir
kişiyi seçimlere 2 ay kala ısrarla diretile-
rek belediye başkan adayı yapılmasının
üzerinde düşünmek lazım. Israrla bu kişi
aday yapılıyorsa burada bir sorun vardır.
Bu demokrasiye yara açan zarar veren
bir tavırdır. Biz demokrasiyi çok yüksek
perdeden savunan bir partiyiz. Tabi ki
gönlümüz razı olmaz. Ancak ülkemizin
birlik ve bütünlüğü için teröre bulaşmış,
terörün gelişmesine katkı sağlayan, terö-
rizmle mücadele etmesi gerekirken terörü
besleyen belediye başkanlarını Avru-
pa’daki gelişmiş demokrasiye sahip
hangi ülke destekleyebilir veya yerinde
tutabilir. Bunu da düşünmek lazım” diye
konuştu. 

Belediye bütçesi teröre aktarıldı

İsim vermeden HDP eleştirisini sürdüren
Başkan Akgün, “Belediye başkan adayla-
rını belirlerken terör bulaşmamış, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin
anayasasına, yasalarına ve iç hukukuna
göre ülkenin ve toplumun menfaatleri
doğrultusunda hizmet yapabilecek kişi-
lerden belediye başkan adayı seçilmesi-
nin daha doğru olacağını düşünmeliyiz.
Yerel yönetimlerin bütçeleri, halka hiz-
met için tahsis edilen paralar bizimde
parti olarak tespitimiz odur ki teröre akı-
tılmıştır, akıtılmaya da devam ediyor.

Halbuki biz devletimizin parasını o bele-
diye sınırları içinde yaşayan insanların
mutluluğu için kullanmalıyız. Bunun ak-
sine keyfi görevden alınma olduğu tak-
dirde Kongre’den daha önce CHP
olarak biz iktidarın karşısına dikiliriz.

Ama eğer terör bulaşmış terörü destekli-
yor, terörün gelişmesine katkı sağlayan
bir belediye başkanı görevden alınıyorsa
bizde CHP olarak ve millet olarak o gö-
revden alınmaları destekleriz” açıklama-
sını yaptı. 
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B atı karşısında kendini üretme, yeni-
leme dinamiklerinden yoksun Os-
manlı’nın son 400 yılı aslında bir

tükenişin tarihidir. Kapitalist toplum yapı-
sını kuramamış, dolayısıyla Aydınlanma ve
modernizmi yaşayamamış imparatorlukların
sonu mutlak bir çöküştür. Tarih Osmanlı’nın,
Çarlık Rusya’sının hatta Avusturya-Maca-
ristan İmparatorluğu’nun trajik sonunu 
gösterdi.

*** 
Bitik Osmanlı İmparatorluğu’nun 1918

yılına kadar yaşaması büyük ölçüde Batı ka-
pitalizminin kendi arasındaki rekabetten
kaynaklandı. Osmanlı, daima bu rekabete
göre pozisyon aldı. 1850’lerden sonra kapi-
talist dünyanın yayılmacı politikaları daha
bir hız kazandı. Özellikle Çarlık Rusya’sının
Akdeniz’e inme girişimleri büyük savaşlara
neden oldu. 

***
II. Abdülhamit 1976 yılında padişah ol-

duğunda, Osmanlı’nın iç ve dış sorunları
alabildiğine artmıştı. Abdülhamit iç politi-
kadaki sorunları Meclis-i Mebusan’ı kapatıp
Anayasayı askıya alarak aşmaya çalıştı.
Bunun için istibdat (Toplumun toptan bir
baskı altında tutuluşu) yönetimi kurdu. Mu-
halefeti, zor ve rüşvet yoluyla susturdu!
Evet, evet rüşvet Abdülhamit’in en büyük
kozuydu. Zaten rüşvet, Osmanlı devlet yapı-
sının en küçük memurundan padişahına
kadar işleyen temel bir özelliğiydi. Ahmet
Mumcu’nun “Osmanlı’da Rüşvet” kitabını
okuyunca insanın tüyleri diken diken oluyor.
Cumhuriyetin sıfırdan bir toplum kurduğunu

iddia edenlerin kulağına küpe olsun! 
***

II. Abdülhamit, 33 yıllık padişahlık dö-
nemi boyunca dış politikada büyük devletler
arasındaki rekabete göre pozisyon aldı. Eli-
nin altında İngilizci, Rusçu, Fransızcı, Al-
mancı paşalar bulunurdu. Duruma göre
içlerinden birini sadrazam atardı vb.

***
Durumu idare etmek adına dış politikada

sürdürülen bu durum, ilk bakışta Osman-
lı’nın yararına görülebilir. Hatta bugünün
Abdülhamit hayranları bu sarkaç politika-
sını büyük bir başarıymış gibi bize pazarla-
maya çalışıyorlar. 

***
Konumuz Abdülhamit dönemi tarihi ol-

madığı için, bugünkü dış politikanın Abdül-
hamit referanslı oluşu üzerinde duracağız.

***
Türkiye dış politikasının mottosu olan

“Yurtta sulh, dünyada sulh” ilkesini pasifist-
lik olarak gören AKP, bu politik hattı elinin
tersiyle itti. Kendine bir yeni Osmanlıcılık
vehmiyle Ortadoğu’da ağabeylik rolü biçen
Erdoğan iktidarı, bu rolü İhvan-ı Müslim
üzerine bina etti. (Davutoğlu’nun “Stratejik
Derinlik” kitabını okuduğunuzda bu cenahın
politik düzeyini, daha doğrusu düzeysizliğini
orada da görüyorsunuz).

***
Bu rolü oynayabilmesi için kendisine alan

açmaya girişen AKP iktidarı, Suriye’yi gö-
züne kestirdi. Mısır, Libya, Tunus uzaktı.
Irak’ta ise tutunacak bir kuru dal dahi
yoktu. 

***
Suriye’de Esad iktidarına karşı başlatılan

boğma politikası başlarda iyi gidiyordu.
Hem ABD ve AB, Erdoğan’ın yanındaydı.
Bir süre sonra radikal İslamcıların
Esad’dan beter olduklarını ve bunların ikti-
dara gelmesinin kendileri için de pek hayırlı
olmayacağını gören ABD ve AB, bu boğma
planından çekildiler. Tabi işin bir ucunda da
Rusya ve İran’ın, Esad lehine devreye gir-
mesi vardı. Ancak Erdoğan devam etti.

***
Neden?
Erdoğan İdlib’de olanlar üzerine “Asker-

lerimize ve dost unsurlara yapılan her sal-
dırı kaynağına bakılmaksızın ve ikaz
yapılmadan misliyle cevaplandırılacak.”
Dedi. 

Sahi, İdlib’deki dost unsurlar kimler? 
Bunda Müslüman Kardeşler anlayışının

payı ne kadardır?

ABD Türkiye’ye Müşteri Gözüyle Bakıyor

Türkiye Rusya’nın uçağını düşürdü. Rusya
ciddi ekonomik tedbirler koydu. Erdoğan
“Eyyy Amerika, eyyy Avrupa” diyerek tavır
koyduğu bu ülkelerden Rusya tehdidini bas-
kılamak için, Türkiye’nin NATO üyesi oldu-
ğunu ve NATO’nun devreye girmesini talep
etti. Batı tınmadı bile!

***
Erdoğan Batı’nın pek tahmin etmediği

bir girişimde bulundu. Putin ile görüştü ve
uçak meselesini S400 füzesi alarak tatlıya
bağladı. Bu iş bize 2 milyar 500 milyon do-
lara patladı. Füzeler orda duruyor!

***
Batı ile Erdoğan’ın arası açıldı ama batı

Erdoğan’ı silmedi. Çünkü batı kapitalizmi
Türkiye’ye bir müşteri gözüyle bakıyor. 

ABD Suriye’de kendine YPG güçleri ara-
cılığıyla bir alan yarattı. Türkiye ise YPG’yi
terörist görüyor. 

***
Rusya ile 5 yıldır iyi giden ilişkiler bugün

İdlib noktasında tıkandı. Erdoğan İdlip böl-
gesinde kalıcı bir koçbaşı vazifesi görecek
yapının devamından yana. Suriye ise, orası
benim toprağım ve bölgedeki teröristleri te-
mizlemek zorundayım diyor. Suriye’nin top-
rak bütünlüğünü içeren Astana ve Soçi
anlaşmalarına imza atan Erdoğan, BM’nin
tanıdığı Esad yönetimine İdlib’den çekil
diyor! İdlib kimin toprağı? 

Rusya, Türkiye’nin Soçi mutabakatını ye-
rine getirmediğini söylüyor. İdlib’deki göz-
lem noktalarına yapılan saldırı sonucu 11
askerimiz öldürüldü. Türkiye Esad’ın yıkıl-
masını tekrar gündeme taşıdı.

***
Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti, Kırım ko-

nuşması işin tuzu biberi.
ABD’ye gün doğdu!
İki gün önce haberlerde ABD’nin Suriye

Özel Temsilcisi James Jeffrey’in, Suriye’nin
İdlib bölgesindeki durumu görüşmek için
Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo:
"NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız.
Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırı-
ları durmalıdır.” dedi.

***
ABD’nin kısa bir süre önce Erdoğan’a

Halk Bankası davası ve aile malvarlığının
araştırılması tehdidi ile dış politikadaki
bütün bu olanları birlikte anlamaya çalışır-
sak karşımıza nasıl bir sonuç çıkar?

Örneğin aklıma şöyle bir soru geliyor: Er-
doğan’ı İdlip konusundaki tavrına sevk eden,
onu destekleyen ABD olmasın! Ya da Erdo-
ğan İdlip konusundaki tavrına ABD’den bir
destek sağlamış olabilir mi?

***
ABD bu vesileyle Erdoğan’ın Rusya’dan

uzaklaşmasını sağlamakla birlikte acaba
Türkiye’den başka ne tür talepleri olabilir?

Erdoğan’ın son 10 yıllık dış politikası iki
büyük güç arasında bir salınım politikasıdır. 

ABD olmadı, Rusya!
Rusya olmadı, ABD!
Gerçi ABD içimizden çıkmadı ki, bakma-

yın siz Erdoğan’ın “eyyyy Amerika” deme-
lerine. ABD Türkiye gibi bir müşteriyi
kaybetmek istemez! Erdoğan kapitalist ba-
tının bu pragmatik tavrını kendi gücüymüş
gibi görüyor. İşte bu büyük bir tarihi 
yanılgıdır!

***
Bu güçler çıkarlarını dikte ettirebiliyorlar

da bizim ülke olarak çıkarımız nedir? Bu çı-
karın somut bir karşılığı var mı? 

Bu sürede “Eyyyyyy İsrail” ne yapıyor?
Örneğin İsrail de Esad’ın yıkılmasını isti-

yor, neden?
Erdoğan’ın bu tehlikeli dış politikası (ki,

bu dış politikanın büyük kısmını iç politika
üzerine kurarak seçmen kitlesini mobilize
etmeye çalışıyor) öyle bir sıkıştı ki, ABD’ye
teslim bayrağı çekildi.

Peki, ne pahasına?

II. Abdülhamit politikası mı?

TERORU BESLEYEN
BASKAN OLUR MU?

Avrupa Konseyi Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler 

Kongresi'nde konuşan Hasan
Akgün, terör iltisakı nedeniyle

görevden alınan belediye
başkanlarına ve HDP'ye sert

eleştiriler yöneltti. Terörü 
besleyen belediye başkanına

Avrupa'nın hiçbir ülkesinde göz
yumulmayacağını belirten

Akgün, “Yerel yönetimlerin 
bütçeleri, bizim de parti olarak

tespitimiz odur ki teröre 
akıtılmıştır, akıtılmaya da

devam ediyor” 
ifadelerini kullandı

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

EKREM HACIHASANOĞLU

Okula denk ücretsiz kurs
Esenyurt Belediyesi, açtığı ‘Okuma Yazma Kursu’nda ilçede yaşayan vatandaşlara ücretsiz okuma yazma eğitimi veriyor. Kurs 
sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerler, sertifika almaya hak kazanarak, MEB tarafından ilkokul mezunu sayılıyor

SoSyal sorumluluk projeleri ile her
alanda vatandaşların hayatlarına
dokunan Esenyurt Belediyesi’nin

açtığı kurslar büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda
özellikle ev hanımlarının sosyal hayata katıl-
malarını sağlamak amacıyla Esenyurt Beledi-
yesi Kültür İşleri Müdürlüğü,
ücretsiz okuma yazma kursu
açtı. Müdürlük bünyesinde
bulunan kültür merkezlerinde
haftada 1 gün 4 saat okuma
yazma eğitimi veriliyor.
MEB’in eğitim süresiyle para-
lel olarak devam eden kursta,
Türkçe, fen bilgisi, matematik,
sosyal bilgiler alanlarında eği-
timin veriliyor. Okuma yazma
öğrenen kursiyer, kurs so-
nunda Kültür İşleri Müdür-
lüğü ve Halk Eğitim
Merkezi'nin sınavlarına gire-
rek, başarılı olanlar sertifika al-
maya hak kazanıyor. İlkokul

mezuniyet sertifikalarını alan vatandaşlar ehli-
yet sınavı, açık ortaöğretim gibi yerlere baş-
vuru yapabiliyor.

Temel bilgileri öğretiyoruz

Okuma yazma öğrenmek isteyen tüm Esen-

yurtluları kursa davet eden Okuma Yazma
Kursu Öğretmeni Kadriye Sezgin, “Buradaki
amacımız okuma yazma bilmeyen hanımları-
mıza okuma yazma öğretmek. Bunun yanı
sıra, sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik
derslerinde işlerine yarayabilecek, hayatla-

rında kullanabilecekleri temel bilgi-
leri öğretiyoruz. Bu temel bilgilerin
onların hayatlarını kolaylaştırıyor.
Kursta konuları işledikten sonra
metin çalışmaları yapıyoruz ve öğ-
renci artık heceleyerek okuyabili-
yor” dedi. MEB’in eğitim süresiyle
paralel olarak eğitim verdiklerini be-
lirten Sezgin, “Bu kurs bitiminden
önce sınav yapıyoruz. Halk Eğitim
Müdürlüğü’ne notlarını gönderiyo-
ruz, onların sınavlarına da sertifi-
kası alarak ilköğretim mezunu
oluyorlar. Böylelikle ehliyet sınavla-
rına ve açık ortaöğretime gidebili-
yorlar” diye konuştu.  
UFUK ÇOBAN

Huzurevi sakinlerine
deprem eğitimi verildi

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Hu-
zurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Mer-
kezi’nin talebi doğrultusunda Plan ve Proje

Müdürlüğü Afet Yönetimi Bürosu ile Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü Engelsiz Yaşam Bürosu işbirliğinde “Temel
Afet Eğitimi” ile “Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik
Afet Eğitimi” gerçekleştirdi. Olası bir deprem önce-
sinde alınması gereken tedbirlerden, deprem anında ve
sonrasında yapılması gereken doğru davranış teknikle-
rine kadar birçok faydalı bilgi huzurevi sakinlerine ak-
tarıldı. Huzurevi sakinleri ve çalışanlarının katıldığı
programda, Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği
afet yönetimi çalışmaları, toplanma alanları ve ABİS
hakkında da bilgiler paylaşıldı.

3 bini aşkın vatandaş katıldı

Ekim 2019 tarihinde başlayan afet eğitim programla-
rına bugüne dek üç bini aşkın vatandaşın katıldığını ve
yıl sonuna kadar bu rakamın beş bini bulacağını belir-
ten yetkililer, 1-7 Mart Deprem Haftası’nda da ilçede
bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Temel Afet Eğitimi’nin kişilerden gelen talepler doğrul-
tusunda gerçekleştiğini belirten yetkililer ayrıca; kamu
kurumları, okul ve hastaneler gibi mekanların yanı sıra
site ve apartmanlardan da talep geldiği sürece eğitim-
lerin yapılabileceğinin altını çizdi.  

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Fransa’da yaptığı konuşmada önemli ifadeler kullandı.
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Samyeli Eğitim Kurumları, 2020 senesi için Eğitime Gönül Desteği Projesi'nin startını verdi.  Üç
aşamalı proje kapsamında özel gereksinimli çocuklara 4 bin 628 seans eğitim bursu verilecek.
Projenin maliyeti 1 milyon civarında. Kurum bu maliyeti kendi iç kaynaklarından karşılayacak

Samyeli Eğitim Kurumları'nın Yö-
netim Kurulu Başkanı Bahattin
Demir, Damga'ya konuştu. 2020
senesi için başlattıkları Eğitime
Gönül Desteği Projesi hakkında
bilgi veren Demir, “Hedefimiz
sene sonuna kadar 4 bin 628
seans burs vermek. Örnek bir
proje olduğuna inanıyorum”

dedi. Proje kapsamında aileler ve öğretmen-
lere de eğitim verileceğini ifade eden Demir,
“Samyeli Engelsiz Yaşam olarak herhangi bir
destek almadan bu projeyi yaptık” açıklama-
sında bulundu.

uTürkiye'de her geçen gün sosyal yardım
vakfı adı altında onlarca vakıf, STK ve dernek-
ler açılıyor. Bu kadar vakıfa gerçekten ihtiyaç
var mıdır, gerekli hizmeti verebiliyorlar mı?  Bu
noktada siz kendinizi nerede görüyorsunuz ve
bu konuda görüşünüz nedir?
Elbette STK'ların, derneklerin, vakıfların olması
gerekiyor. Hepsinin birer rolü var. Ancak esas
soru bana kalırsa şu; bu vakıflar gerekli hizmeti
veriyor mu, olmaları ve durmaları gereken
yerde olup, duruyorlar mı? Gelen yardımları
doğru yerlere ulaştırıyorlar mı? Önemli olan
bu. Her ne kadar gerekeni yapan vakıflar olsa
da, yapmayanlara oranla sayıları çok az.  Bu işi
rant olarak görenler var. Türkiye'de tam 15 se-
nedir hizmet eden ancak ismini vermek isteme-
diğim bir vakıf var. Ben onların kurmuş olduğu
sistemden söz ederek reklamlarını yapmayaca-
ğım. Hiçbir şekilde hizmetini yerine getireme-
yen bu kurum ve benzerleri senelerdir var.
Sözünü ettiğim vakıf bir yılda 1086 seans burs
veren bir vakıf. 17 yıllık geçmişinde en yüksek
sayısı bu. Tarihinin en yüksek rakamı. Sözde
vermiş tabi. Dolayısıyla hizmet verdiği rakam-
lar topladığı rakamların çok çok altında. Örne-
ğin bütçe 20 milyon ama verdiği hizmetin,
1086 seans bursun maliyeti 1 milyon bile değil.
Aile eğitimlerine bakıyorsun, yılda 3 veya 4
tane. Bu eğitim seminerlerinin maliyetlerini
hesap edince çok cüzzi rakamlar çıkıyor. Kısa-
cası toplanan bağış miktarlarına karşın, harca-
nan rakamlar çok az. Büyük kurumsal
firmaların destekleriyle var olan bu kurum ve
kuruluşlarda güzel hizmetler olabiliyor, sınıfla-
rın açılması, eğitmenlerde geliştirici özellikleri
artırma gibi. Ancak sıkıntı gördüğüm şey bun-
lar değil. Kağıt üzerinde kurdukları tezgah belli.
İşin para kısmı ile gelişen yanlışları eleştiriyor ve
kınıyorum. Ben icraata bakıyorum. Gerçekten
bu kurumlar gerekli hizmeti veriyorlar mı ver-
miyorlar mı önemli olan tek şey bu. OTİZM
başlığı var. Türkiye'nin geleceğini tehdit eden bir
durum. 50 çocuktan 1'i dünyaya otizmli olarak
geliyor. Bizim buna çözüm aramamız gereki-
yor. Derdimiz eğitim olmalı. Bizler onları dillen-
dirdikçe belki de istemeden onların reklamlarını
yapıp, gündemde kalmalarını sağlıyoruz. Bun-
lara karşılık olarak çok daha iyi projeler üreterek
kendimizi  gündeme taşımalıyız. Her iyi projeyi
destekleyerek, iyi çalışmalara imzamızı atarak
kamuoyunda onları bitirmeli, kendimizi yuka-
rıya taşımalı ve iyi hizmetlerde bulunmayı sür-
dürmeliyiz. Aksi takdirde onların çarkına su
taşımış oluruz. Ben onların çarkına su taşımak
istemiyorum. Samyeli Engelsiz Yaşam olarak
17, 18 yıllık vakıfla hizmetlerimizi karşılaştırdığı-
mızda, emin olun ki onların vermiş olduğu hiz-

met, bizim verdiğimiz eğitim hizmetinin belki
10'da biridir. Ve biz bunu çok cüzzi bütçelerle
başarıyoruz. Her geçen gün proje ve hizmetleri-
mizi büyüteceğiz. Onların yaptığı çalışmaları bu
şekilde yıkmayı hedefliyoruz. Daha iyisini yaptı-
ğımızı göstererek, kamuoyunun bizi fark etme-
sini sağlayacağız. En büyük amacımız
bu. 

uPeki devletin özel eği-
time bakıç açısı nedir ve
ayrılan bütçe sizce yeterli
düzeyde mi?
Dikkat ederseniz bu-
günlerde çalışan öğret-
menlerimiz özellikle
sosyal medyada az
maaş aldıkları için tepki
gösteriyorlar. Bu noktada
kendilerine hak verdiğimi
belirtmek isterim. Burası İs-
tanbul, bir ev kirası ortalama 1
buçuktan başlıyor. Öğretmenlerin bu
şartlarda yaşamaları çok zor. Kira mı ödeyecek,
fatura mı ödeyecek, yemek mi yiyecek... Öğret-
menler kadro istediklerini söylüyorlar. Devlet
özel alanı kamulaştırsa veya kadro verse, bu da
zor, pek mümkün değil. Ama öğretmenlerimiz
sonuç olarak haklı. Çünkü, az maaş alıyorlar.
Az ödenekler verildiği için, için az maaş alıyor-
lar. Öğretmenler bu noktada haklılar. Rehabili-
tasyon merkezlerinin aldığı ödenek 2006'da
asgari ücretin bir tık altındayken, şuan da asgari
ücret, rehabilitasyon merkezlerinin aldığı ücre-
tin 3 katı. Aradaki fark çok ciddi. Eğitime, ye-

meğe, servise, gıdaya giden bütçe var. Bu da
eğitimin kalitesinin düşmesine sebep oluyor.
Rehabilitasyon merkezi ayakta kalmaya çalışı-
yor. Öğretmen de aldığı üç kuruş maaş ile ay
sonunu getirmeye çalışıyor. Böyle bir durumda
öğretmenin verimli olması da zorlaşır.  Burada

çok ciddi bir mücadele var.
Özel çocuklara eğitim veren
bir öğretmenden söz ediyo-
ruz. Diğer çocuklarımızla ilgi-

lenen öğretmenlerimizden
daha fazlalar. Özel gereksi-
nimli çocuklarımızın eği-
timi doğal olarak daha
başka. Öğrenciler daha
özel dolayısıyla öğretmen-
leri de özel. Devletin
bunun bilincinde olması

gerekiyor. Ödeneklerin dü-
zenlenmesi gerekiyor ki, mer-

kezlerde öğretmenlerin
maaşlarını iyileştirebilsin. Bu konu-

nun muhattabı kesinlikle devlettir, rehabili-
tasyon merkezleri değildir. 

uSizin otizmli çocuklar için uzun vadede
planladığınız çalışmalarınız ve yeni 
bir projeniz var mı? 
Her projemizde amacımız farkındalık oluştur-
mak. Bunu oluştururken de insanları teşvik
etmek istiyoruz. Biz bir yaparken istiyorsu ki in-
sanlar bin yapsın. Yaptığımız projelerde örnek
olmak adına adımlar atıyor ve elimizden geldi-
ğince çocuklarımıza destek oluyoruz. İnsanlar
da benzer projeleri hatta daha iyilerini yapsın-
lar. Proje üretenleri, çok daha iyi işler yapanları
gider tebrik eder, plaket veririz. Engelli kardeşi
olan biri olarak bu anlamda hassas ve bu gibi
projelerin doğru yapıldığında ayakta alkışlayan,
gurur duyan biriyim. Engelli olmanın ne demek
olduğunu ve engelli birini sevindirmenin ne
demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bu çocuk-
ları mutlu etmek parayla satın alınabilecek bir
şey değil. Kalben değeri çok başka. Eminim bir
çok iyi projeler yapabilir. Dolayısıyla biz bunu
anlatmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı, proje-
lerimizi ve bu projelerle neleri amaçladığımızı
anlatıyoruz. Kaç tane anneye, kaç tane babaya
ve kaç tane çocuğa dokunacağımızı anlatıyo-
ruz. Bu nedenle, faydalı projeler olduğu için
örnek alınabileceğini, daha iyilerinin yapılabi-
leceğini düşünüyorum. 

u4 bin 628 seans eğitim bursu
Tüm bunlardan ötürü 2020 senesi için yeni
bir burs projesine başladık. Özel gereksi-
nimli çocuklara yaklaşık 4 bin 628 seans
eğitim bursu vereceğiz. Bu projenin bize
maliyeti 1 milyon civarında. Bunu kendi iç
kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Samyeli
Engelsiz Yaşam olarak herhangi bir destek
almadan bu projeyi yaptık. Bir ay önce
başladık. 70'e yakın çocuğumuz bu hizmeti
alıyor. Kayıtlarımız devam ediyor. 120 öğ-
renci olarak belirledik. Hedefimiz sene so-
nuna kadar 4 bin 628 seans burs vermek.
Örnek bir proje olduğuna inanıyorum. Se-
bebi de dedğim gibi teşvik etmek.  Önü-
müzdeki sene bu projeyi daha da
genişleterek belki de 5 bin seanslık burs
vermeyi hedefliyorum.  Projemizin Türki-

ye'de konuşulmasını arzu ediyoruz.

uProjenin 3 aşaması var
Giderek geliştireceğimiz bu projenin adı 'Eğitime
Gönül Desteği Projesi.'  Otizmli çocuklara ücret-
siz olarak eğitim bursu sağlıyoruz. Özel gereksi-
nimli bireylerin annelerine özel eğitimler veriliyor.
Bu alanda hizmet eden öğretmenlere özel eğitim
kursu veriliyor. Dernek olarak amacımız özel ge-
reksinimli bireylere burslu olarak eğitim hizmeti
sağlamaktır. Projemizde eğitim alamayan ya da
aldığı eğitim yeterli olmayan otizmli çocuklara bi-
reysel eğitim ve grup eğitimi almalarına olanak
sağlamak. Üç aşamadan oluşan projenin ilk aşa-
ması; ilk kayır aşaması. İkinci aşaması; kayırların
değerlendirilmesi ve üçüncü aşaması ise eğitime
başlanmasıdır. Çocukların daha fazla eğitim ala-
rak akademik başarılarının, dil konuşma becerile-
rinin ve sosyal faaliyetlerinin geliştirilmesine
olanak sağlamak amaçlarımızdan biri. Derslerin
konu başlıkları şöyle olacak; Dil, Kavram, Özba-
kım, Motor ve Sosyal. 

uAile eğitiminden söz ettiniz, bu kısmı 
biraz anlatabilir misiniz?
Aileler çocuklarına otizm teşhisi konduğunda şok
yaşamakta ve çocuklarına nasıl yaklaşmaları ko-
nusunda bocalamaktadırlar. İnanıyoruz ki anne
ve babalar bu ilk şoku ne kadar çabuk atlatır ve
sağlam dururlarsa çocuklarının gelişmeleri için en
doğru adımları iivedilikle atabilirler. Projemizde
ailelere hem eğitimle  otizm konusunda bilin-
çlenme hem de neler yapmaları gerektiği konu-
sunda bilgilendirme eğitimi veriliyor. Herhangi bir
yaş aralığındaki özel gereksinimli bireylerin anne-
leri ve anne adayları için bu çalışmamız başladı.

Engelli çocuklara yönelik, ülkemizdeki tüm hak-
lardan yararlanmaları için aileyi bilinçlendirmek
gerekiyor. Aile eğitimi, eğitim, sağlık ve sosyal
haklardan oluşuyor. Aileye, çocuğun eğitsel tanı-
sını anlamak, ebeveyn ve çocuk sağlıklı iletişim
modelleri geliştirmek, özel gereksinimli bireylerin
sosyal, eğitimsel ve sağlık alanındaki haklarının
öğretilmesii konusunda eğitimler veriliyor. Proje-
nin sonuncunda 100 bin aileye 'aile eğitimi ve da-
nışmanlığı hizmeti' verilecek.

uÖğretmen eğitimleri nasıl olacak?
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim ve
sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak ye-
tiştirilmiş öğretmenler, geliştirilmiş eğitim prog-
ramları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim
alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin
alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun
ortamlarda sürdürülen eğitim ortamlarına ihti-
yacı var. Bu eğitimle özel eğitimde görev yapan
öğretmenlere kendi alanında yeni bilgi ve beceriler
kazanmaları, eğitim teknolojilerinden faydalan-
maları, bu teknolojileri kullanmaları ve nitelikli
uygulama örneklerinin paylaşımı sağlanıyor. Tür-
kiye'de bu sayıda ve bu projeye benzer hiçbir ça-
lışma yok. Bulunduğumuz bölgede
çocuklarımızın anne ve babaları bizi tanıyor. Sü-
rekli temas halindeyiz. Annelerin talepleri ve ihti-
yaçları doğrultusunda bu fikir doğdu. Sosyal
yardımlarımızda oluyor. Adıyaman'a, kadar uza-
nıp, oradaki engelli çocuklarımıza giyim yardı-
mında bulunduk.  Çocuğumuza mont vererek
üşümesine engel olabiliriz ama, asıl 
mesele bu çocuklarımıza eğitim vermek.  

BARIŞ 
KIŞ

SÖYLEŞİ

Önce çuvaldızı
kendine batıracaksın
uTohum Otizm Vakfı kurucusu Aylin Sezgin,
twitter hesabında şöyle bir açıklamada bulun-
muştu; ‘‘Rehabilitasyon merkezleri devletleştiril-
meli bu hali ile içerik anlamında denetlenmiyor,
kar odaklı yer olarak çalışıyorlar.” Siz de bunun
üzerine bir yazı kaleme almış ve kendisine soru-
lar yöneltmiştiniz. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Aylin Hanım, kendisinin de rehabilitasyon
merkezinin olduğunu unutup garip açıkla-
malarda bulunmuştu. Ben de kendisine
tepki gösterme gereği duydum. Önce çuval-
dızı kendine batıracaksın. Düşünün ki bir va-
kıfsınız, kendinizi bu statüden çıkarp
ötekileştiriyorsunuz ve rehabilitasyon mer-
kezleri devletleştirilmeli gibi bir şey söylüyor-
sunuz. Zaten devlet tarafından kontrol
ediliyoruz. Rehabilitasyon merkezlerinin ba-
şında bir sivil mekanizma var. Bugün bir
anne çocuğu kaliteli ve düzgün eğitim almı-
yorsa orada devam eder mi? Tüm kurumla-
rın başında sivil bir kontrol mekanizması var
. Bir ikincisi, devletimizin 2018 Eylül ayı iti-
bari ile başlatmış olduğu kamera sistemi var.
Her ay bu kameralar doğrultusunda zaten
denetimler gerçekleşiyor. Aylin Hanım da
denetleniyordur. Kendisinin yaptığını biraz
bencillik olarak görüyorum, benmerkezcilik.
Bu konuda çok söyleyebilecek bir şey yok. 

Taylan'ları yalnız 
bırakmayacağız

uİstanbul'da yaşayan ve doğuştan

DMD kas hastalığı teşhisi konan

Taylan Erime'ye destek oldunuz.

Neler yaptınız Taylan için ve bu

olay kulağınıza nasıl geldi? 

Taylan Erime, İstanbul Valili'ğin-

den aldığı izin doğrultusunda bir

hücre nakli ile ilgili bağış topla-

nıp yurtdışında tedavi edildi.

Hücre naklinden sonra Taylan ve

benzeri çocukların mutlaka eği-

tim sürecine hızlı bir şekilde baş-

layıp devamının sağlanması

gerekiyor. Annesi bu noktada

destek arayışını sürdürürken bize

ulaştı. Olay böyle başladı. Der-

neğimize yaptığı müracat ile Tay-

lan kardeşimize 50 seans fizik

tedavisi desteğinde bulunduk.

Halen seansları devam ediyor.

Taylan'ın dernek olarak yanında

olmak zorundayız. Çünkü bir te-

davi süreci devam ediyor, eğiti-

minin kesinlikle devam etmesi

gerekiyor. Taylan'ları asla yalnız

bırakmayacağız. 

29 Mart 2020       
Aile Davranışları

30 Ağustos 2020  
Davranış Bozuklukları
7 Haziran 2020 
Çocuklarda Gelişim

12 Eylül 2020  
Duygu Durum 

Bozukluğu

Eğitim Takvimi
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uOtizmli çocuklar için erken eğitim çok önemli.
Ülkemizde otizmli çocuklar eğitime erken başlıyor mu?
Şuanda devletin eğitim sistemine baktı-
ğımızda, 2000'li yıllara döndüğümüzde
eğitim yok seviyesindeydi. Ondan daha
geriye gittiğimizde hiç yok. Zaten isim-
lendirmeden bile bunu anlayabiliriz; es-
kiden bu kardeşlerimiz için belli bir
kesim 'deli, özürlü' derdi. Şimdilerde bu
kelimeleri kullanırken  kendimizden uta-
nıyoruz. Fakat geçmişte böyleydi. Bunlar
hoş olmayan kötü söylemlerdir. Sonra
'engelli' kelimesi ile devam edildi. Bu ço-
cuklar engelli değil özel gereksinimli ço-
cuklar. Hepsi yeryüzüne gönderilmiş birer
melek. Bu çocuklar için toplumun her ke-
simi sorumluluk hissetmeli. Herkes on-
lara ve onların temel haklarına sahip
çıkmalı. Onları gördüğünde irite olan ra-
hatsız olan bir kesim var, kınıyoruz.
Hatta Aksaray'da otizmli kardeşleri-
mizin sınıfının istenmemesi gibi
bir şey yaşanmıştı. Bunların ol-
maması gerekiyor. İnsanlık dışı
hadiseler, böyle şeylerin bir
daha asla olmamasını te-
menni ediyorum. Öğretmen
okulda istemezse, aile evde
istemezse, vatandaş sokakta
istemezse, komşusu apart-
manda istemezse, ev sahibi ki-
racı olarak istemezse nereye
gider, ne yapar bu kardeşlerimiz.
Bu tür şeyler insana yakışmayan şey-
ler. Bunlar halen yaşanıyor ve ciddi ra-
hatsızlık duyduğumuzu ifade etmek
istiyorum. Toplumun bilinçlendirilmesi
gerekiyor. Özel gereksinimli çocuk kavra-
mını bilmeyen milyonlarca vatandaşımız
var. Görmemişler, bilmiyorlar. Bunu dev-
letin yoluyla, basın kanalıyla bizlerin du-
yurması lazım.  Bakanlıklar üzerinden
verilecek eğitim ve seminerlerin daha
etkin olabileceğini düşünüyorum. Herke-
sin otizmin ne olduğunu bilmesi gereki-
yor. Otizmli çocuklar devletin eğitim
politikalarıyla aynı şekilde yürüyor. Bir
engelli çocuğun raporu çıktıktan sonra
aldığı hizmet ayda 8 saat eğitim. Bu
bütün çocuklar için yetersiz. Otizm dedi-

ğimiz hastalık yaklaşık
2.5, 3 yaşlarında tespit
edilebiliyor. Aile çok dik-
katli ve ilgili bir aileyse tabi.
Ama bazı çocuklarda 5,6 yaş-
larında tespit edilebiliyor.
Anne baba bilmiyor, tedavi
aramıyor ve özel eğitim konu-
sunda fikri yok. Kabul edeme-
yen, utanıp sıkılan aileler var.
Dolayısıyla bu durumlarda tedavi
geç başlıyor. Otizm veya diğer ta-
nılarla ilgili mutlaka tedavinin
erken başlaması gerekiyor. Erken
teşhis

otizmli
çocuğu kurtarabilir. 3 yaşında bir otizmli
çocuğu eğitmekle 10 yaşında otizmli bir
çocuğu eğitmek arasında dev bir fark
var. Devletinde en azında 12 yaş altı ço-
cuklar için eğitim saatlerini 8 saatten
yukarıya çıkarması gerekiyor. Çünkü ço-
cuklarımızı topluma kazandırmak ve
hayata entegre etmek için bunun ol-
ması gerekiyor. Dolayısıyla erken teş-
his ve doğru eğitimle bu çocuklarımızı
eğitebilmek ve hayata kazandırmak
daha kolay. Erken teşhis devlet için
bile daha rahatlatıcı bir şey. 
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Bahattin Demir, engelli çocukların eğitimi
için her türlü fedakarlığı üstlenmeye
hazır olduklarını ifade etti.



T icaret Bakanlığı’nın 2020 yılı hedef
ülkeleri listesinde yer alan Latin
Amerika’nın perakende ve tedarik

firmaları, Türk firmalarıyla iş birliği ger-
çekleştirmek üzere İstanbul Hububat Bak-
liyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği organizasyonuyla İs-
tanbul’a geldi. Kolombiya ve Şili’den yıllık
iş hacimleri yaklaşık 5 milyar dolar olan
Latin Amerika'nın en büyük ve en prestijli
tedarik zincirlerinin aralarında bulunduğu
8 firmanın üst düzey yetkililerinin ve satın
alma temsilcileri Türk üreticiler ile gör-
üştü. Türkiye’nin ihracat hacmini ve dün-
yadaki itibarını yükseltmek için
düzenlenen programda yeni iş birliklerine
imza atıldı.

Geleneksel tadımız 
dünyaya yayılacak

Programa katılan helva, reçel, tahin üre-
ten bir firmanın ihracat müdürü Burkay
Sezerer, alım heyetlerinde kurulan birebir
diyalogların ihracat için avantaj oldu-
ğunu söyledi. Sezerer, “Firma olarak
helva, reçel, kakaolu fındık kremasına
ağırlık veriyoruz. Helva o bölgelerde pek
bilinen bir ürün değil. Tahini ve susamı
anlatıyoruz. Eğer helvanın tadını alırsa

daha çok geleneksel ürünlerin olduğu
pazar bizim olacak. O gelenekselliği
orada yaşatmak istiyoruz. Orada yaşa-
yan Türkler ve Arapların aracılığıyla nu-
munelerimizi veriyoruz. Lezzeti o
bölgelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Gele-
neksel tadı direkt değil ama çapraz sa-
tışla marmelat, reçel, fındık kremasının
yanında sunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde
ürün gamımızı artırıyoruz. Oradaki va-
tandaşa bu lezzetleri tattırma peşindeyiz.
Geleneksel tatlarda Balkanlar, Orta
Doğu, Kuzey Afrika gibi yerlerde güçlü-

yüz. Aynı damak tadına sahibiz” dedi.

En çok çikolotalı gofret 
talep ediliyor

Kolombiya şeker ve çikolata üretimi yapan
bir firmanın yetkilisi olan Sebastian Arbo-
leda Pineda ise, ülkesinde özellikle çikolata
konusunda Türkiye’nin
çok meşhur olduğunu
söyledi. Türk çikolata-
sını ithal etme şansını
kaçırmak istemediğini
dile getiren Pineda,

“Çikolata, sakız ve küçük drajelere ihtiya-
cımız var. Burada yüksek kaliteli ürünleri
ithal etmek için çok güzel bir fırsat veriyor-
lar. En fazla çikolatalı gofret talep ediliyor.
Hem fiyat olarak ekonomik hem de tadını
çok beğeniyorlar” diye konuştu.

THY hava köprüsü kurdu

Türk Hava Yolları’nın Latin Amerika ile
Türkiye arasında hava köprüsü kurması ti-
carete de, turist sayısına da yansıdı. Latin
Amerika’nın perakende ve tedarik firmaları
da, Türk firmalarıyla iş birliği gerçekleştir-
mek için İstanbul’a geldi. İHBİR’in, hedef
rotasını Latin Amerika’ya çevirmesiyle be-
raber Latin iş insanlarının, Türkiye'ye olan
ilgisi her geçen yıl artırıyor.  THY Latin
Amerika uçuşlarında bir önceki yıla göre
yüzde 18,4 artışla 477 bin 275 yolcu taşıdı.
THY’nin özellikle Latin ülkeleriyle hava
köprüsü kurması sayesinde Türkiye ile
Latin Amerika arasında ticaret hacmine de
katkısı oldu.
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gi-
derlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada is-
tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış
bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasın-
dan görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi
almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 06/02/2020

1.İhale Tarihi : 12/03/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 31/03/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : ATAK YEDİEMİN OTOPARK - FERHATPAŞA MAH. 

41. SOK. NO:49 ATAŞEHİR / İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 63.153,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

19. İCRA DAİRESİ
2019/78 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1131451)

EKONOMİ

Türkiye buğday ticaretinden kar etti
tArım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, son 17 yılda buğ-
day ticaretinden ülke ekonomi-

sine 12,5 milyar dolarlık gelir sağlandığını
açıkladı. Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı
açıklamada, Türkiye'nin kendi ihtiyacını
karşılayacak buğday üretimi gerçekleştir-
diğini belirtti. Bakan Pakdemirli, "2002-
2019 yılları arasında 17,5 milyar dolar
karşılığı 63,7 milyon ton buğday ithalatı
varken, un, makarna, bulgur, irmik, bisküvi

gibi mamul ürünlerin buğday karşılığında
29,9 milyar dolar değerinde 75,7 milyon
tonluk buğday ve buğday mamulleri ihra-
catımız olduğu görülmektedir. Bu demek-
tir ki 2002-2019 yılları arasında söz
konusu ticaretten ülkemiz 12,5 milyar
dolar net gelir elde etmiştir" dedi. 

Prim desteği yüzde yüz arttı

Bakan Pakdemirli, buğday üretim fazlası-
nın mamul madde ihracatında kullanıl-

makta olduğunu, bu yönüyle buğdayda
uzun dönem ortalamasında net ihracatçı
olan Türkiye’nin, un, irmik, bulgur gibi
ürün ihracatında dünyada birinci, ma-
karna ihracatında ise ikinci sırada bulun-
duğunu belirtti. Buğday üretimini
artırmak amacıyla çiftçilere ödenen hubu-
bat prim desteklerine de değinen Bakan
Pakdemirli, hububat prim desteklerini
geçen yıla göre yüzde 100 oranında artır-
dıklarını kaydetti. DHA

LATIN AMERIKA
ISTANBUL’A GELDI
Latin Amerika’nın perakende ve tedarik firmaları, Türk firmalarıyla iş birliği gerçekleştirmek için 
İstanbul’a geldi. Yetkililer, ikili görüşmeler yaparak yeni iş birlikleri gerçekleştirdi. Kolombiyalı ithalatçı
Sebastian Arboleda Pineda, Türk çikolatasını ithal etme şansını kaçırmak istemediğini söyledi

corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe

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

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...

ÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADEN
40 ÇEŞİT ÇORBA

Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Örnek No: 25*

33 CZB 15 PLAKALI HYUNDAİ MARKA AC-
CENT BLUE 1.6 CRDI MODE PLUS 2014
MODEL BEYAZ RENKLİ DİZEL YAKIT  MANUEL
VİTES  , RB TİPLİ , D4FBDU386050 MOTOR
NO'LU , KMHCT41UAEU700824 Şasi No'lu
OTOMOBİL, ARACIN ÖN, ARKA TAMPONU İLE
SAĞ ÇAMURLUĞU VE SAĞ AYNASININ 
HASARLI OLDUĞU, ARACIN DİĞER 
PARÇALARINDA MUHTELİF HAFİF ÇİZİK VE
VURUKLARIN MEVCUT OLDUĞU, ANAHTAR
YOK

Tekneler için son fırsat 
Tekne sahiplerinden gelen
talep üzerine başlattıkları
kampanyayı bir ay daha

uzatma kararı aldıklarını
açıklayan Viaport Marina

Direktörü Sinan Arslan,
"Tekne bağlama

fiyatlarında 2019 yılı
fiyatları üzerinden en az

yüzde 50 indirim 
uyguluyoruz" dedi

ViAport Marina, tekne sahiplerinden gelen
yoğun talep üzerine başlattığı kampanyayı bir
ay daha uzatma kararı aldığını açıkladı. Kam-
panyaya göre, tekne bağlama fiyatlarına 2020
yılında zam yapmayan Viaport Marina Yöne-
timi, 2019 yılı fiyatları üzerinden en az yüzde
50 indirim uyguluyor. Konu hakkında açıkla-
mada bulunan Viaport Marina Direktörü
Sinan Arslan, bir ay daha uzatılan kampanya-
nın tekne sahipleri için çok cazip olduğunu
söyledi.

Köprüden önce son çıkış

Sinan Arslan, “Tekne sahipleri hem bütçelerini
zorlamadan teknelerini bağlayabilmeleri hem
de Viaport Marina içerisinde bulunan outlet

shopping, tema park, akvaryum, sinema, aslan
park ve bowling gibi üniteler sayesinde sosyal
yaşamla iç içe bir marina hayatını deneyimle-
yebiliyor. Biz bu kampanyaya yıl başında start
verdik ve tekne sahiplerinin yoğun ilgisiyle kar-
şılaştık. Marinamız alınan rezervasyonlarla
ciddi bir doluluğa ulaştı. Ben bu kampanyayı
köprüden önceki son çıkış olarak değerlendiri-
yorum, tekne sahipleri marinamız kampanya
fiyatlarından faydalanabilecek” dedi.

Sevgililer Günü diye

kazıklanmayın!
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk 
Komisyonu Başkanı Av. İzzet Doğan, birçok
"fırsatçının" 14 Şubat Sevgililer Günü'nü, "aşırı
fiyatlarla mal satma ve cirolarını arttırma günü"
olarak kullandıkları konusunda uyardı

DHA'nın konuyla ilgili sorularını yanıtla-
yan Doğan, “Sevgililer günü ve benzeri
günlerde birçok firma, günlerce sürdür-

dükleri büyük reklam kampanyaları ile bu özel gün-
lere özgü indirimler yaptıklarını açıklayarak,
tüketicileri psikolojik olarak etkilemeye ve alışveriş
yapmaya zorlamakta, ikna etmeye çalışıyor" dedi ve
ekledi: "Oysa, indirim yapılacaksa, bu indirimlerin
belirli günlere sığdırılması bile indirimin gerçek ol-
madığını göstermektedir. Aslında bu yöntem tipik bir
yanıltma yöntemidir. Bu reklam bombardımanı gün-
lerce sürmekte ve mahalle baskısı altında güç kazan-
maktadır. Yapılan araştırmalara göre bu özel
günlerde tüketicilerin kredi kartı harcamalarında
yüzde 50’ yi aşan artışlar olmaktadır. Kartla ödeme
elbette ki başlangıçta insanların bütçelerini zorlamaz
ve kolaylık sağlar. Ancak taksitlere bölünmüş olsa
bile kredi kartları ile yapılan alışverişlerin etkisi
ödeme günü gelince anlaşılıyor. Çünkü kartla alışve-
riş yapıp, yemek içmek bedava değildir ve ekstrenizin
son ödeme gününde karşınıza bir bedel olarak çıka-
caktır. Genç işsizlik oranının yüksek olduğu günü-
müzde özellikle gençlerin yapacakları harcamalara
dikkatli olmaları gerekir.”

Sevgi her şeyden önce emektir

Sözlerini, “Sevgiyi ifade etmenin yolu, sevdiklerinize,
sevgilinize çok pahalı armağanlar almaktan geçmez"
diye sürdüren Doğan, "Pahalı armağanlar alarak, şa-
tafatlı kutlamalar düzenleyerek sevginizi kanıtlamak
isterseniz, bütçenizi de çılgınca harcama yapmaya
hazırlamanız gerekir. Çünkü böyle bir günde fırsatçı-
lar sevgiliye ve sevdiklerinize alacağınız armağan ve
çiçek fiyatlarına aşırı zam yapmaktadırlar. Sevgililer
Gününde hediyenin bedelini değil, sevginizin ölçü-
sünü ifade etmelisiniz” dedi ve şöyle devam etti;
“Unutulmamalıdır ki, sevgi emektir, sevgi paylaş-
maktır, sevgi özverili olmaktır. Bu nedenle sevgiden
yoksun bir ilişkide pahada yüksek bir armağanın hiç-
bir anlamı yoktur. Sevgililer ya da sevgi günü pahalı

SAF 
OLMAYIN
AŞIKLAR

Bekir
Pakdemirli



P artisinin Grup toplantısında ko-
nuşan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, "Rejim güçleri-

nin ateşi sonucu İdlib'de şehit olan asker-
lerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Rejim saldırıları nedeniyle İdlib'de Şehit
sayısı 14'ü yaralı sayısı 45'i buldu. Amaç
sahayı tamamen boşaltmaktır. Verilen
sözlere riayet edilmesini bekledik bize ve-
rilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaş-
malara da kimse uymuyor. Bu saldırılar
doğrudan askerlerimizi hedef almaya
başladı. Madem durum bu biz de lafa
değil sahadaki gerçeklere bakarak hareket
edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi
gözlem noktaları gerisine çıkartmakta ka-
rarlıyız" dedi. 

Artık göz yummayacağız

"Havada karada ne gerekiyorsa tereddüt
etmeden bunu yapacağız. İdlib’deki askeri
gücümüzü tahkim ettik. Artık kimsenin
taşkınlığına, satılmışlığına göz yumacak
değiliz" diyen Erdoğan, "Herkes gözünü
kapasa sırtını dönse de Türkiye bu du-
ruma seyirci kalmayacaktır. İdlib'de rejim
ve Ruslar ile rejimle birlikte hareket eden
güçlerin doğrudan sivil halkı hedef aldığı
gerçeğinin altını çizmek istiyorum. Amaç
bölge halkını sınırlarımıza doğru harekete
zorlayarak sahayı boşaltmaktır.
Bir süredir bu saldırılar doğrudan askerle-
rimizi hedef almaya başladı. Madem
durum bu öyleyse biz de artık lafa değil
sahadaki gerçeklere bakarak hareket ede-
ceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi göz-
lem sınırlarımızın gerisine çekmekte
kararlıyız. Hiçbir oyalanmaya meydan
vermeden bunu yapacağız. Bitmez tüken-
mez toplantıların sonuçlarını beklemeden
hemen ne yapmamız gerekiyorsa onu ya-
pacağız. Bölgedeki muhalif gruplardan
başı bozuk hareket ederek rejime saldırı
muamelesi verenlere de artık tavizsiz dav-
ranacağımızın mesajını verdik. Artık kim-
senin provokasyonlarına göz yumacak
değiliz. Gözlem noktalarındaki ve diğer
yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar
gelmesi halinde İdlib ve Soçi muhtırası sı-
nırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini
her yerde vuracağımızı ilan ediyorum"
tepkisini gösterdi. 

FETÖ'ye diyet borçlular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'na FETÖ'nün siyasi ayağı tartışma-
sında cevap veren Erdoğan, "Bu şahıs son
günlerde FETÖ’nün siyasi ayağı diye esip

gürlemeye başladı. Bugün burada
FETÖ’nün siyasi ayağını ben
size adeta ekran diyebileceğim
duvarda açıklıyorum. Kılıç-
daroğlu bize çamur at-
maya çalışırken elinde
çamurla yakalanmıştır.
FETÖ’nün en önemli
siyasi ayağı bizatihi
Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun kendisi ve ekibi-
dir. FETÖ’yü suç
örgütü olarak ilan eden
ve o MGK kararının al-
tında imzası olan benim.
Baykal’ın yerine Kılıçda-
roğlu’nun gelmesi ile CHP
bu işin tam göbeğine yerleş-
miştir. Seni oraya getiren
FETÖ. Baykal’a kaset kumpasının
savcısı FETÖ’den ihraç edildi. FE-
TÖ’nün MİT Müsteşarımıza yönelik
sinsi kumpasında CHP’nin ortaya koy-
duğu tavır FETÖ’nün siyasi ayağının bir
başka örneğidir. Bu zat ve ekibi omurga-
sızdır FETÖ’ye diyet borçludur" dedi. 

Yürüyüşü FETÖ için yaptı

CHP milletvekillerinin dershaneler kapa-
tılırsa eğitimde sıkıntılar büyür diyecek
kadar zıvanadan çıktığını ifade eden Er-
doğan, "Biz FETÖ’nün üzerine gittikçe
Kılıçdaroğlu bu grupların özgürlük ala-
nını genişletmek istiyoruz diyerek siyase-
ten nerede durduğunu gösteriyordu. Gezi
olayları FETÖ ile CHP’nin birlikteliğini
ortaya koyuyor. Bu işin asıl dönüm nok-
tası 17-25 Aralık emniyet yargı darbe giri-
şimi sürecidir. Devleti FETÖ’den
temizleme çalışmalarımızın hepsinde kar-
şımızda hep CHP ve Kılıçdaroğlu’nu bul-
duk. CHP’nin cumhurbaşkanı adayının
yapılan operasyonları cemaati sindirme
girişimi olarak nitelemesi de aradaki iliş-
kinin bir ikrarıdır. 15 Temmuz’u kontrollü
darbe olarak niteleyen Kılıçdaroğlu’na bu
aklı ve tabiri veren kim? O da FETÖ. Kı-
lıçdaroğlu sözde Adalet Yürüyüşü’nü as-
lında FETÖ’cüler için yapmıştır. Bunların
hayatı yalan. Madem bu işler soru sora-
rak oluyor ben de birkaç soru sorayım.
FETÖ’nün siyasi ayağı, FETÖ’cülerin
devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa
yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir? FE-
TÖ’nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı
siyasetçi midir yoksa yol verdiği siyasetçi
midir? 6 tane danışmanı FETÖ’cü çıktı"
diye konuştu. 

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com
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“ Sevgili arkadaşım, mektubuma başlarken 
evvela selam eder, büyüklerin ellerinden, 
küçüklerin gözlerinden öperim..”   diye 

başlardık yazmaya mektubu. 
Her kelimesini özenle seçmeye çalışır, hal hatırını

sorup selam yollladığımızda  kimseyi unutmamaya
gayret gösterirdik.

Uzun bir döneme imzasını atmış  sosyal olaydı
mektuplaşmak. 

Güvercinleri, ulakları, aracıları, postacıları 
kullanmışız mektuplaşmak için.

Türküler yakmışız sevdiğimizden mektup alınca.
Yas tutmuşuz yine türkülerimizde mektuplarımız 
kesilince. 

Zor olsa da güzel günlermiş.
Bütün insani duyguları katlettiğimiz gibi 

mektupta okuduğumuz,  yazdığımız insani 
duygularımızı da yitirdik galiba.

Teknolojiye yenilmeyen duygumuz mu kaldı?
İnternetin keşfi bizim robotlaşıp umursuzlaşma-

mıza mı gerekçe oldu?
Mektubun ölümüyle birlikte binlerce yıllık bir 

kültür birikimi, bu birikimin yazılı ve sözlü edebi-
yata yansımaları, gündelik dilde kullanılan ifade 
biçimleri, deyimler, sözcükler birkaç on yıl içinde
sessizce kaybolup gitti. 

Yoksa ölen biz miydik?   Bilemedim..
90’lardan sonra  doğan genç hanımlar, delikanlı-

lar için hiçbir şey ifade etmeyen mektup  Orta yaş ve
sonrası i için ise bu sözcük buruk bir nostaljiyi, 
hüzünlerin, sevgilerin, hasretlerin ve yüreklerin 
derinliklerinden gelen can yakıcı duyguların 
sessizce çekilip gitmesini anlatıyor.

Yazdığı yada okuduğu mektup’ları hatırlayınca
eskilere karşı bir of çekmeyen var mı o zaman ve
kültürde yoğrulmuşlar arasında?  Of ki ne offff…

Mektup, binlerce yıllık insanlık tarihinde haber-
leşmenin başlıca kaynağı, milletlerarası ilişkilerin
yazışma aracı, hükümdarların ve merkezî yönetimle-
rin taşra ile konuşan dili, seyyahların ve tüccarların
hafızası, kültür ve medeniyetlerin irtibat köprüsü,
ediplerin ve filozofların çoğu defa ilhamlarını ve
görüşlerini yazıya döktükleri bir mecra olmuştur.
Tarih dönemlerini ve savaşları başlatıp sona erdiren,
siyasette, felsefede, sosyolojide çığır açan mektuplar
vardır. 

Sevdiklerimize erişme imkanının her an elimizin
altında olması ve saniyeler içinde gerçekleşebilmesi
onlarla haberleşmeyi sıradan, kuru, zevksiz ve 
niteliksiz bir eylem haline mi getirdi acaba?. 

Oysa sevgiliye, anne babaya ya da evlada mektup
yazmanın ya da yazılan mektubu okumanın, sevgi,
saygı, merhamet, hüzün gibi yürekleri kabartan
yoğun bir duygu atmosferi içinde gerçekleşmesinin
yanında, kağıda dökülen cümlelerin estetik ölçüler
içinde zerafetle ele alınmasının yerini ne 
doldurabilirdi ki?

Mektup devrine yetişemeyenlere, o güzel 
duygulara bir türkü armağan edip başlayalım 
yazının sonunu.

Bir of çeksem karşiki dağlar yikilir
Bugün posta günü canim sikilir
Sikilir aman aman
Ellerin mektupu gelmiş okunur
Benim yüreğime hançer sokulur
Sokulur aman aman 
VESSELAM

Mektubuma başlarken...

REJIM GUCLERINI 
HER YERDE VURURUZ

SURİYE'Yİ

SON KEZ 
UYARDI

CHP'nin Urla Belediye Başkanı'nın FETÖ'cü çıktığını dile
getiren Erdoğan, "Nereye bakarsan bak FETÖ’nün siyasi ayağı
Bay Kemal’in yatak odasına girmiş haberi yok. FETÖ’nün siyasi
ayağı gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce oy verdiği parti midir,

FETÖ tehlikesi ayyuka çıktıktan sonra desteklediği parti midir? FE-
TÖ’nün siyasi ayağı montaj ses kayıtlarındaki yalanları siyasete
taşıyan değil midir? FETÖ’nün siyasi ayağı FETÖ ile mücadeleye

tam destek vermek yerine süreci sulandıran değil midir?"
diye sordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti-

sinin grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağını açık-
lamıştı. Kılıçdaroğlu, "Devleti FETÖ'ye teslim

eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır"
diye konuşmuştu.

Yatak odasına 
girmiş haberi Yok

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin gerçekleştirdiği 2 hain saldırı sonucu toplamda 13 şehit vermemizin
ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlerimize zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası
sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Askerleri-
mize zarar gelmesi halinde bugünden iti-
baren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile
bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde
vuracağımızı buradan ilan ediyorum"
sözleri uluslararası kamuoyunda gündem
yarattı. İngiltere merkezli uluslararası
haber ajansı Reuters, Erdoğan’ın bu açık-
lamalarını flaş koduyla servis etti. Reuters,
“Erdoğan, Türk askerlerine zarar veril-
mesi durumunda Suriye hükümet güçle-
rini vuracağını söyledi” başlığını kullandı.
Haber ajansının servis ettiği haberde, Er-
doğan’ın havadan veya karadan karşılık
verileceği belirtildi. Katar merkezli Al Ja

zeera da İngilizce yayın yapan internet si-
tesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın sözlerine geniş yer ayırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye hü-
kümetine bağlı güçleri vuracağını manşet-
lerden duyuran Al Jazeera, bu ay
içerisinde 12 Türk askerinin şehit düştü-
ğünü ve 2018 yılında Rusya ile imzalanan
anlaşma kapsamında Türkiye’nin böl-
gede 12 gözlem noktası olduğunu hatır-
lattı. Norveç basını da Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın açıklamalarına geniş yer
ayırdı. Ülkenin çok okunan gazetelerin-
den Aftenposten, “Erdoğan, Suriye reji-
mini çok sert karşılık vermekle tehdit etti”
başlığını tercih etti. Norveç tabloid gaze-
tesi Verdens Gang da, “Erdoğan, Suriye
rejimini tehdit ediyor” başlığıyla gelişmeyi
okurlarına duyurdu.

DÜNYADA 
GÜNDEM OLDU

Savaş herkese zarar verir!

SaadET Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, haftalık
basın toplantısında gündeme
ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu. Karamollaoğlu, Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın “Bugüne
kadar İdlib’de verdiğimiz şehit
sayısı 14’ü buldu. Bu süreçte
gözlem noktalarındaki askerleri-
mize en küçük zarar gelmesi ha-
linde bugünden itibaren İdlib ile
Soçi Muhtırası sınırları ile bağlı
kalmadan rejim güçlerini her
yerde vuracağımızı buradan ilan
ediyorum” açıklamasına ilişkin
konuştu. Karamollaoğlu, astana
ve Soçi sürecinin bitirilmesinin
Türkiye’yi savaşa götürebilece-
ğini ifade ederek “İnşallah böyle

bir saldırı
olmaz ancak
bir saldırı var-
mış intibasını
uyandırmak
da o kadar
zor değil”
diye ko-
nuştu.

Kışkırtmak için geliyor

"Belli bir yerde sanki rejim güç-
leri ordumuza saldırıyormuş in-
tibasını doğuracak bir saldırı
da yapabilir" diyen Karamolla-
oğlu, "Bu ayrımı Türkiye'nin
mutlaka yapması, burada has-
sasiyet göstermesi gerekir. Biz
Suriye'ye karşı harp ilan etme-
meliyiz. Bugüne kadar etmedik,
farklı unsurları kullandık. Soçi
ve astana süreci bitti demek,
bizi istesek de istemesek de sa-
vaşa götürecek bir adım olabi-
lir. Savaş herkese zarar verir.
Bunun için ben Jeffrey'nin gel-
mesini ben hayra alamet bir zi-
yaret gibi görmüyorum. adeta
kışkırtmak için geliyor. Türki-
ye'de kışkırtıcılar var, sayın
Cumhurbaşkanı bunlara itibar
etmemeli. Unutmasınlar, Tür-
kiye zarar görürse bugün Tür-
kiye'yi idare edenler baş
sorumlu olurlar. Niye S-400'leri
aldınız? Niye biz size destek
veriyoruz bu konuda? Çünkü
size dost zannettiğiniz çevreler-
den bir zarar olabilir, ancak S-
400'ler varsa siz kendinizi
savunabilirsiniz. Sayın Cum-
hurbaşkanı bu tip kışkırtmalara
kapılmamalı" uyarısını yaptı. 

SP lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye konusundaki
açıklamarının ardından "Soçi ve Astana süreci bitti demek, bizi istesek de istemesek
de savaşa götürecek bir adım olabilir. Savaş herkese zarar verir" dedi

Cenaze
töreninde
bir araya
geldiler

ANKARA'DA tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybeden
eski MHP Osmaniye Milletve-

kili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi
Hasan Hüseyin Türkoğlu (52) için
TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Tö-
rene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener de katıldı. Törene, ailesinin yanı
sıra CHP, MHP, İYİ Parti Genel Başkan-
ları, Meclis Başkanvekili Celal Adan, eski
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti
Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP

Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve
Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı
Orhan Çakırlar, MHP Grup Başkanvekil-
leri Muhammed Levent Bülbül ve Erkan
Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri
Lütfü Türkkan ve Müsavat Dervişoğlu,
TBMM Milli Savunma Komisyon Baş-
kanı İsmet Yılmaz ile eski ve yeni milletve-
killeri, meclis bürokratları ve çalışanları
katıldı. Törende, Türkoğlu'nun özgeçmişi
okunarak dua edildi. Ardından İYİ Parti
Genel Başkanı Akşener, Türkoğlu'nun ai-
lesiyle birlikte taziyeleri kabul etti. 
DHA

Recep
Tayyip
Erdoğan

Temel
Karamollaoğlu



S ilivri Belediye Başkanı ve
MHP Grup Başkanı Volkan
Yılmaz, İstanbul Büyükşehir

Belediyesi (İBB) Şubat ayı meclis
toplantısının birinci oturumunda
söz aldı. Gündeme yönelik birçok
konuyu dile getiren Başkan Yılmaz;
Elazığ depremi, Van Bahçesaray’da
yaşanan çığ felaketi, uçak kazası,
Amerika’nın sözde Barış Planı,
Yunan milletvekilinin Türk Bayra-
ğına yönelik çirkin saldırısı, KKTC
Cumhurbaşkanı Mustafa Akın-
cı’nın haddini aşan sözleri, Misak-ı
Milli kararlarının 100. yıl dönümü
konularına değindi. Türkiye’nin gü-
veliği için görev yaparken şehadet
şerbetini içen Mehmetçiğimize rah-
met dileyerek sözlerine başlayan
Başkan Yılmaz, İstanbul’da riskli
binaların kentsel dönüşüme tabi tu-
tulması ile kırmızı plakalı taksici es-
nafının sorunlarına dikkat çekti.

Depreme ne kadar 
hazırlıklıyız?

Yılmaz, kentsel dönüşüme yönelik
hatırlatmalar yaptığı konuşma-
sında, arama-kurtarma çalışmala-
rında eşgüdümlü yürütülmesi için
işbirliğine davet etti. Deprem konu-
sunda İstanbul’un civar illeri ile
ortak çalışma yapması gerektiğini
ifade eden Yılmaz, "Hem Silivri Be-
lediye Başkanı olarak, hem de
MHP Grubu adına her konuş-
mamda deprem konusu öncelikli
konumuz oluyor. Öncelikle 24
Ocak’ta meydana gelen merkez
üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan
depremde 41 vatandaşımız hayatını
kaybetti. Hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet, yara-
lılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu
deprem bize bir gerçeği daha hatır-
lattı; ‘Türkiye'nin büyük bir deprem
kuşağında yer alıyor ve her an Tür-
kiye’nin birçok yerinde yıkıcı dep-
remler olabilir.’ Özellikle Ege
bölgesinde birçok orta derecede
depremi yaşadık. İstanbul’da ya-
şanması muhtemel olan ve tüm

bilim insanlarının kabul ettiği bir
depreme ne kadar hazırlıklıyız so-
rusunu bir kez daha kendimize sor-
mamız gerektiğini düşünüyorum"
dedi. 

Çevre iller de 
plana dahil edilmeli

"Binalarımız bu depreme ne kadar
hazır? Kentsel dönüşümün nere-
sindeyiz? 17 Ağustos 1999 depre-
minden sonra, kentsel dönüşüm ve
kötü bina stokunun yenilenmesi ile
ilgili neler yaptık, neler yapama-
dık?" sorularını soran Yılmaz, "İs-
tanbul’da yaşanacak yıkıcı bir
depremin sonuçları her açıdan fela-
ket olacağı hepimizin malumu.
Hem ekonomik, hem sosyal, hem
siyasal hem de psikolojik bir çö-
küntü yaratabilecek bir depreme
hazırlıklı olmalıyız. En önemli ko-
nulardan birisi de; bizler yaşanacak
bir deprem sonrasında arama-kur-
tarma çalışmaları ve deprem sonra-
sında barınma, su ve aş ihtiyacını,
arama kurtarma ekiplerinin ne
kadar hazır olduğunu ve bu ko-
nuda ilçe belediyelerinin İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin, merkezi
hükümetimizin ve esasında en
önemlisi civar illerdeki arama kur-
tarma ekipleri ile bir eşgüdüm, bir
plan, bir program var mı? Bunu da
oturup bir masa etrafında konuş-
malıyız. Bir deprem yaşandığında o
kentteki insanlar önce çocuklarının
nerde olduğunu, eşlerinin nerde ol-
duğunu ve birbirlerini bulma nok-
tasında bir arayışın içine giriyorlar.
Hiç kimse bir enkazın altından bir
başkasını kurtarmayı düşünmüyor.
Onun için biz İstanbul’a yakın il-
lerle bu konuyu etraflıca konuşma-
lıyız" önerisinde bulundu. 

Herkes aynı haktan 
yararlanmalı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, Silivri, Çatalca ve Şile ilçele-
rinde 212 taksici esnafın yaşadığı
mağduriyeti de konuşma günde-
mine dahil etti. Kırmızı renk M pla-
kalı taksilerin, sarı renk T plakaya

geçmesine yönelik çalışma yapıl-
ması gerektiğini ifade eden Başkan
Yılmaz, "Her zaman söyledim, söy-
lemeye de devam edeceğim. İstan-
bul Suriçi’nden ve merkez
ilçelerinden ibaret gören anlayışla
yönetilmeyecek kadar önemli bir
kenttir. Bunu bu şekilde düşünür-
sek, İstanbul’un taşrasına, dış çe-
perlerine, dezavantajlı
mahallelerine büyük haksızlık etmiş
oluruz. Ben İstanbul’un çeperindeki
ve taşrasındaki ilçelerin sözcüsü ol-
maya inatla devam edeceğim.
Şimdi söyleyeceğim konu da bu
kapsamdadır. İstanbul’da 18 bin
adet taksici esnafı var. İstanbul’un
18 bin taksisinin yalnızca Silivri,
Çatalca ve Şile ilçelerinde 212 ta-
nesi sarı boyalı değil, yalnızca bu
212 taksi kırmızı renktedir. T Plaka
değil, M plakalıdır. Bunun bu kadar
önemli olmasının sebebi, basında
zaman zaman taksicilerin yaptıkları
tartışmalar, yaralanmalar ile biten
kavgaları gözlemliyoruz. 
Çatalca’dan, Silivri’den, Şile’den İs-
tanbul’un içine gelen kırmızı taksi-
ler dönüşlerinde çok büyük
problemler yaşıyorlar. Aynı tarife
üzerinden ücretlendiriliyor ama
gece tarifesi de yok. Silivri’nin mer-
kezine 35 km uzaklıktaki Dana-
mandıra Mahallesi’ne giden kırmızı
plakalı bir taksicinin o köy yolun-
dan dönüşte yolcu bulması imkan-
sız. Bakırköy’den Kadıköy’e giden
sarı plakalı bir taksi dönüşte yeni
yolcusu ile dönebilmektedir. Şimdi
hakka hukuka aykırı olan, İBB'nin
tamamında yaşayan insanların aynı
haktan yararlanması gerekirken,
maalesef kırmızı plakalı taksicilere
bu uygulama reva görülmektedir.
Hem yüce meclisin hem sayın baş-
kanın bu konuda gerekli çalışmayı
el birliği ile yapıp bu sarı-kırmızı
taksi kaosunu ortadan kaldıraca-
ğına inancım tamdır. Geçtiğimiz yıl
bir önceki belediye başkanımız Bü-
yükçekmece ve Esenyurt’taki kır-
mızı plakaları sarı plaka haline
getirmiş ve o kavgayı bitirmiştir"
açıklamasını yaptı. 

Ç oğu gazetecinin haber atlatan rakibi
meslektaşının ne yazdığını okumaya
gerek görmediği ama neden 90 mil-

yonluk ülkede az gazete satıldığından ya-
kındığını bilen bir gazeteci olarak
siyasilerin, idarecilerin yanı sıra biz gazete-
cilerin yazılanları okuyorsa ne kadar ben-
zer şeyler düşündüğümüzü ve doğrunun bir
olduğunu hemen her gün okuduğum ve ya-
kından takip ettiği gazeteci meslektaşları-
mın arasında bulunan Ali Tarakçı'nın
'Türkiye yeniden denge politikalarına dön-
melidir' başlılıklı son yazısında bir kez daha
anlıyorum.

Ama bir gün önce ve sonrasında benim
gibi çok gazeteci/yazarın aynı düşündüğü-
müzü ama başta iktidarın olmak üzere in-
sanların bu yazılanları çokta okumadığını

da düşünmedim değil..
Belediyelerinde destekleyip, açtığı fuar-

ların bir kaç kitabın imza uğruna alındığı
ülkemde kiminin, 'Uzun yazıyorsun karde-
şim' deyip, okumadığı kiminin ise kitap
okuma alışkanlığı gibi günde bir günlük ga-
zete alıp, haberlerinin yanında yorumları
okumadığı ve bunun suçlusunun kendisinin
değil, sanal ortamın olduğunu belirttiği bir
zamanda normal vatandaşa, 'gazete oku-
muyor' diye sitem eden sözde aydın dediği-
miz gazetecilerin de bir birlerini bile
okumadıkları da diğer bir gerçektir.

Evet bir çok kişinin ortalıkta gazeteci
diye gezip, değil günlük yaşananlar haber
olarak okuruna vermek beyninde ki düşün-
celerini yoruma aktarmadığı ve evde kadın
programları izleyenler gibi sanalda ki pay-

laşımları daha kolay bulduğu ülkede ki ga-
zetecilik sahasında Ali Tarakçı ve onun gibi
ustaların yorumlarını okumak ve anla-
makta o kadar zor olsa da onun ve onun gi-
bilerinin yıllardır yazdıkları ile ayakta
kalması da ayrı bir değerdir.

Çünkü gazeteciyim deyip, ortalıkta ge-
zenlerin kısa süre içinde ya yok olup unutul-
dukları yada 50 kuruşluk reklamcı yada
tetikçi olduklarını da en bilenlerdenim.

Evet, gazetecinin gazeteciyi bile okuma-
dığı bir ülkede mahallesinin muhtarının, ya-
şadığı kentin belediye başkanının kim
olduğunu, makamının nere olduğuna bir

kez olsun şahit olmadığını bile bile Fetonun
siyasi ayağının kim olduğunu araştırmak,
anlatmakta bir o kadar zor deyip, bugünkü
yazımı Tarakçı gibi uzatıp, Kılıçdaroğlu'nun
20 soru ve cevapla arayıp, bulduğunu iddia
ettiği grup konuşmasına aynen yer verip,
başta gazeteci diye ortalıkta gezenler
olmak üzere benim okurlarımın da okuma-
sını ve kim bu ayak diye onlarında düşün-
mesi için dua etmeyi tercih edeceğim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
eski Genel Kurmay Başkanı İlker Baş-
buğ'un askerlerin sivil mahkemelerde yargı-
lanmasını düzenleyen yasa tasarısına ilişkin
yaptığı açıklamaları ardından yeniden alev-
lenen 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasına
ilişkin açıklamalarda bulundu. "FETÖ'nün
siyasi ayağını açıklayacağım" diyen Kılıçda-
roğlu, 20 soru 20 cevap sıraladı. FETÖ'nün
2007 yılından sonra güç dengesini oturttu-
ğunu ve örgütlenmesini sağladığını, Ana-

yasa değişikliği sonrası FETÖ'nün kendisini
devletin hâkimi olarak gördüğünü anlatan
CHP lideri, "Devleti FETÖ’ye teslim eden
kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

Devletin sırlarının bulunduğu 'kozmik
odayı' Erdoğan'ın açtığını söyleyerek, "vatan
hainliği" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ikti-
darın FETÖ ile gerçekten mücadele etmedi-
ğini ileri sürdü. "Herkes biliyor ki FETÖ ile
samimi bir mücadele verilmiş değildir. Pa-
rası, kayındeperi olan dışarıda. Siyasi ar-
kası olanların kılına dokunulmadı" diyen
Kılıçdaroğlu, iktidarın elinde var olduğunu
ileri sürdüğü bir ByLock listesinden bah-
setti. Kılıçdaroğlu, "FETÖ’cü oldukları dü-
şünülen 215 bin kişilik bir ByLock listesi
var. Niye açıklamıyorlar bu listeyi? Neden
korkuyorsunuz. Hiçbir ayıklama yapmadan
açıklayın kardeşim. ByLock’u listesini açık-
lamıyorsan FETÖ’ye destek veriyorsun de-
mektir" ifadelerini kullandı.

Gazeteci gazeteciyi okuyor mu?
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Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Bakım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2020/56126
1-İdarenin
a) Adresi : Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A 34676 

Beylerbeyi ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02165314000 - 02163349196
c) Elektronik Posta Adresi : ......@kiyiemniyeti.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kuruluşumuz bünyesinde kullanılmakta olan Oracle veri tabanı için 

18 ay boyunca Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Bakım Hizmet 
Alımı işidir.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Hizmet Binası
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 18(on sekiz) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İhale Odası Beylerbeyi 

Mah. Abdullahağa Cad. No:16/A Üsküdar İstanbul 
b) Tarihi ve saati : 05.03.2020 - 14:00
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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları
veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumla-
rınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluş-
larının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin ge-
çerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi
veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından
akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası
taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale
tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre tek bir sözleşme kapsamında finans, bütçe, muhasebe, stok, demirbaş yöne-
timi, satın alma, satış modüllerini içeren ve web servis entegrasyonları yapmış olması benze iş olarak
kabul edilecektir.
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 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cad. No:16/A Üsküdar İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1131418)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Fakir YILMAZ
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Deprem için yapılan planların birbiriyle örtüşmesi gerekti-
ğinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Ayrıca İstanbul depremi
ile ilgili yapılacak çalışmalara hız verilmeli. Biz Silivri il-
çesi olarak İstanbul’da Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Daire Başkanlığımızla üç adet toplantı yaptık,
faydalı toplantılar oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
ilçe belediyelerin bir bütün halinde hareket etmesi gereki-
yor. Sayın Belediye Başkanımıza seçim öncesi yapmış ol-

duğu deprem ve doğal afetler vaatlerini hatırlatmak istiyo-
rum. 1 yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin binanın yenileneceği
söylenmişti. Yine Kentsel Dönüşüm Stratejik Belgelerin bir
yıl koordinasyonunun yapılacağı, 5 yıl içinde tamamının
bakanlığa teslim edileceği vurgulanmıştı. Bir de vatandaş
katılımlı Kentsel Dönüşüm İşbirliği Masası İBB’de devreye
sokulacaktı. Bunların yapılıp yapılmadığının takipçisi ola-
cağımızı bilmenizi isteriz" diye konuştu. 

VERİLEN SÖZLER UNUTULMAMALIISTANBUL 
SURICI’NDEN 
IBARET DEGIL

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, Silivri,

Çatalca ve Şile'de hizmet
veren 212 M plakalı ticari

taksinin T plakaya
dönüştürülmesi

gerektiğini söyledi. 
"İstanbul Suriçi’nden ve

merkez ilçelerinden
ibaret gören anlayışla
yönetilmeyecek kadar

önemli bir kenttir" diyen
Yılmaz, "İstanbul’un

taşrasına, dış çeperlerine,
haksızlık ediliyor"

ifadelerini kullandı

Volkan
Yılmaz



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul
Planlama Ajansı”nın tanıtım toplantısı

öncesinde kameraların karşısına geçti ve
gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını ya-
nıtladı.  “AK Parti ile CHP arasında
FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları sürü-
yor. Cumhurbaşkanı’nın gösterdiği videoda
‘İmamoğlu’nun danışmanı FETÖ İmamı’
cümlesi vardı. Bu iddiaya ne diyorsunuz?”
sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Bana ar-
kadaşlarım ifade ettiklerinde açıkçası bu
habere inanmak istemedim. Sonra arka-
daşlarım videoyu gösterince çok üzüldüm,
utandım. Ülkemde bu tür yalan ifadelerin
bu mercilerden aktarılması konusunda
utandım, çok üzüldüm. Önce şunu söyle-
yeyim: Bahsi geçen vatandaşımız, benim
danışmanım değil. Bahsi geçen vatandaşı-
mızın hizmet ettiği birçok kamu kurumu
var. MİT gibi bu ülkenin gizli güvenliğin-
den sorumlu kuruluşları var. Onlarca ba-
kanlık, onlarca AK Partili belediye
başkanlıkları var. Ben, Beylikdüzü Belediye
Başkanı olduğumda halihazırda, AK Partili
belediye başkanı döneminden itibaren,
2012’den beri hizmet eder konumdaydı. Bu
arkadaşımız, bizim dönemde de bir kısım
hizmetler verdi. Bunlar kayıtlı, bunlarla iliş-
kili araştırmalar yapıldı. Soruşturmaya bile
gerek duyulmadı. Bu yalan ifadeleri kullan-
makta nasıl böyle bir boşluğa düşerler, bu
makamlar böyle yalan ifadeleri nasıl kulla-
nırlar? Çok üzüntülüyüm, tekrar altını çize-
yim. 2012’den itibaren Beylikdüzü
Belediyesi’ne hizmet eden bir şahıstan bah-
sediyoruz" dedi.

Polemik yaratmak istemedim

Bugüne değin polemik yaratmamak için
birçok konuda sessiz kaldığını kaydeden
İmamoğlu, "Bugüne kadar polemik yarat-
mamak adına hiç paylaşmadığım bir şeyi
sizinle paylaşacağım. Polemik niye yarat-
mak istemedim? Çünkü seçimle ilgili sü-
reçte bunları kullanacak bir insan değildim
ve kulağıma gelen, belgesiyle tanıklarıyla
bana aktarılan bazı kişileri kurumları,
kamu kurumlarını zedeleyici ifadeler ol-
duğu için de uzak durduğum birçok şeyle
karşı karşıya kaldım. Bunların hiçbirisini

açıklamadım. Çünkü benim işim polemik
değil. Benim işim vatandaşlaydı ve vatan-
daşa ne yapacağımızı anlattık. Bazı soru-
ları soracağım açıkçası. Demek ki benim de
bunları açıklama vaktim geldi. Sayın Cum-
hurbaşkanı’na soruyorum: 31 Mart 2019
seçimlerinin birkaç gün öncesinde bahsi
geçen Erkan Karaarslan’ın avukatını
İzmir’e hangi bakanınız davet etti? Hem de
bilet alarak! Bu vatandaş o zaman tutuk-
luydu. İki: Halihazırda kabinenizde bulu-
nan bu bakan ‘İmamoğlu’na önce FETÖ,
yoksa yolsuzluk suçu at, amacımız onları
bitirmek’ dedi mi demedi mi?  Tekrar edi-
yorum. Bu Bakan, hala aktif olan bu
Bakan, “İmamoğlu’na öncelikle FETÖ
üzerinden, yoksa yolsuzluk suçu at. Amaç

onları
bitir-
mek” dedi
mi demedi
mi? Bu kumpas-
tan son sorum da şu:
Bugün bu yalan ifadeleri kullanan Sayın
Cumhurbaşkanı’nın haber var mı yok mu?
Onun onayıyla mı yapıldı? Yoksa haberi yok
mu?" diye sordu.

Samimi ifadelerimi geri çekiyorum

Erdoğan'dan istediği randevuya hala yanıt
alamadığını da kaydeden İmamoğlu, "Sa-
mimi ifadelerimle kendisine bir mektup yaz-
dım. Randevu talep edeli 6-7 ay oldu.
Mektubu da yazlı tahmin ediyorum bir ayı

geçti, kırk gün oldu belki. Ben İstanbul
adına çok samimi, bir vatandaş gibi, bir
hemşeri duygusuyla kendisine çok içten bir
mektup yazdım. Çevresindeki insanların,
yalanla, dolanla, yalancı tariflerle kendilerini
aldatmaması konusunda İstanbul’la ilgili
brifing verme süreciyle ilgili talebimi ilettim.
Benim mektubumdan sonra, yine yalan ifa-
delerle benim üzerime bir takım laflar atıldı,
söylendi. Süt dendi bilmem ne dendi. Şimdi
bakıyorum ki hala, yalan ifadelere devam
ediliyor. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı’nın
makamı üzerinden, ona sunulan bilgilerle
benim de içinde tutulmaya çalıştığım bir
kumpasa karşı, artık böyle ifade ediyorum,
yapılan bir açıklama bugün ortada. Çok
üzülüyorum. Bu makama karşı çok üzülü-
yorum. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı olarak tüm samimi duygularımla
mektup yazarak, kendisine bu mesajları ile-
ten kişi olarak, ben bu tüm samimi ifadele-
rimi geri çekiyorum. Gerek kalmadı. Çünkü
işimiz ne? İşimiz, İstanbul’a hizmet etmek
mi? Türkiye’ye hizmet etmek mi? Yoksa bu
makamlar üzerinden çamur atmak mı?

Bakın neredeyse on bir ay sonra ben
bunu açıklıyorum. Sebebi polemik ya-

ratmamak. Muhatapları kendileri
bulma haizine sahipler" şeklinde ko-
nuştu.

Sanık şu anda serbest

"FETÖ imamı" denilen kişiye ilişkin
de konuşan İmamoğlu, "Kaldı ki bir

şeyi daha söylemek istiyorum. Suçla-
dıkları ‘FETÖ’nün imamı dedikleri

şahıs’. Böyle ayıp bir ifşa olur mu? Bu
vatandaş şu anda serbest. Mahkemesi gö-

rülmüş ve serbest. Böyle bir ifşa olabilir mi?
“FETÖ’nin İmamı”  diye başlık atıyorsu-
nuz, İmamoğlu da danışmanı diyorsunuz.
Her karar alınıyor. Herkes bir takım haksız-
lığa, hukuksuzluğa uğradığı, çok pratik ka-
rarların alındığı bu ülkede, bu vatandaşımız
suçsuz veya yargılanması devam ediyor, so-
kakta. Siz FETÖ’nin İmamı”   diye başlık
atıyorsunuz bir oturumda, bir grup toplantı-
sında ve onun altına da İmamoğlu danış-
manı diyorsunuz.  Kim inanır size?
Üzülüyorum. O makama da çok üzülüyo-
rum" dedi. YAKUP TEZCAN
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GÜNDEM

ZAYİ İLANLARI 
İngenico İWE280 model JH20128651 seri numaralı cihazımı

kaybettim. Hükümsüzdür.  Öyküm Pasta Cafe Nihan Kıran 

34-M-530 ruhsat numaralı Gold Veteriner Kliniği'nde çalışan
Hasret Taşöz'ün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan

çalışma izin  belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

ZİGANA AKÇAABAT KÖFTE Faruk Yıldız adına kayıtlı Beko-220
TR Marka modelAS0000009432 Seri numaralı pos cihazının

ruhsatı kaybolmuştur.Hükümsüzdür. V.D.B.Çekmece
No:24497570198

Ç atalca'da uzun yıllardır dile getirdiğimiz 
sorunların çözümleri noktasında başlatılan
her bir çalışma eski sorunları bir kenara koy-

durur ve yeni sorunları gündeme getirir hale geldi.
Son 10 yıldır, belki de dah da fazla zamandır 

ilçenin en büyük sorunlarından bir tanesi kaldırımla-
rın darlığı idi. Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner'İn başlattığı kaldırım genişletme ve araç park
cepleri çalışması yeni sorunları gündeme getiriyor.

Mesela bundan yıllar, yıllar önce, uzun yıllar önce
tabi yol kenarlarına Dışbudak Ağaçları ekilmiş. 
Zamanla yapılan kaldırım çalışmaları sonrasında bu
ağaçlar büyümüş ve kaldırımların tam ortasında, 
kaldırımların kullanılmasını tamamen engeller 
hale gelmiş.

Geçtiğimiz akşam Belediye Başkanı Mesut Üner
ile konuşurken, en iyi kararın “ Bu ağaçları kökleri
ile birlikte söküp, daha uygun yerlere ekilmesi” konu-
sunda hem fikir olduk. Ama tabi bunu halka sormak
gerektiği de aşikar. Halkın büyük oranda çoğunluğu
sökülüp başka bir yere ekilmesi kararında hem fikir.

Çatalca'nın her bir yeri zaten yeşil. Toplamda 12
adet olan bu ağaçlar yerlerinden sökülüp başka bir
alana ekilir, ve hatta onların yerine yüzlerce ağaç ta
başka bir yere Çatalca Belediyesi tarafından ekilir
ise, inanıyorum ki Çatalca halkı kaldırımları kullana-
bilme açısından rahatlığa kavuşmayı tercih edecektir
ve ediyor da...

Yani bu işin siyasetini bir kenara bırakıp, gerçek-
ten mantıklı düşünmek hepimizin asli görevi olmalı.
Sırf siyaset için “ Olmaz sökemezsiniz, Yeşili Öldüre-
mezsiniz” diyen insan sayısı iki elin bile değil, bir elin
parmaklarını bulmayacaktır bu ilçede.

O sebeple buradan Belediye Başkanı Mesut Üner'e
alenen seslenelim. Söz uçar, yazı kalır misali...

“ Bu ağaçları kökleri ile birlikte başka bir alana
alın ve kaldırımları gerçekten halkın kullanabileceği
bir hale getirin”

Bu birinci sesleniş olsun.
İkinci sesleniş ise...
“ Kaldırımların esnaflar tarafından işgalini derhal

önleyin. Kaldırımlara kahvehaneler tarafından tabure
ve masa atılmasını da önleyin”

En çok gelen tepki bu yönde.
Yani Mesut Başkan, sen bu ağaçları buradan 

kaldır ama, esnafa da çeki düzen ver. Bugüne kadar
esnaftan yana siyasi kaygı duyanların aksine, sen
halktan yana siyasi kaygı duy ve gereğini yap. İster
sarı, ister beyaz, istersen kırmızı çizgiler çek ve
esnafın işgallerini sınırla...

Ki bu millet, yaptığın bu güzel işe kalksın ayakta
alkış tutsun! 

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

Çatalca'nın 
sorunu bitmez...
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AMAC HIZMET ETMEK
MI CAMUR ATMAK MI?

Sizlerin canını düşünüyorum!
Yıkımına karar verilen Çağlayan Ege İş Merkezi'nin esnafı Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'i ziyaret etti. İş yeri 
sahiplerinin "İş merkezi ne zaman yıkılır?” sorusuna cevap veren Üner, “Ben olası İstanbul depremi sebebiyle sizlerin
canını düşünüyorum. Bu sebeple bu binayı yıkmak ve yerine yeni bir alışveriş merkezi yapmak istiyorum” dedi

Çatalca'da son günlerin en çok merak
edilen konularından bir tanesi haline
gelen ve esnafın da yakından takip ettiği

'Çağlayan Ege İş Hanı'nın yıkım kararı yeniden
gündeme geldi. bir defa daha gündeme geldi. Bele-
diye Başkanı Mesut Üner, kendisini ziyaret eden
han esnafına, "Aslında bu konu ile ilgili gerek bele-
diye işhanımız içerisinde bulunan esnafımız, ge-
rekse zamanında bu dükkanlardan satın almış
olan mal sahipleri ile geniş kapsamlı bir toplantı
yapmayı düşünüyoruz. Ancak bu toplantı önce-
sinde mimari olarak da, hukuki olarak da ön çalış-
malarımızı tamamlamak istiyoruz. Sizlerin telaşını
anlayabiliyorum. Bu sebeple sizlerle görüşmeyi
kabul ettim. Net bir bilgi ve net bir tarih istiyorsu-
nuz. Ancak şu an için böyle bir tarih veremem"
açıklamasını yaptı. 

Düşünmek bile ürpertiyor

Önceliğinin esnafın can güvenliği olduğunu belir-
ten Üner, "Hepiniz ekmeğinizin peşindesiniz. Ama
nihayetinde her birinizin canı da bizler için çok
önemli. Bu binanın analizleri bundan neredeyse 20
yıl önce yapılmış ve raporlar hiç iç açıcı değil. Biz
burasının yıkılması ve yerine yeni bir alışveriş mer-
kezi yapılması noktasında çalışmalara başlayaca-
ğımızı ifade etmiştik. Olası bir İstanbul
depreminde, inanın gün içerisinde anlık insan sir-

külasyonunun 300'leri bulduğu bu iş hanında neler
olabileceğini düşünmek bile bizleri ürpertiyor. Far-
kındaysanız yeni kiralama ihaleleri de yapmıyoruz.
Kısa bir süre içerisinde tüm hazırlıkları tamamla-
yıp, Çatalca Belediyesi olarak bu binanın yıkımını
ve yenisinin yapımı çalışmalarını hayata geçirece-
ğiz" dedi.

Kiralar tavan yaptı

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner yeni alışve-
riş merkezi binasının yapım sürecinde ve sonra-
sında iş hanı içerisinde bulunan esnafa nasıl bir
opsiyon tanınacağını da açıklayarak, "Dediğim gibi
çok geniş bir kapsamlı toplantı gerçekleştireceğiz.
Orada tüm bu konuları enine boyuna hep birlikte
tartışacağız. Ve tam anlamı ile sonuca o toplantıda
ulaşacağız. Öncelikli işimiz mimari ve hukuki an-
lamda tüm ön hazırlıkları tamamlamak. Ama siz-
lerin can güvenliği benim için her şeyden daha
önemli. Hepiniz can taşıyorsunuz ve evinize ekmek
götürebilmek adına bugün bu işhanında duruyor-
sunuz. Hızlı ve seri bir şekilde bu işi sonlandırmak
istiyorum" ifadelerini kullandı. İş hanı esnafı ise
"Belediye iş hanının boşaltılacağı kısa sürede ilçede
yayıldı. Sonrasında da kira bedelleri yükseldi. Biz-
ler böylesine kiraları ödeyemeyiz. Binanın yıkımı,
yapımı çok uzun bir süre devam ederse, bu yüke
dayanamıyız" diye konuştu. BAHADIR SÜGÜR

Erdoğan'dan istediği randevu talebini geri
çektiğini de anlatan İmamoğlu, "Tabii ki

randevu talebimi geri çekiyorum. Zaten bir
anlamı yok ki. Benim bu kadar samimi

randevu talebime karşı verilen bu
cevap verilen bu ifade bunun kul-

lanılma biçimi çok yazık"
dedi.

Randevu talebimi 
geri çekiyorum

Hayatın engellerine
kapak mavi olsun!
Beylikdüzü Belediyesi tarafından üçüncüsü gerçekleşen Oku-Yorum
Buluşmaları'nda bu ay Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin başlattığı “Hayatın
engellerine kapak olsun!” mavi kapak toplama kampanyasına destek verildi

Beylikdüzü’nün okuma
oranı ve alışkanlıklarına katkı
sunmak adına önemli proje

ve etkinliklere imza atan Beylikdüzü Be-
lediyesi, okuma buluşmalarının üçüncü-
sünü düzenledi. Kitapların birleştirici
gücüyle interaktif sohbetlerin gerçekleş-
tiği Oku-Yorum Buluşmaları’nın bu ay ki
önemli bir diğer noktası da Türkiye
Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)’nin
başlattığı “Hayatın engellerine kapak
olsun!” mavi kapak toplama kampanya-
sına yapılan destek oldu. TOFD Hüsnü
Ayık Özel Bakım Merkezi’nde gerçekle-
şen etkinliğe; Zehra Çalık, Eğitimci - Viz-
yon Koleji Yön. Kur. Bşk. Abdulkadir
Özbek, Beylikdüzü Belediyesi Başkan
Yardımcıları, TOFD Başkanı Ramazan
Baş, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sa-
yıda vatandaş katılırken “Beyaz Zam-
baklar Ülkesinde” isimli kitabın tahlili
yapıldı.  

Çok güzel bağışlar yapılıyor

Her ay farklı bir kitabın ele alındığı, sürp-
riz etkinlik ve konseptlerle düzenlenmeye
devam eden etkinlikte, katılanlar hayatla-

rına dokunan kitapları ve hikayelerini
paylaşmanın yanı sıra STK’lar Hüsnü
Ayık Özel Bakım Merkezi’nin kütüpha-
nesine beraberinde getirdikleri kitapları
bağışladı. Katılımcılardan Abdulkadir
Özbek Türkiye'de okuma alışkanlığıyla
ilgili veriler ve anlayarak hızlı okuma tek-
nikleri hakkında püf noktaları paylaşır-
ken okuma alışkanlığını kazandırmada
ebeveynlerin çocuklara rol model olması
gerektiğinin önemine değindi. Özbek,
“Arka planda müthiş bir ekiple çalışıyo-

ruz. Beylikdüzü Belediye Başkanımızın
eşi Zehra Hanım liderliğinde böyle güzel
bir proje oluşturduk. Ağustos ayından
bu yana çok güzel bağışlar yapılıyor.
Türkiye’de en çok okuyan ilçenin Beylik-
düzü olmasını hedefliyoruz” dedi.
Hüsnü Ayık Özel Bakım Merkezi’nde
bulunmaktan duyduğu mutluluğu belir-
terek sözlerine başlayan Zehra Çalık ise;
"Okuma süremiz diğer ülkelere göre çok
az ve bizler bu tarz etkinliklerle bu süreyi
yukarılara taşımak istiyoruz” dedi.

İmamoğlu,
Erdoğan’a 

olan randevu
talebini de geri

çektiğini
ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "İmamoğlu’nun danışmanı FETÖ’nün belediyeler
imamı" iddiasına yanıt verdi. İmamoğlu, "Şimdi bakıyorum ki hala, yalan ifadelere devam ediliyor. İşimiz, İstanbul’a
hizmet etmek mi? Türkiye’ye hizmet etmek mi? Yoksa bu makamlar üzerinden çamur atmak mı?" diye sordu

Mesut
Üner
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KİeV Yunus emre enstitüsü'nde
düzenlenen baklava tanıtım
etkinliğinde, Ukraynalı ve

farklı milliyetlerden davetlilere Türkiye'den
getirilen Antep baklavaları ikram edildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Bak-
lava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nin (BAK-
TAD) katkılarıyla Kiev'e gelen Antepli
baklava ustalarının, yufka açarak hünerle-
rini sergilemeleri davetliler tarafından
büyük ilgiyle karşılandı.
DHA'ya konuşan Oksana isimli Ukraynalı
ziyaretçi, "Hayatımda ikinci kez baklava yi-

yorum. Ama bu yediğim çok daha lezzetli.
Yeşil kısmı adeta ağzınızda eriyor" diyerek
hayranlığını dile getirdi. İstanbul'u çok sev-
diğini belirten davetli, "Türkiye'nin mimari-
sini, camilerini, kültürünü, danslarını,
lezzetlerini çok beğendim. Her köşe ba-
şında size ikramda bulunuyorlar. Türklerin
candanlığı ve misafirperverliği hiçbir şeyle
kıyaslanamaz" ifadelerinde bulundu.

Milli tatlılarımızı tanıttık

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAK-
TAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıl-

dırım, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Yunus
emre enstitüsü'nün fikriyle bu etkinlik mey-
dana geldi. Gaziantep Büyükşehir Beledi-
yesi ve Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği
(BAKTAD) de bu organizasyona destek
verdi. Amacımız, Türk mutfak kültürünün
en önemli parçası olan, milli tatlımız bak-
lavayı Ukraynalılara tanıtmak. Güzel bir
organizasyon oldu. Binlerce dilim baklava
getirdik buraya. Ustalarımızla beraber gel-
dik. Hem baklava yapma sanatının incelik-
lerini burada sergilediler hem de
baklavalarımızı gelen davetlilere ikram

ettik" dedi. Baklavanın, Avrupa Birliği (AB)
tarafından Türk tatlısı olarak tescil edildi-
ğini belirten Yıldırım, "Baklava, Gaziantep
coğrafi işareti alarak, tam bir Türk tatlısı
olmuştur. Yiyecekler artık dünyada ülke ta-
nıtımlarında çok önem arz ediyor. İnsanlar
bir yiyeceği tatmak için artık binlerce kilo-
metre yolu uçakla katediyorlar. Türkiye'ye
gelen turistlerin birinci tercihi de baklava
ve kebap olmuştur. Baklava dünyanın en
güzel lezzetlerinden biridir. Burada güzel
bir tanıtım olduğu için de çok memnun
olduk" diye konuştu. DHA

UKRAYNALILAR BAKLAVAYA BAYILDI

B u amaçla cumartesi günü Türkiye
Barolar Birliği'nin (TBB) düzen-
leyeceği 'Hukuki, Siyasi ve Eko-

nomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı'
başlıklı yuvarlak masa toplantısı Kapalı
Maraş'ta yapılacak. Gün boyunca devam
edecek toplantılar sonrasında Maraş'ın
açılmasına yönelik uluslararası hukukun
da gözetildiği 'hukuki ve siyasi' kararlar or-
taya konulacak. Alınan kararlar kamuoyu
ile paylaşılacak.Böylece Kapalı Maraş,
1974'ten sonra ilk kez üst düzey bir toplan-
tıya ev sahipliği yapacak. Toplantıya Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de ara-
larında bulunduğu üst düzey yetkililerin
katılacağı öğrenildi. KKTC yönetimi yak-
laşık bir yıl önce Kapalı Maraş'ın açılma-
sına yönelik karar aldı. Dışişleri Bakanı
Kudret Özersay, Kapalı Maraş'ın açılması
için ön çalışmaların yapılmasına başkanlık
etti. Bu amaçla Kapalı Maraş'a uzman bir
ekip girmiş ve envanter çalışması yaptı.

Hukuki ve siyasi çalışma yapıldı 

Ankara da, Kapalı Maraş'ın açılmasına
yönelik çalışmalara tam destek verdi. TBB
de, Kapalı Maraş için hukuki çalışmalar
yaptı. Bu konuda sürecin başkanlığını da
yapan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin
Feyzioğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaş-
kanı rahmetli Rauf Denktaş'ın Müste-
şarı Ergun Olgun, KKTC 3.
Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu'nun eski müzakarecisi Milletvekili
Oğuzhan Hasipoğlu ve TBB Başkan Baş-
danışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa'dan
oluşan bir ekip kuruldu. Bu ekip, Ma-
raş'ta hukuki ve siyasi anlamda nasıl bir
yol izlenmesi noktasında çalışmalar yaptı.
Uluslararası hukuk gözetilerek yapılan ça-
lışmalarda, yeni bir yol haritasının belirlen-

mesi noktasına gelindi.

Maraş'a çıkarma yapılacak

Ankara ile KKTC hükümeti arasında son
yapılan değerlendirmelerde, Kapalı Ma-
raş'ın içerisinde yer alan bir mekanda yu-
varlak masa toplantısı yapılması kararı
alındı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Baş-
bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kud-
ret Özersay'ın da katılacağı yuvarlak masa
toplantısına, uluslararası hukuk profosör-
leri, emekli büyükelçiler, turizm örgütü
temsilcisi ve ticaret odası temsilcisinin ka-
tılması kararı alındı. Edinilen bilgilere göre;

15 Şubat Cumartesi günü yapılacak yu-
varlak masa toplantısı gün boyunca
devam edecek. Toplantı öncesinde Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan
Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Özersay ile Adalet Bakanı Abdul-
hamit Gül birer konuşma yapacak. Ko-
nuşmaların ardından toplantı basına
kapalı olarak devam edecek. Toplantıda,
Kapalı Maraş'ın somut olarak açılmasına
yönelik uluslararası hukukun da gözetil-
diği 'siyasi ve hukuki' bir yol haritası belirle-
necek. Toplantı sonrasında belirlenen
kararlar kamuoyu ile paylaşılacak. 

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği baklava tanıtım etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

HAYALET SEHIR
ICIN TARIHI ADIM
DOĞU Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik önemli bir süreci başlatma kararı aldı

Ukraynalılara baklava yapmanın inceliklerini gösteren Antepli usta
Hanifi Yapıcı ise, "Burada baklava sunumu yaptık. Hamurunun nasıl
yapıldığını, yufkanın nasıl açıldığını, A'dan Z'ye baklava yapımını
gösterdik. Ukraynalıların ilgisi çok büyüktü, biz de çok memnun
kaldık. Onları memnun edebildiysek ne mutlu bize" dedi. 

Çok büyük ilgi gördük

Bir dönemin Las Vegas'ı
Maraş, 1974'ten önce Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak
biliniyordu. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen
Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin
aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna
kapatılmıştı. Maraş’ın eski haline dönüşü için yakla-
şık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. Ka-
palı Maraş’ta 1974’ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve
60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin
yüzde 58’i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğ-
lence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21
banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş
inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın
olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

Süper bulaştırıcının
sebebi ortaya çıktı
Koronavirüsün farkında olmadan İngiltere, Fransa ve İspanya’ya yayılmasına neden
olan ‘süper bulaştırıcı’ olarak adlandırılan kişinin kimliği açıklandı. 53 yaşındaki
Steve Walsh adlı iş insanının Singapur’daki bir konferansta virüsü kaptığı açıklandı

Singapur’da 20-23
Ocak tarihlerinde bir kon-
feransa katılan Steve

Walsh daha sonra tatil yapmak için
Fransız Alplerine gitti. Kaldığı evde
bulunan 11 kişiye de koronavirüsü
bulaştıran Walsh daha sonra Lon-
dra’ya geldi. Yetkililer, uçakta 183
yolcu ve 6 uçuş görevlisi ile temas
eden Steve Walsh’ın Londra’ya in-
diğinde hiçbir hastalık belirtisi gös-
termediğini açıkladı. Koronavirüs
bulaşan hasta sayısının ve ölümle-
rin tüm dünyada artmaya başla-
masıyla yerel Halk Sağlığı
yetkilileriyle temasa geçen Steve
Walsh'ınkoronavirüs kaptığı tespit
edildi. İngiliz medyası, 2 hafta ka-
rantinada kalan Steve Walsh'ın ta-
mamen tedavi edildiğini duyurdu.
Fransız Alplerinde Walsh’un bir-

likte kaldığı 4 kişi ve bir çocuğun da
testlerde koronavirüs kaptığı tespit
edildi. Bu kişilerden birisinin İspan-
ya’nın Majorca kentinde yaşadığı
ve ailesine koronavirüs bulaşma-
dığı ortaya çıktı. Böylece koronavi-
rüs Singapur’dan İngiltere, Fransa
ve İspanya’ya ulaşmış oldu. 

Süper bulaştırıcı kim?

Son 20 yılda yapılan çalışmalar so-
nucunda her 5 kişiden bir kişi koro-
navirüs tipi rahatsızlıkları daha
hızlı bulaştırıyor. Steve Walsh örne-
ğinde olduğu gibi 'Süper Bulaştırı-
cılar', temasa geçtiği kişilere
koronavirüs tipi rahatsızlıkları ço-
ğunluktan daha hızlı bulaştırıyor-
lar. Bu kişilerin nasıl daha hızlı
hastalık bulaştırdıkları ve tespit edi-
lebilecekleri henüz bilinmiyor.

Türkiye&Pakistan dostluğu
MarMaraÜniversitesinde eğitim aldık-
tan sonra uzun yıllar Türkiye'de yaşayıp
Pakistan'a dönen Türkiye Mezunları Der-
neği Başkan Yardımcısı Seyfülislam Han,
Türkiye'ye gitmek isteyen iş insanları ve
öğrencileri yönlendirerek iki ülke arasında
elçi görevi görüyor. Türkiye'de 5 yıl oku-
duktan sonra 1,5 yıl Almanya'da yaşayan
Han, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de ya-
şamak benim için her zaman daha ca-
zipti. Hatta Almanya'da yaşarken bile
tatillerde Pakistan'a değil Türkiye'ye gi-
derdim. Üniversitede tanıştığım arkadaş-
larım ve yaşadığım yerlerdeki
komşularımla hala görüşüyorum ve on-
ları özlüyorum." diye konuştu. Han, ço-
cuklarının Türkiye'de doğduğunu ve
Türkiye'de bir Pakistanlı olarak hiçbir so-
runla karşılaşmadığını söyleyerek "Türkle-
rin Pakistanlılara olan sevgisi bir
ideolojiyle alakalı değil. Çoğu insan
neden Pakistanlıları sevdiğini bile açıkla-
yamıyor ama seviyorlar. İşim gereği çok

ülke gezdim ve Türkiye'de avantajlı ko-
numda olduğumu hissettim." ifadelerini
kullandı. Türkiye'de okumanın bir Pakis-
tanlı açısından birçok avantajı olduğunu
belirten Han, "Üniversite okumanın ya-
nında İstanbul'da yaşamak da ayrı bir
üniversite okumak gibi. İnsanların ve ken-
tin bin yıllık geçmişi var. Bugün imkanım
olsa yine Türkiye'de okumak isterim. Ço-
cuklarımı da büyüyünce Türkiye'ye gön-
dermek istiyorum." dedi.

Tanıtım rolü oynuyoruz

Türkiye'de13 yıl kaldıktan sonra 2008'de
Pakistan'a döndüğünü söyleyen Han,
Türkiye'de okuyan diğer arkadaşlarının
da dönerek hem memleketlerine hem de
Türkiye'yle ülkeleri arasındaki ilişkiye
katkı sunmaları gerektiğine inanıyor. Han,
Pakistan'da Türkçe bilen birisinin çok
avantajlı olduğunu vurgulayarak “Pakis-
tan'da seviyenin üzerinde geliriniz varsa
çok konforlu hayat yaşayabiliriz” dedi.

Askerlerin tatbikatı
gerçek oldu
NATO’nun Litvanya’daki askeri
tatbikatında yapılan 'gizlenme görevi'
sırasında 5 asker ormanda kayboldu.
Tatbikatın bitiş noktası olarak
kararlaştırılan bölgeye gelmeyen asker-
leri aramak için sınır polisi, köpekler ve
helikopterler devreye girdi. Görevleri
'gizlenmek' olan 5 asker, arama
çalışmalarını tatbikatın bir parçası 
sanarak saklanmaya devam etti

NATO’nun Litvanya’da, 4-6 Şubat tarihlerinde dü-
zenlediği 'gizlenme' tatbikatında ilginç bir olay ya-
şandı. Tatbikat için bölgeye gönderilen askerlerden
5’i girdikleri ormanda kayboldu. Askerlerin  tatbi-
kat kapsamında belirlenen bitiş noktasına gelme-
mesi üzerine, Litvanya Devlet Sınır Muhafız
Servisi, Litvanya Hava Kuvvetleri ve arama kur-
tarma köpekleri devreye girdi. Yerel medya, kaybo-
lan askerlerin çevredeki sınır polislerini, köpekleri
ve üstlerinden uçan helikopterleri fark ettiklerini,
ancak tüm bunların tatbikatın bir parçası olduğunu
düşündüklerini bildirdi. Askerler tatbikatın başla-
masından bir gün sonra ortaya çıktı. Litvanya Si-
lahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Departmanı
Temsilcisi Laimis Bratikas, yerel medyaya yaptığı
açıklamada, "Askeri istihbarat eğitimi özeldir
çünkü askerlerin tespit edilmeden görevlerini yerine
getirmeleri gerekir. Bu durumda askerler, sonuna
kadar bu şekilde davrandılar" ifadelerini kullandı. 

Steve
Walsh

Ankara ile KKTC hükümeti arasında son yapılan değerlendirmelerde, Maraş'ın 
içerisinde yer alan bir mekanda yuvarlak masa toplantısı yapılması kararı alındı. 
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Türkiye pazarına
giren ilk gurme
kahve markası 

Gloria Jean’s Cof-
fees,üçüncü kitap

buluşmasını Ankara
Tunalı Şubesi’nde

gerçekleştirdi

Gloria Jean’s Coffees ve
Herkese Kitap Vakfı’nın sos-
yal sorumluluk projesi kap-
samında düzenlediği kitap
buluşmasının üçüncü ayağı,
ankara’da gerçekleşti. Gö-
nüllü okur severler ihtiyaç
sahibi okullara kitap ulaştır-
mak için bir araya geldi. Sı-
kıntı yok, Basit ve Mutlu
Yaşam, Bana Bi Sade, okya-
nusu Gezen Kırmızı adlı ki-
taplarının yazarı Selen

Baranoğlu’nun desteğiyle
düzenlenen kitap sohbe-
tinde, katılımcılar hem yaza-
rın sevdiği kitaplar hakkında
notlar alabilme hem de
kendi kitap beğenilerini pay-
laşma imkânına sahip oldu.

Düzenlemeye 
devam edecek

Gloria Jean’s Coffees, kitap
buluşmaları ile ihtiyaç sahibi
öğrencilere ve okullara yar-

dım etmeyi amaçlıyor. Etkin-
likte bağışlanan tüm kitaplar
Herkese Kitap Vakfı aracılı-
ğıyla ihtiyaç sahibi okullara
ulaştırılıyor. Gloria mağaza-
larında bulunan kitap bağış
kutuları sayesinde gönüllü
yardımseverler, istedikleri
zaman da kitap bağışında
bulunabiliyor. Gloria Jean’s
Coffees, Türkiye’nin farklı il-
lerinde de kitap buluşmaları
düzenlemeye devam edecek.

Kayseri'de 
Kültepe Ören Ye-
ri'nde sürdürülen

kazı çalışmala-
rında bulunan 4
bin yıllık kil tab-
letlerin (Eski çağ
uygarlıklarında

çivi yazısını 
yazmak için 

kullanılan kilden
yapılmış levha)

replikaları 
yapılmaya 

başlandı. Replika-
lar, Büyükşehir 

Belediye Başkanı
Memduh Büyük-

kılıç tarafından
farklı ülke ve

kentlerden gelen
özel konuklara
hediye ediliyor

T arihte birçok medeniyete ev
sahipliği yapan Kayseri, aynı
zamanda 4 bin yıllık ticaret

geçmişiyle ülkenin önemli kentleri
arasında yer alıyor. Tarihe ışık tutmak
amacıyla 72 yıldır Kültepe bölgesinde
yapılan kazılarda üzerinde ticaret an-
laşmalarının yazılı bulunduğu 4 bin
yıllık kil tabletler bulundu. Ankara
Anadolu Medeniyet Müzesi başta
olmak üzere Amerika, İngiltere ve son
olarak Kayseri'de yapılan arkeoloji
müzesinde sergilenen kil
tabletlerin, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı'ndan izin alınarak replikası yapıl-
masına karar verildi. Bunun üzerine,
yaklaşık 1 aydır Kayseri Mesleki
Edindirme Kursları'nda (KAYMEK)
kil tabletlerin, replikaları yapılmaya
başlandı. Nevşehir'in Avanos ilçesin-
den gelen çamurlarla yoğrularak yapı-
lan replikalar, Büyükşehir Belediye

Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafın-
dan farklı ülke ve kentlerden gelen ko-
nuklara hediye ediliyor.

1 ayda 20 tane yaptım

Kaymek tesislerinde eğitmen Murat
Filiz (45) kil tabletlerin replikalarını
yapabilmek için Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı'ndan gerekli izinleri aldıklarını
belirterek, "Yaklaşık 1 aydır Sümer
tesislerinde kil tabletlerin replikalarını
yapıyorum. Avanos'tan gelen kili önce
kıvamlandırıyorum daha sonra hava-
sını alarak kesiyorum. Kesilen kili,
kendi oluşturduğum alçı kalıplara
bastırmak suretiyle yatırıyorum. Bu-
rada kalıptan çıkarılan kil, birleştiril-
dikten sonra keskin uçlu metallerle
yazılar derinleştiriliyor. En sonunda
da fırınlanarak pişmesi sağlanıyor.
Oluşturulan bu hediyelikler Büyükşe-
hir Belediyesi makamına gönderiliyor.

1 ay içinde 20 tane kil tablet replikası
yaptım. Bu replikalardan 3'ü tablet 1'i
zarf şeklindedir" dedi.

Kültepe Ören Yeri hakkında

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye da-
yandıran belgelerin gün ışığına çıkarıl-
dığı Kültepe, Kayseri merkeze 24
kilometre uzaklıkta. Hititlerin Anado-
lu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan
höyük ve onu saran Karum'dan olu-
şan Kültepe Ören Yeri’nde yönetim
binalarının, dini yapıların, ev, dükkan
ve atölyelerin kalıntıları görülüyor.
Kültepe, Anadolu’daki ilk yazılı tab-
letleri barındırması ve dünyanın ilk
organize ticaret merkezi olmasıyla ön
plana çıkıyor. Asur çivi yazısı ile yazı-
lan bu tabletlerde, dönemin siyasi ve
hukuki ilişkilerini gösteren mektuplar,
senetler, mühürler ve anlaşma metin-
leri var. DHA

4 BIN YILLIK TARIH 
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YENIDEN CANLANIYOR

Yavru Vatan’dan gelen ses
2001 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı “Özel Sanat Danışmanlığı”
yanı sıra, “Kuzey Kıbrıs Bellapais Müzik Festivali” Sanat Danışmanlığını da yürüten Konser Piyanisti
Rüya Taner,2020 yılında Avusturya, Malta, İskoçya ve Portekiz gibi birçok ülkede konserlerine başladı

İlk müzik çalışmalarına babası
Yılmaz Taner ile başlamış ve
küçük yaşta girmiş olduğu An-

kara Devlet Konservatuvarı’nda piyano
öğrenimini Mithat Fenmen ve Tulga
Çetiz ile sürdüren Rüya Taner, 11 yaşında
“Üstün Yetenekli Çocuklar Yetiştirme Ya-
sası ” ndan yararlanarak KKTC bursu ile
kazandığı Londra’da Guildhall School of
Music and Drama’da Prof Joan Havill’in
öğrencisi oldu. Öğrencilik yıllarında, ünlü
Fransız Piyanist Pascal Roge (Nice)’nin
perfeksiyon kurslarına katılan ve Kuzey
Kıbrıs Bellapais Manastır’ında onunla
birlikte vermiş olduğu iki piyano resitali
ilemüzik çevreleri tarafından büyük yankı
uyandırmıştır. Tüm İngiltere çapında ka-
tılmış oldu festivallerde farklı yorumla-
rıyla da dikkati çeken Rüya Taner, “Ulusal
Mozart Yarışması”, ”Oxford ve Hatfield
Yarışmaları”, “Franz Liszt Yorumları” bi-
rincilik ödülleriyle, 1998 “Wigmore
Hall”’da vermiş olduğu Debut resitali ile
müzik eleştirmenlerinden övgüler almıştır.
Rüya Taner uluslararası alandaki çalış-
malarına ağırlık vermiş bu çerçevede yurt-
dışında en cok konser veren konser
piyanistlerimizdendir.

Solist olarak yer aldı

Wigmore Hall resital sonrasında, Lon-
dra’da St. Johns Smith Square Hall ve
Fairfield Hall gibi İngiltere’nin ünlü kon-
ser salonlarının yanı sıra ülkesi Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin
birçok kenti başta olmak üzere, ABD, Al-
manya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn,
Belçika, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri,

Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhu-
riyeti, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Le-
tonya, Lüksemburg, İran, İskoçya, İsrail,
İsviçre, İtalya, Macaristan, Mısır, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan,
Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya,
Şili, Tunus, Türkmenistan, Umman, Uk-
rayna ve Yunanistan'da solo resitaller oda
müziği konserleri vermiş ve orkestralar eş-
liğinde solist olarak yer almıştır.

Büyük övgüler aldı

Konser vermiş olduğu orkestralar ara-
sında Türkiye'nin Devlet Senfoni orkes-
tralarının yanı sıra özel orkestralar, TSK
armoni mızıkalarıyla, Macaristan MAV
Orkestrası, Belçika Kraliyet Orkestrası,
Ukrayna, Bosna Hersek, Makedonya Fi-

larmoni Orkestraları, Bulgaristan Opera
Orkestrası, Minsk Oda Orkestrası, Sela-
nik, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Türkmenistan Senfoni Or-
kestraları ve Umman Sultanlık Orkestrası
yer almaktadır. Steinway&Sons Piyanola-
rının sanatçısı seçilen Rüya Taner’in 1996
yılında Brüksel’de “Mozart Piyano Kon-
çertosu No21”, 1998 de “Wigmore Hall
Debut Resitali” canlı kayıtları ve 2003 yı-
lında Prag’da Rudolfinum Salonundaki
ilk stüdyo kaydı olan “Avrupa’nın Tatlı
Suları” başlıklı CD’leri, basın ve müzik
çevrelerinden büyük övgü almaktadır.
Son yıllarda, solistik kariyerinin yanı sıra,
yeni nesil solist arkadaşlarıyla ve “Adap”a
bağlı piyanistlerle birlikte “Oda Müziği”
konserleri vermektedir.

Sinemaya engel yokTurkcell, sesli
betimleme
teknolojisi
yardımıyla

"Bulmaca
Kulesi: Dev

Kuşun Gizemi"
filmini görme

engelli 
çocuklar ile
buluşturdu

Turkcell'in görme
engellilerin sosyal
hayata daha aktif ve

bağımsız katılmalarını amaçla-
yan "Turkcell Hayal Ortağım"
uygulamasıyla gerçekleştirdiği
etkinlikler devam ediyor.
Şirketin, Milli Eğitim Bakanlığı
himayesinde gerçekleştirdiği
"Engelsiz Eğitim" projesi kap-
samında Ankara'da eğitim
gören 20 görme engelli çocuk,
CGV Mars Cinema Group'un
desteğiyle sinema heyecanı ya-

şadı. Bu kapsamda şirket, "Bul-
maca Kulesi: Dev Kuşun Gi-
zemi" filmini Cinemaximum
Atakule'de sesli be-
timleme özelliği ile
görme engelli çocuk-
larla buluşturdu.
Turkcell Pazarlama-
dan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı
Ömer Barbaros Yiş,
etkinlikte yaptığı ko-
nuşmada, teknoloji-
nin sadece ticari

amaçlar için değil, aynı za-
manda iyilik tohumları ekmek
için de var olduğunu söyledi.

Yiş, Turkcell olarak bir-
çok sosyal sorumluluk
projesi yürüttüklerini an-
latarak, "Sosyal bariyer-
leri tek tek hep beraber
kıracağız. Görmemek si-
nemaya gelmemeye hiç-
bir zaman engel değil.
Bugün de herkese göster-
dik." ifadelerini kullandı. 
DHA

Kahve bahane kitap şahaneKitap buluşması
için birçok
vatandaş
fotoğraf
çektirdi.
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da stoper gençer Cansev'in
sakatlanmasının ardından formayı kapan genç savunmacı
Cenk Özkacar, sergilediği performansla yüzleri güldürüyor. Alt-
yapıdan yetişen 19 yaşındaki defans oyuncusunu Trabzons-
por'un takip ettiği öğrenildi. Cenk'le Fransa ve Belçika
kulüplerinin de ilgilendiği iddia edildi. Ümit Milli Takım'da da

görev alan başarılı stoper, son haftalarda izmir ekibinin vazge-
çilmezleri arasına girdi. Teknik direktör Ali Tandoğan, takımda
deneyimli stoper ibrahim Öztürk'ü yedek soyundururken, for-
mayı Cenk'e verdi. Bucaspor'da futbola başlayıp, Altınordu alt-
yapısında oynadıktan sonra Altay'da profesyonel olan genç
oyuncu, geçen sezon Karacabey Belediyespor'da oynamıştı. 

Sabiha ile Faruk Büyük çiftinin büyük
kızı Ecrin Efsa, ilkokulda seçmeli
derste satrancı tercih etti. O dönem
anaokulunda eğitim alan Elvin Esma
da ablasını kıskanarak satranca ilgi
duydu. Birlikte satranç oynamaya baş-
layan kardeşlerden Elvin, 4 ay sonra
katıldığı istanbul il Birinciliği Turnuva-
sı'nda altın madalya kazandı. Daha
sonra katıldığı Türkiye Şampiyona-
sı'nda 7 yaş kategorisinde birincilik elde
eden Elvin, aynı yıl Avrupa Okullar
Şampiyonası'nda dördüncü, Dünya
Okullar Şampiyonası'nda ikinci oldu.
Kardeşinin başarısını kıskanan Ecrin
Efsa da daha hırsla çalışıp, şampiyo-
nalara katıldı. Avrupa Okullar Satranç
Şampiyonası'na mücadele eden Ecrin,
1 yıllık eğitimin ardından 2016'da 5'in-
cilik kazandı. geçen yıl Türkiye şampi-
yonluğu kazanan Ecrin, milli takıma
seçilerek 12 yaş kategorisinde Avrupa
Yaş grupları'nda üçüncülük madalyası
aldı. Ecrin ile Elvin kardeşler ikili ola-
rak 12 yaş kız takımında Avrupa genç
Takımlar Satranç Şampiyonası'nda
ikincilik kazandı.

En küçük kardeş de öğrendi 

En küçük kardeş Eymen de ablaların-
dan satranç oynamayı öğrendi. Ecrin'in
satranç eğitimi verdiği Eymen, 7 ya-
şında Türkiye ikinciliği, ardından Av-
rupa Okullar Şampiyonası'nda altın
madalya kazandı. Eymen, Dünya
Okullar Şampiyonası'nda da üçüncü-
lük elde etti. Birbirlerinin başarısını kıs-
kanıp, daha fazla hırslanan kardeşler,
satranç milli takımında ulusal ve ulus-
lararası başarılara adını yazdırdı. Son
olarak Antalya'da yapılan Türkiye Kü-
çükler, Yıldızlar, Emektarlar Satranç
Şampiyonaları'nda 13 yaş kategori-
sinde Ecrin, 11 yaş kategorisinde de
Elvin birinci oldu. Şampiyonada de-
rece elde edemeyen Eymen, milli takım
formasıyla uluslararası şampiyonalara
katılmaya hak kazandı. Sabiha Büyük,
eşinin, satranç yerine farklı kurslarda
gelişim göstermelerini istemesine rağ-
men kendisinin Ecrin, Elvin ve Ey-
men'in başarısına inandığını söyledi.
Satranç oynamasını kıskanan kardeşle-
rinin bu sporu öğrenip başarılar kazan-
dığını anlatan Ecrin ise dünya
şampiyonu olmayı hedeflediğini be-
lirtti. Elvin de milli takımla önemli
şampiyonluklar kazanıp, ilerleyen yıl-
larda büyük yaş gruplarında altın ma-
dalya kazanmayı hedeflediğini ifade
etti. Ablalarının başarısını kıskanıp sat-
ranç öğrendiğini anlatan Eymen ise
uluslararası şampiyonluklar kazanmak
istediğini vurguladı. 

Kardeşini KısKandı 
şampiyon oldu!

SP  R
TRABzOnSpOR, ALTAYLi CEnK’E TALİp

N ihat Kahveci, Nişantaşı Üniversitesi
tarafından düzenlenen ve spor ca-
miasının farklı alanlarından birçok

ismi bir araya getiren "International Sport
Summit"e katıldı. Zirvenin ilk oturumunda
konuşma yapan eski milli futbolcu, Türk fut-
bolunu değerlendirdi. Kulüplerin ekonomik
sıkıntılar içinde olduğunu belirten Kahveci,
"Kulüplerimiz batmış durumda. Finansal an-
lamda sorunlar var. Transfer dahi yapamıyo-
ruz. Rakip takımdan bile oyuncu
alamıyorken, yabancı oyuncuları nasıl trans-
fer edelim? Bu durumda yönelmemiz gere-
ken tek yer öz kaynaklarımızdır. Bizim kendi
öz kaynaklarımızdan da futbolcu çıkıyor"
diye konuştu.

Şampiyonluk yarışı mutluluk verici

Süper Lig yarışında büyük bir çekişmenin
yaşandığını vurgulayan Kahveci, "Her hafta
alınan skorlara göre ligdeki şampiyonluk
adayları değişiyor, takımlar iddialı hale geli-
yor. Bu hafta çok güzel maçlar olacak, Ser-
gen hoca geldiğinden beri çıkışa geçen
Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına gidecek
ki Başakşehir ligin ilk iki haftası mağlup oldu
ve sonra 16 haftalık bir galibiyet serisi var, tek
mağlubiyet olarak Fenerbahçe mağlubiyeti
var. Okan hoca ile çok formda bir takım, Av-
rupa'da da devam ediyor. Bence Başakşehir-
Beşiktaş maçı haftanın en güzel maçı çünkü
Sergen hoca geldiğinden beri inanılmaz bir-
lik, beraberlik ve mutluluk içinde olan bir Be-
şiktaş camiası var. Buna skorlar da eşlik
etti, iki maçta 6 puan alındı ama Be-
şiktaş için asıl süreç şimdi başlı-
yor. Başakşehir, Trabzonspor,
Alanya ve sonrasındaki
süreç, kazanabilir de kaybe-
debilir de sonuçta rakip-
leri de güçlü" ifadelerini
kullandı. Şampiyonluk
yarışındaki diğer ta-
kımlar için ise Kah-
veci, şunları kaydetti:
"Diğer taraftan baktı-
ğımızda çıkışta bir
Trabzonspor var,
maçı eksik, Yeni Ma-
latyaspor'a karşı ka-
zandığı takdirde lig
lideri. gerçekten hem
ofansif hem de defansif
anlamda göze hoş gelen
bir futbol oynuyor ve çok iyi
bir sezon geçiriyorlar. Trab-
zonspor-Sivasspor maçı da haf-
tanın diğer çekişmeli maçı.
galatasaray evinde Malatyaspor ile oy-
nayacak, bambaşka bir konuma gelebilir,
8'ler de kapanır, 10'lar da, 18'ler de kapanır,
galatasaray şu an 3 puanda. Fenerbahçe,
Aytemiz Alanyaspor'a karşı içeride puan kay-
betti ama Fenerbahçe'nin oynamış olduğu
bir futbol var, bir Başakşehir ve Trabzonspor
maçı var, Fenerbahçe de çok umut veriyor.
Alanyaspor ligin üst sıralarında. 7 takım
şampiyonluk kovalıyor ve aldıkları skorlara
göre her hafta birinin iddiası artıyor. Birbirle-
riyle oynanan süreçteki maçlar 6, 9 yeri geldi-
ğinde 12 puanlık çok kritik maçlar. Bu
süreçleri en az kayıpsız atlatan şampiyon
olur diye düşünüyorum ama görüyorsunuz
oranlar güncelleniyor, her hafta değişiyor,
neredeyse her maç oranlar değişiyor, o yüz-

den
şimdiden

kestiremiyoruz.
Ama ben şahsen bir futbolsever olarak 7 ta-
kımın şampiyonluk yarışı içinde olmasından
mutluluk duyuyorum ve keyif alıyorum."

Çok güzel bir lig oluyor

Yarışta önde olan takımın bir sonraki hafta
değiştiğini söyleyen Kahveci, "Bir adım önde,
dediğim gibi, bir hafta öncesine göre değişi-
yor. Bir hafta öncesine göre bir Başakşehir'e
karşı oynanan Fenerbahçe'nin, kaybetmesine
rağmen Trabzonspor'a karşı oynadığı futbolu
gördüğünde Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe di-
yorsun. Sonra bakıyorsun kendi sahasında

yenilmeyen bir Sivasspor var ve
ligin hâlâ lideri. Devam edebi-
lir mi? Sakatlıklar var, cezalılar
var, kadrosu diğerlerine göre
daha alternatifsiz. Öyle ya da
böyle belki çok konuşulmayan
Başakşehir yine yarışın içinde
ve şu an şampiyonluk yolun-
daki rakibine karşı oynuyor. Bu

süreç her hafta değişiyor, gala-
tasaray 27 puanla 4'te 4 yaptı,

ikinci yarı 39 puanla yine ligin
zirvesine geldi. Buralara en alışkın

takım galatasaray, son iki sezonun
şampiyonu, inanılmaz alışkanlıkları

var. Kazanma, şampiyon olma, kupaları
alma ve yolun sonuna kadar bırakmama

alışkanlığı var, yine galatasaray işin içinde.
O işin içinde olduğunda işler daha farklı
oluyor, diğer takımlar biraz daha strese gire-
biliyorlar ama çok güzel bir lig oluyor, ben
çok keyif alıyorum" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş kazanmak için oynar

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yal-
çın'ın iyi bir başlangıç yaptığını da dile geti-
ren Kahveci, "Sevgili Sergen hoca
geldiğinden beri iki maç oynandı, Rizes-
por'un ilk yarısı, gaziantepspor maçının da
ikinci yarısında iyi oynadılar. gazianteps-
por'un ikinci yarısında iyi oynamasındaki en
önemli faktörlerden biri Sergen hocanın
devre arasında yaptığı oyuncu değişikliydi,
oyuncu ve sistem değişikliği. Adem, Elneny

ve Atiba'yla beraber üçlü orta saha oynarken
ikinci yarı Boateng'i oyuna aldı ve forvet ar-
kası pozisyonuyla bambaşka bir oyun for-
matına döndü, 4-2-3-1'e döndü. işte
oyunculuğundan gelen ve şu an saha dışın-
dan oyunun genelini gördüğü için çok zeki,
akıllı bir Sergen hoca, hemen oyuna müda-
halesiyle skoru aldı. Sonuçta Sergen hoca,
Başakşehir'e karşı galip gelebilir, Trabzons-
por'u ve Alanyaspor'u da yenebilir, neden ol-
masın? Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Beşiktaş
sahaya çıktığında hangi kadroyla olursa
olsun, kadrosu yeterli ya da yetersiz dersin
ama o formayı giyen her oyuncu kazanmak
için oynar. Sergen hoca da bundan bahsede-
rek fark etmez, fark etmez derken oyuncu-
suna güvendiğini, camiaya güven
aşılamasından dolayı fark etmez diyor.
Doğru olan da budur. Ben tabii ki sonuçta
orada oynamış bir futbolcu olarak başarılı
olmalarını çok istiyordum" dedi.

VAR konuşmaları yayınlanmalı

Hakem eleştirilerinin her zaman olduğunu
belirten Kahveci, "Bu soruyu her sene sora-
bilirsiniz ama baktığımızda bir sonraki sene
bir öncekinden daha çok hakemler konuşu-
luyor. Özellikle bu sene VAR varken konuşu-
luyor, bu çok enteresan. Baktığımızda 18
takım, hiçbiri memnun değil, hepsi hakem-
lerle ilgili açıklamalara yapılıyor. Hakemler
de o zaman bir aynaya bakacak, nerede ne
yanlış yapıyoruz diye. VAR ile ilgili de ko-
nuşmalar açıklansın deniyor, bugünden iti-
baren olabilecek bir şey olduğunu
düşünmüyorum. Ama yeni sezon için, 2020-
21 sezonu için bu VAR konuşmalarının ya-
yınlanmasından yanayım. Neden? Maçın
esnasında futbolun içinde binlerce kural var,
izleyen seyirci, stattaki seyirci bilemeyebili-
yor, yeri geliyor basın mensubu, bizler, tek-
nik direktörler bile bilemiyor bazen, o kadar
çok kural var ki. O konuşmaların yayınlan-
ması insanları bilgilendirme açısından güzel
olabilir. Yeni sezondan itibaren bu konuş-
malar yayınlanabilir. Hakemler de insanlar,
dinleyecek diye konuşmalarına dikkat eder,
bence bu ortam biraz daha yumuşar ve in-
sanlar biraz daha bilgilendiği daha az şid-
detle tartışır diye düşünüyorum" şeklinde
konuştu.

Boateng'in enerjisi tuttu

Kevin-Prince Boateng'in Beşiktaş kariyerine
golle başlamasının önemli olduğunu dile ge-
tiren Kahveci, "Öncelikle ceza sahası içinde
ne kadar hareketli, nereye koşmasını bilen
bir forvet olduğunu gösterdi ki orada gök-
han gönül'ün de muhteşem bir asisti var
ama oraya da gitmek lazım. Boateng öne
doğru oynayan, arkası dönük top saklayan,
çabuk, kuvvetli, istekli, arzulu, enerjisi olan
bir futbolcu. Enerji çok önemlidir; Beşiktaş
seyircisiyle birden enerjisi tuttu, bir de gol
attı, bundan daha iyi başlangıç olamaz. Bı-
rakın bazıları merhaba dediğinde taraftarlar
seviniyor, mutlu oluyor Türkçe konuşuyor
diye ki bizim şarkılarımızı ezbere bilen bir
futbolcudan bahsediyoruz. Çok iyi bir baş-
langıç oldu ama önemli olan bu istikrarı
devam ettirmesi. Ben şahsen oynadığı tak-
dirde ki göstermiş olduğu performansa ba-
kılırsa bundan sonra çok oynayacağı kesin,
çok gol ve asist katkısı olacağına
inanıyorum" dedi. DHA

KULUpLERiMiz
BATMiS dURUMdA
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kulüplerin birçoğunun
maddi sıkıntı çektiğini anlatan Kahveci, “Hatta daha fenası kulüplerimiz batmış durumda diyebiliriz” dedi

EURO 2020'de milli takımın iyi sonuçlar elde edeceğine vurgu yapan Nihat
Kahveci, şunları söyledi: "Muhteşem bir milli takım jenerasyonumuz var, çok güzel

bir takımımız var. Hepimizin keyifle izlediği, mutlu olduğu, saha içindeki mücadelele-
rinden, saha dışındaki konuşmalarından, tavırlarından keyifle izlediğimiz güzel bir milli

takımımız var. Ben 2020 Avrupa Şampiyonası'nda olacağımız için çok mutluyum, ülkemizi
de en iyi şekilde temsil edecekler. Her maç zorlu ama Avrupa Şampiyonası gruplarında en
önemli şey, kazanamıyorsan kaybetmemektir. Rakibine de puan vermeyeceksin, berabere
kalacaksın. Öncelikle Şenol Güneş ismi altında, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Çünkü Türk Milli Takımı Avrupa şampiyonlarında, dünya kupalarında olmayı hak ediyor,
oralarda oynayan, o heyecanı yaşamış bir futbolcu olarak bunun çok önemli olduğunu
biliyorum. Hâlâ 2008'i konuşuyorlar, inşallah 2020'de de çok başarılı oluruz, muhte-
şem goller atılır ve 2020 Avrupa Şampiyonası da bizim ve ülkemiz adına unutulmaz

bir şampiyona olur." 'Kritik maçlarda sahada olmak mı zor yoksa televizyon kar-
şısında izlemek mi?' sorusuna ise Kahveci, "Hepsi zor, hiçbiri kolay iş

değil. Sahanın içinde olmak da zor, sahanın dışında olmak da zor.
Sahanın içinde şöyle bir fark var, düşündüğünü yapabiliyor-

sun. Sahanın dışında ise düşündüğünü uygulaya-
mıyorsun" cevabını verdi.

Milli takım 
dolu dizgin

İstanbul'da oturan Büyük Ailesi'nin kızı Ecrin
Efsa (13), ilkokulda seçmeli derste tercih 
ettiği satrançla iki kardeşine örnek oldu. 
Birbirlerinin başarısını kıskanarak satranca
daha yoğunlaşan Ecrin ve kardeşleri Elvin
Esma (11) ile Eymen Eren (9), milli takım
formasıyla uluslararası çok sayıda şampiyo-
nada Türkiye'ye madalyalar kazandırdı

En çok gol yiyen takım Kayserispor
SÜPER Lig'de geride kalan 21 hafta so-
nunda kalesinde 54 gol gören Hes Kablo
Kayserispor, bu sezon ligde en fazla gol
yiyen takım oldu. Lig'de 12 puanla
18'inci sırada yer alan Kayserispor,
ligin geride kalan 21 haftasında 54 gol
yedi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım,
ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Kay-
seri temsilcisini 46 golle Kasımpaşa takip
etti. En farklı yenilgisini Trabzonspor'a
karşı alan sarı-kırmızılı takım mücadeleyi
6-2 kaybetmişti. Kayserispor ligin geride
kalan haftalarında ise 21 gol atabildi.
Kayserispor bu haftasonu deplasmanda
Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. 

Başarının sırrı takım oyunu
SÜPER Lig ekiplerinden göztepe'ye bu se-
zonun ilk yarısında Medipol Başakşehir'den
transfer olup 3 gol, 5 asistle ilk 11'in vazge-
çilmezleri arasına giren Soner Aydoğdu, ba-
şarılı performansının altında takım
oyununun olduğunu dile getirdi. Sarı-kırmı-
zılı formayla çıktığı 17 maçta da ilk 11'de
görev alarak istikrarlı bir görüntü çizen 29
yaşındaki orta saha oyuncusu, "Sezonun
ikinci yarısında oynadığımız 3 maçta topla-
dığımız 7 puan fena değil. iyi çalışıyoruz, iyi
oynuyoruz ve iyi gidiyoruz. Oynadıkça for-
mumu yakalıyorum. Skora katkı sağlamak
beni mutlu ediyor. Sadece ben değil takım
olarak iyi oynuyoruz. Aldığımız skorlarda
tüm takım arkadaşlarımın faydası var" dedi.

Kötü hava koşulları nedeniyle izmir'e gele-
meyen Çaykur Rizespor'la ligde oynamaları
gereken maçın ertelenmesi üzerine deplas-
manda yapacakları ittifak Holding Konyas-
por müsabakasına hazırlandıklarını
hatırlatan Soner, "Bu haftayı boş geçtik.
Bizim için milli takım arası gibi oldu. Ligde
iyi bir süreç geçiriyoruz. Bunu devam ettir-
mek istiyoruz. Konyaspor hoca değişikliğine
gitti, reaksiyon ve direniş göstereceklerdir.
Biz sahaya çıkıp en iyi oyunu, kendi futbolu-
muzu oynayıp evimize 3 puanla dönmek is-
tiyoruz" diye konuştu. göz-göz'de sol uyluk
ön bölgede kas yaralanması tespit edilen
Poko'nun bu hafta forma giyemeyeceği 
açıklandı. 
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T ürkiye Futbol Federasyonu'nun
(TFF) daveti üzerine Riva'da bulu-
nan Hasan Doğan Milli Takımlar

Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen
Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Toplantısı
sona erdi. Toplantının ardından Türkiye
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özde-
mir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Meh-
met Sepil, basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Başkanı Nihat Özdemir, verimli
bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyerek,
“Bugün, Kulüpler Birliği üyelerini ağırladık.
Onların yerleri müsait olmadığı için TFF de
bu toplantıyı yapalım dedik. 17 kulübün işti-
rakiyle bunu gerçekleştirdik. Bu toplantıları
sık sık yapma konusunda Türk futbolunun
geleceği için hem fikir olduk. Sayın Sepil’in
söylediği gibi Türkiye, dünyaya örnek göste-
riliyor. Bugüne kadar hiçbir zaman ırkçılıkla
ilgili bir olayı yaşamadık. Son haftada bu tip
girişimler olduğunu gördük. Bizlerin bu ko-
nuda rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Irk-
çılık konusunda hiçbir aykırılığa müsaade
etmeyeceğiz. Gerekli olan cezaları da uygu-
lamakta çekinmeyeceğiz” açıklamasında
bulundu.

7-8 takım şampiyonluğa oynuyor

Süper Lig’de 7-8 takımın şampiyonluğa oy-
nadığını ve bu durumdan dolayı mutlu ol-
maları gerektiğinin altını çizen Özdemir,
“Hakemlerimiz Türkiye’nin futbol aleminde
gündeme oturdular. Sayın Sepil’in isteği ve
arzusuyla Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve
Barış Şimşek’in olduğu bir toplantıda bir
araya getirdik. Barış Şimşek ve Oğuz Sar-
van uygulamaları anlattı, önerileri dinledi.
VAR uygulamalarında neler yapmamız ge-
rektiğini konuştuk. Yapılan işlemlerin, uygu-
lamaların, hataların nasıl olduğunu uzun
bir toplantıda gördük. 13 haftamız kaldı.
Görüyoruz ki liglerimizde 7-8 takım şampi-
yonluğa oynuyor. Lig tarihine bakın, böyle
bir sezon yaşanmadı. VAR sisteminin uygu-
lanması, hiçbir ofsayt hatasının olmama-
sıyla bütün takımlar şampiyonluğa oynar
hale geldi. Bundan herkesin mutlu olması
gerekiyor” dedi.

Hak eden şampiyon olacaktır

Kulüp Lisans Talimatnamesi hakkında da
konuşan Başkan Özdemir, “Tabii ki eksikle-
rimiz ve hatalarımız olacak. Sezon sonunda
bilançoların neticesinde cezaların neler ola-
bileceğini ve bundan ödün vermeyeceğimizi
ifade ettik. Üyelerin de görüşlerini aldık.
Türk milleti açısından futbol çok önemlidir.
Hepimiz rakibimize saygı duymalıyız. Kim

hak edecekse şampiyon o olacaktır. Diğer
herkesin de o şampiyona saygı göstermesini
bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Lisans uygulamasını konuştuk

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ve-
rimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bir-
çok konu üzerinde fikir alışverişinde
bulunduklarını vurgulayarak, “Bugün, Ku-
lüpler Birliği'nin olağan toplantısı vardı. Fe-
derasyon ile birçok konu birikmişti. Kısa bir
süre önce başkanla görüştük ve toplantının
birlikte olmasının yararlı olacağını düşün-
dük. Geniş katılımlı bir toplantı olduğu için
bugünkü toplantı burada yapıldı. Uzun
süren bir toplantı yaptık. Özellikle toplantı-
nın başında başkanla karar verdiğimiz gibi,
MHK ile bir araya gelmeyi istedik ve kendi-
lerinin sunumlarını dinledik. Zekeriya Alp,
Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek kulüpleri bil-
gilendirdik. Bu konuda sorularımızın cevap-
larını aldık. Lisans uygulaması konusu da
gündemdeydi. Hararetli bir transfer dönemi
geçti ve bu dönemi de konuştuk. Lisans uy-
gulamasının önümüzdeki sene nasıl olaca-
ğını, nelerin düzeltileceğini konuştuk. Bu
konuda da federasyon bize kısa sürede

dönüş yapacak
ve biz de çalış-
malarımıza
başlayaca-
ğız. Son za-
manlarda
statlarda
oluşan ırkçı
söylemler
konusunu
konuştuk. Bu
konuda mev-
cut yasalar var
ama kulüpler ola-
rak bunun en büyük
şekilde cezalandırılma-
sını istiyoruz. Bu sorunun gi-
derilmesi gerektiğini konuştuk. Karşılıklı
herkesin açık yüreklilikle konuştuğu bir top-
lantı oldu” dedi.

Ali Koç toplantıya niçin katılmadı?

Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali
Koç’un kendisini arayarak toplantıya katıl-
mayacağını söylediğini vurgulayarak, “Ali
Koç başkan beni aradı, konuştuk. Şu or-
tamda toplantıya katılmamanın daha doğru

olacağını söyledi. Ba-
şarılar diledi. Konu-

ları kendisi de
biliyordu. Bu Fe-
nerbahçe’nin
kendi tasarru-
fuydu tabii ki.
Fenerbahçe ol-
madan bu top-
lantıyı yaptık”

şeklinde konuştu.

Kim tatmin
oluyor bilemem

VAR protokolü konu-
sunda Barış Şimşek’in yaptığı

sunumdan önemli bilgiler elde et-
tiklerini söyleyen Sepil, ”Burada her şey di-
yalogla başlıyor, sistemle alakalı. Neyin nasıl
olduğunu daha iyi dinledik. Sezon başında
4-5 takım başkanından bir geri bildirim al-
mıştık ama bugün neredeyse herkes bura-
daydı. Dolayısıyla Barış Şimşek VAR
protokolü hakkında bize bilgiler verdi.
Kimin yüzde 100 tatmin olup olmadığını
ben bilemem. Hakem seçimleriyle de ala-
kalı” ifadelerini kullandı. DHA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Görüyoruz ki liglerimizde 7-8 takım şampiyonluğa
oynuyor. Lig tarihine bakın, böyle bir sezon yaşanmadı. VAR sisteminin uygulanması, hiçbir ofsayt hatasının
olmamasıyla bütün takımlar şampiyonluğa oynar hale geldi. Bundan herkesin mutlu olması gerekiyor” dedi
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LIG TARIHINDE BOYLE
SEZON YASANMADI

Kulüpler Birliği olarak VAR protokolü konusunda ta-
raftarların da bilgilendirilmesini federasyona ilettikle-
rini söyleyen Mehmet Sepil, “Bütün kulüpler tatmin
oldu diyemem. Kulüpler Birliği başkanı olarak bu zor
bir şey. Şunu söyledik, bunu sadece kulüplere değil
taraftarlara da izah etmeliyiz. Gri alanları olan bir

konu ve daha da iyiye gideceğini düşünüyo-
rum. Ortada gri alanlar olunca da herkes

kendine göre konuyu yorumlaya-
biliyor” diye konuştu.

Taraftar 
bilgilensin istedik

Fırtına zafer
için sahada
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde bu akşam
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’a konuk olacak. Bordo-mavililer,
5-0’ın rövanşında turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor
Zİraat Türkiye Kupası’nda Trabzon’da oy-
nanan çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Be-
lediyesi Erzurumspor’u 5-0 yenerek büyük
avantaj sağlayan bordo-mavililer, yarın rövanş
mücadelesine çıkacak. Trabzonspor, ilk maç-
taki avantajını da koruyarak 6 sezon aradan
sonra Türkiye Kupası’nda yarı finale yüksel-
meyi hedefliyor. Kazım Karabekir Stad-
yumu’nda saat 17.00’de başlayacak
karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük
çalacak.Çimşir'den rotasyon bekleniyor
Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir
Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf
Sarı ve Erce Kardeşler’in sakatlıkları bulunu-
yor. Ayrıca Sörloth da cezalı. Teknik direktör
Hüseyin Çimşir’in, 5-0’ın da avantajıyla bu
maçta ligde az forma şansı bulan oyuncuları
tercih edebileceği ve diğer oyuncularını ise din-
lendireceği öğrenildi. Ayrıca, devre arası ta-
kıma katılan iki stoper Manuel da Costa ile
Manoel Messias’ın da bu maçta ilk kez forma
giymeleri bekleniyor.Rakip FenerbahçeBu
arada, yarın oynanacak Büyükşehir Belediye

Erzurumspor-Trabzonspor mücadelesinde
turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile
karşılaşacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4
veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya
23 Nisan’da oynanacak.Muhtemel kadro-
Bordo-mavililerin Büyükşehir Belediyesi Erzu-
rumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması
bekleniyor: Uğurcan - Serkan, Messias, Da
Costa, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdul-
kadir, Kamil Ahmet, Bilal, MuhammetSA-
KAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz,
Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler-
CEZALI: Sörloth 

Aslan potada
kükredİ

Solgar Vitamin Türkiye Kupası’nda
çeyrek final mücadelesinde TOFAŞ’ı
sahasında 98-81 yenen Galatasaray
Doğa Sigorta, dörtlü finale yükseldi.
Sarı kırmızılılarda 32 sayı kaydeden

Zachary Auguste yıldızlaştı
İStanBul Sinan Erdem Spor Sa-
lonu’nda oynanan mücadelenin ilk da-
kikaları karşılıklı basketlerle geçilirken,

ev sahibi Zachary Auguste ile boyalı alanı etkili
kullandı ve Matt Lojeski’nin son saniyelerdeki dış
atış isabetine karşın Galatasaray Doğa Sigorta ilk
periyodu 25-24 önde tamamladı. İkinci periyoda
da iyi başlayan taraf olan İstanbul temsilcisi, An-
toine Poythress’in de skora katkısıyla aradaki farkı
açmaya başladı. TOFAŞ bu bölümde Berkan
Durmaz ile üst üste dış atış isabetleri bulsa da,
Auguste’nin skorer oyunu devam edince Galata-
saray Doğa Sigorta soyunma odasına 55-47’lik
skor avantajıyla girdi.

Dörtlü finale yükseldi

Dönüşte Muhsin Yaşar’ı kullanarak oyuna denge
getirmeyi amaçlayan TOFAŞ, savunma sertliğini
sağlayamayınca Galatasaray Doğa Sigorta 25'inci
dakikayı 67-55 önde geçti. Seyircisinin de deste-
ğiyle hücumda ritim bulan ev sahibi, final periyo-
duna ise 73-64 üstün başladı. Son periyotta
reaksiyon gösteremeyen TOFAŞ karşısında rahat
başlayan İstanbul temsilcisi, Göksenin Köksal ve
Malik Harrison’ın üçlükleriyle farkı 15’e çıkardı
(86-71). Son bölümlerde tamamen rahat bir oyun
ortaya koyan Galatasaray Doğa Sigorta, maçı da
98-81 kazandı. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle 14-
16 Şubat tarihlerinde Ankara’da yapılacak dörtlü
finallere yükseldi.  DHA

Malatya kazanmayı unuttu
Btcturk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta
sadece 1 kez kazandı. Lige sahasında Medipol Başakşehir galibi-
yetiyle başlayan, ardından bir süre başarılı grafik çizen sarı-siyahlı
ekip, son haftalarda üst üste yenildi. Ligde üçüncü sezonunu geçi-
ren sarı-siyahlılar, son 11 haftada istediği performansı sahaya
yansıtamadı. Ligin 9. haftasında sahasında Hes Kablo Kayseris-
por'u 4-0'lık skorla geçen Malatya ekibi, sonraki bölümde ligde
oynadığı 11 karşılaşmada istikrarsız bir tablo ortaya koydu. Devre
arasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırarak Kemal
Özdeş'i göreve getiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde son 11 lig
maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Ligin 15.
haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden sarı-siyahlı-
lar, o günden bugüne ligde galibiyet yüzü göremedi.

Gol istatistikleri

Ligde 34 kez gol sevinci yaşayan Malatya ekibi, buna karşılık 29
kez de kalesini gole kapatamadı. Galibiyete ulaşamadığı son 5
haftada kalesinde 10 gol görüp 3 gol sevinci yaşayan Malatya
ekibi, düşüşe geçtiği son 11 haftada ise kalesinde adeta alarm
verdi. Bu süreçte 19 kez kalesinde gol gören BtcTurk Yeni Malat-
yaspor, 12 gol atabildi. Sarı-siyahlı ekip, sahasında son 4 maçtır
istediği sonucu alamıyor. Ligin 9. haftasında iç sahada İstikbal
Mobilya Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, o günden
bugüne evinde galibiyet yüzü göremedi. Malatya ekibi Hes Kablo
Kayserispor galibiyetinin ardından iç sahada Fenerbahçe ile gol-
süz berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor (1-3), Çaykur Ri-
zespor (0-2) ve MKE Ankaragücü'ne (0-1) yenildi. İç sahada
oynadığı son 4 maçta kalesinde 6 gol gören Malatya ekibi, söz ko-
nusu 4 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Konya yeni hocasını buldu
Süper Lig ekiplerinden İtti-
fak Holding Konyaspor, tek-
nik direktör Bülent Korkmaz
ile prensipte anlaştı. Kulüp
Basın Sözcüsü Güven Öten,
yaptığı açıklamada, 51 yaşın-

daki deneyimli teknik adamla
1,5 yıllığına anlaşıldığını söy-
ledi. Son olarak Antalyas-
por'un teknik direktörlüğünü
yapan Bülent Korkmaz, Ga-
latasaray, Mersin İdman-

yurdu, Kayseri Erciyesspor,
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yespor ve Kardemir Kara-
bükspor ile Azerbaycan
takımlarından FK Bakü'yü
de çalıştırmıştı.

Nihat
Özdemir

Mehmet
Sepil



14 Şubat Sevgililer
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SERDAL MUMCU  
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ

CEM AYDIN

HASAN ÇERMAN
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

DURMUŞ ŞAHİN
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

fİKRET ŞAHİN
İSTANBUL KAYSERİ İLİ VE İLÇELERİ YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA DERNEğİ (İSTKAYDER) BAŞKANI 

MUSTAfA ERDOĞDU
AK PARTİ İBB VE BEYLİKDÜZÜ

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

ALİ KAYA
İŞ ADAMI 

İLYAS YILMAZ
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

ALİ DALGIN

KEMAL SIR
AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKAN 
YARDIMCISI BEYLİKDÜZÜ TÜRK 
KIZILAYI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MUAMMER CEYLAN 
CEYLAN İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÖZDEMİR POLAT
İYİ PARTİ GENEL İDARE KURULU ÜYESİ

MUAMMER ÖMEROĞLU
İSTANBUL SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI 
DERNEKLERİ FEDARASYON GENEL BAŞKANI 

ERDAL NAS
CHP AVCILAR İLÇE BAŞKANI

DİLAVER SARGIN
AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANI
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