
QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Sultangazi'de yakın
mesafede bulunan 

4 okulun öğrencileri okula ve
evlerine gidebilmek için her gün
kilometrelerce yürüyor. Toplu
ulaşımın yetersiz, servisin pahalı
olduğu belirten öğrenciler hafri-
yat kamyonlarının da kullandığı
yoldaki tehlikeli yolculuğu ka-

meralara yansıdı.Yürüyüş
sırasında bazı öğ-

rencilerde oto-
stop çekerek
evlerine gidi-
yor. Hafriyat
kamyonları-
nın da kul-
landığı
yolda öğ-
rencilerin
büyük
risk al-
tında
ol-
duğu
belir-
tildi.   

Partisinin grup toplantısında
konuşan CHP Lideri 

Kılıçdaroğlu Tank-palet fabrikasının
özelleştirilmesin gündeme getirdi. 
Kılıçdaroğlu, “Tank palet fabrikasını
kiralayacaksın
karşılığında tek
kuruş almayacak-
sın. Bunun adı
peşkeştir. Türkiye
Cumhuriyeti tari-
hinde böyle bir
soygun düzeni
böyle bir ahlaksız-
lık görülmemiştir”
dedi. I SAYFA 7

ç

Cumhuriyet de
Osmanlı da bizim

İYİ Parti Lideri Meral 
Akşener, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'ın 10 Kasım töreninde
yaptığı konuşmayı eleştirerek, 
“İnsanımızı birbirine düşürmeye 
çalışmaktan bıkmadın mı? Osmanlı
da bizim, cumhuriyet de bizim.
Bunu ne zaman anlayacaksın?”
diye sordu. I SAYFA 7
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Büyükçavuşlu’ya 
çıkarma yaptı 

Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, Büyükçavuşlu

Mahallesi’ni ziyaret ederek tespit-
lerde bulundu ve çalışmaların başla-
ması için ilgili birimlere talimat verdi.
Mahalledeki mevcut çocuk parklarını
da inceleyen Yılmaz, Şehit Er Hal-
dun Aydın Çocuk Parkı’nda da çit
düzenlemesi yapılmasını söyledi. 
Yılmaz ayrıca düğün salonunun da
yeni sezona yetiştirileceğini belirtti. 
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Kaybettirenler
hep aynı kişiler

CHP Silivri İlçe eski Başkanı
Abdullah Yıldırım, ilçe bina-

sında düzenlediği bir toplantı ile 
önümüzdeki kongre için ilçe başkan-
lığına adaylığını açıkladı. Yıldırım,
“2004 yılında da 2019 yılında da 
bize seçimleri kaybettiren aktörler
hep aynı kişiler. Aralarında ki tek fark
2004 yılında yan yana, 2019 yılında
ise karşı karşıya gelerek partimize 
seçimi kaybettirmiş olmalarıdır” 
dedi. I SAYFA 4
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Kemal Kılıçdaroğlu

AK PARTiLiLERE BiR SALDIRI OLMADI
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Meclis toplantısı
sonrasında çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“AK Partili arkadaşlar olay çıkarma hevesindeydiler” diyen 
Bozkurt, “Meclis esnasında ufak tefek tartışmaların dışında 
hiçbir şey olmadı. Meclis bittikten sonra salonun dışından 
bir kargaşa sesi geldi. Kesinlikle bir saldırı gözlemlemedik. 
Abartarak sanki bir şey varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. 
AK Parti İlçe Başkanlığı sonradan çok üzücü bir açıklama yaptı.
Bu açıklamada haddini aşan cümleler var” ifadelerini kullandı. 
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KAYBETMEYi HAZMEDEMEDiLER!
2011 yılında Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'na
bedelsiz olarak tahsis edilen 25 dönümlük araziyi geri 

alacaklarını vurgulayan Bozkurt, “Geri dönülmez bir
yoldayız. Esenyurt'u kaybetmeyi hazmedemediler. 
Bundan dolayı muhalefetmiş gibi davranmıyorlar. 
Ayrıca, 'acaba biz bir kargaşa yaratıp Esenyurt'a kayyum
atatabilir miyiz' diye düşünüyorlar. Bunu da meclis salo-
nunda dillendiriyorlar. Kayyum atama lafları dolaşıyor”
iddiasında bulundu. Bozkurt ayrıca kendisi hakkında ipe
sapa gelmez senaryolar uydurulduğunu dile getirdi. 
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SiLiVRi DEPREMi HEMEN UNUTULDU!
TMMOB İstanbul İl
Koordinasyonu tarafın-

dan İstanbul Deprem Çalıştayı
düzenlendi. Toplantıda kamuo-
yunda cevaplandırılması gere-
ken sorulara ve büyük İstanbul
depremine karşı alınabilecek
önlemlere değinildi. Çalıştayda
konuşan İBB Deprem Risk 
Yönetimi ve Kentsel İyileştirme

Daire Başkanı Dr. Tayfun 
Kahraman, “İstanbul'da olası
depremde çökecek 48 bin bina
var. İBB'nin önceliği bu bina-
lar” dedi. Kahraman ayrıca 26
Eylül'de meydana gelen 5.8'lik
depremin hemen unutuldu-
ğuna dikkat çekti. Kamu bina-
larının dahi sağlam olmadığını
aktardı. I SAYFA 9
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Böyle bir soygun
tarihte görülmedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
Başakşehir’de yapımı süren

Başakşehir Şehir Hastanesi’nde 
incelemelerde bulundu, yetkililerden
bilgi aldı. Vali Yerlikaya incelemeleri-
nin ardından, hastane ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. Yerlikaya,
“Proje 2020 yılı Haziran sonunda
bitecek. Ama bu projenin dışında
koordinasyon gerektiren bazı
ihtiyaçlarımız var” dedi.  I SAYFA 9
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Şehir hastanesi 
2020'de açılacak

SAYFA 4Savaş ATAK

İlçe konuşmadı 
Meclis konuştu

SAYFA 5İlke DUYAN

6. duyu 
organı

SAYFA 7Utku KIZILTAN

Çevre gönüllüsü 
Atatürk’ten anılar  

SAYFA 9Rukiye KARADOĞAN

Zamanın ruhuna
uygun siyaset

Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasının
ardından mecliste çoğunluğu elinde bulunduran

AK Parti grubu İBB mülkiyetindeki Başakşehir Fatih
Terim Stadyumu’nun 25 yıllığına Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’na devredilmesi için harekete geçti. Yine AK
Parti'nin önerisi ile İBB'ye ait Güngören'deki Erdem 
Bayazıt Kültür Merkezi, Esenler'deki Prof. Dr. Adem
Baştürk Kültür Merkezi, Sultanbeyli'de belediye binanın
yanındaki zeminaltı otopark ile Sultanbeyli Kültür Mer-
kezi, Bağcılar'daki Mahmutbey Stadyumu, Gaziosman-
paşa'daki Barbaros Hayrettin Paşa Kapalı Spor Salonu
ve Gençlik Merkezi, Güngören'deki Güneştepe Spor 
sahası ve parkının ilçe belediyelerine tahsisi gündemde. 
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iBB’NiN MULKLERi 
ELiNDEN Mi ALINACAK!

ESENYURT’A KAYYUM
ATAMAK ISTIYORLAR

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt 
çok tartışılacak bir iddia ortaya attı. AK Parti Meclis 
Grubu’nun kargaşa yaratarak, ‘Acaba Esenyurt’a
kayyum atatabilir miyiz?” görüşünde olduğunu
savunan Bozkurt, “Hakkımda çok komik 
senaryolar ürettiler. Görevimin başındayım” dedi

Esenyurt Mecli-
si'nde yaşanan

kavga İBB Mecli-
si'nde de gündeme
geldi. AK Parti Grup
Başkanvekili Tevfik
Göksu, AK Partili

üyelerin darp edildi-
ğini belirterek olayı
kınadı. CHP'li meclis
üyeleri itiraz ederek

fiziksel bir temas
yaşanmadığını söy-
ledi. AK Partililer ise

linç girişimine
maruz kaldıklarını,
olayın görüntüleri-
nin de bulunduğunu
belirtti. Meclisi yö-
neten İBB Başkanı

Ekrem İmamoğlu da
tartışmaların uza-
ması üzerine bele-

diye başkanının
oturumda olmadı-

ğını belirterek tartış-
mayı sonlandırdı.

BUNLAR iÇi BOŞ SENARYOLAR
Kendisi hakkında akıl almaz iddialar ortaya 
atıldığını dile getiren Kemal Deniz Bozkurt, “Yok 
istifa etmişim yok hastaymışım. Yok aK Parti'ye 
geçmişim. Bunlar boş senaryolar. Ben görevimin 
başındayım. Sonuna kadar layıkı ile ifa etmeye 
çalışacağım. Esenyurtlular da bulun farkında. hiçbir
zaman geri adım atmayacağım” açıklamasını yaptı. 

aNIL
BODUÇ

haBER
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Bİzİ LİnÇ
ETmEyE

KALKTıLAR

NATO NE iSE YARAR?

Her gün ölümle 
burun buruna!
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Depremde 48 bin
bina yıkılacak!
Depremde 48 bin
bina yıkılacak!
Depremde 48 bin
bina yıkılacak!
Depremde 48 bin
bina yıkılacak!
Depremde 48 bin
bina yıkılacak!
Depremde 48 bin
bina yıkılacak!
Depremde 48 bin
bina yıkılacak!
Depremde 48 bin
bina yıkılacak!
İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman,
“İstanbul’da olası depremde çökecek 48 bin bina
var. İBB’nin önceliği bu binalar” diye konuştu

Depremde 48 bin
bina yıkılacak!

Bazı ülkeler, şehirler
vardır; hakkında ne

kadar kitap okumuş veya
film izlemiş olursanız olun,
gittiğinizde tüm bildiklerinizi
unutursunuz. İşte  Fas, diğer
adı ile Morocco olarak 
tanınan ülke böyle şaşırtıcı
yerlerden biri...
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En batıdaki 
yer; Fas

Belediyeye
kızıp intihara

kalkıştı!
Son günlerde artan 
intihar olayları herkesi

tedirgin ederken bir intihar
girişimi de Büyükçekmece'de
yaşandı. İddiaya göre beledi-
yeden hasta kardeşi için 
yardım isteyen fakat yardım
alamayan bir genç, belediye
binasının karşısındaki bina-
nın çatısına çıka-
rak intihara
kalkıştı. Haber 
verilmesi üzerine
polis ve sağlık
ekipleri olay yerine
geldi. İntihara
kalkışan genç,
uzun süren 
çabalarının 
ardından
ikna edilerek 
aşağıya indirildi. 
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BaRIŞ KIŞ

haBER

SEvİm GünEy’İn GEzİ yAzıSı SAyfA 16’dA 

Aile içinde çatışma çıkardılar
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı 
feministlerin Türk aile yapısına zarar verdiklerini 

belirterek, “Aile içinde çatışma çıkardılar” dedi.  I SAYFA 4

ç

İBB olarak konutları nasıl güçlendireceklerinin
derdinde olduklarını belirten Kahraman, 

“Bundan sonra esas amacımız rant değil” dedi. 

Recep Tayyip
Erdoğan

I SAYFA 9

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
Esenboğa Havalimanı'ndan

ABD'nin başkenti Washington'a hare-
keti öncesi açıklamalarda bulundu. 
Erdoğan, "ABD ile Rusya, bu ikili ile 
yürüttüğümüz samimi çalışmayı kararlı

şekilde yürütmek istiyoruz. Soçi Muta-
bakatı'nın yürümesi lazım. NATO'nun
buraya artık eğilmesi lazım. İngilte-
re'deki liderler zirvesini önemsiyo-
rum. NATO ne işe yarar?" 
diye konuştu. I SAYFA 7

ç
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AK PARTİ 
GRUBU HAREKETE

GEÇTİ
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Çarşı Migros Karşısı 

İ lik bağışı konusunda farkındalık yaratmak ve ül-
kemizde ilik nakil süreçlerini iyileştirmek amacıyla
yola çıkan Alp Şen İyilik Projesi, 9 Kasım Cumar-

tesi günü Movenpick Hotel'de müzayede yoluyla ger-
çekleşti. Erol Evgin, Sezen Aksu, Selami Şahin, Emel
Sayın, Ayşegül Aldinç, Sertab Erener, Yeliz gibi Türki-
ye'nin en değerli sanatçılarının bizzat imzaladığı plak-
lar, açık artırmayla satıldı. Ekonomist Yazar Prof. Dr.
Emre Alkin moderatörlüğünde düzenlenen müzayede,
Alkin'in esprili tavırları sayesinde bol kahkahalı geçti.

Bürokratik engeller var

Alp Şen İyİLİK Projesi Koordinatörü Ceyda Yılmaz,
projenin amacıyla ilgili şu sözleri sarf etti: "İlik nakli sü-
reçlerine destek olmak... Türkiye'de bu konuda ciddi
problemler var. Farkındalık çok düşük. Farkındalığı
olan insanların bağışladığı iliklerin analizleriyle ilgili sı-
kıntılar var, bürokratik engeller var. Bunları aşarak des-
tek vermeye çalışıyoruz. Özellikle de
bağışlanan iliklerin en
kısa sürede

incelenip hastalara yardımcı olması adına çalışıyoruz.
İlik bağışçısı çok basit bir şey gibi görülüyor. Herkes
kan veriyor bağışçı oluyor fakat bunlar analiz edilmezse
hiçbir anlamı olmuyor. Devletin desteği olmadığı için
bu süreçler hep bağışlarla yürümek zorunda." Ünlü
Çello sanatçısı Barış Güvenenler, Proje Yöneticisi
Ceyda Yılmaz ve Emre Alkin’in müzik dinletileri, katı-
lımcıların da şarkılara eşlik etmesiyle renkli anlara
sahne oldu.

Cemiyet hayatı da destek verdi

Alp Şen Vakfı Başkanı Famil Aydın’ın yanı sıra 
Didem Kurdoğlu, Yazar Canan Öner Erol, ünlü su-
nucu Eylül Han Tezel ve cemiyettin önemli isimleri de
etkinliğe katıldı. Alp Şen Vakfı’nın önderliğinde düzen-
lenen müzayededen elde edilen gelir, ilik eşleşme ana-
lizlerinin yapıldığı “Alp Şen Doku Tipleme ve Genetik
Araştırma Laboratuvarı”na doku analiz kitleri alımı

için kullanılacak.

Alp Şen Vakfı, "İyİLİK Projesi" adıyla önemli bir sosyal

sorumluluk projesine imza attı. Proje Koordinatörü

Ceyda Yılmaz ilik nakli konusuna değinerek,

“Farkındalığı olan insanların bağışladığı iliklerin 

analizleriyle ilgili sıkıntılar var, bürokratik engeller var.

Bunları aşarak destek vermeye çalışıyoruz” dedi

PLAKLAR UMUT

UlU Önder
Mustafa Kemal
Atatürk, ölümünün
81. yıldönümünde Beylikdü-
zü'nde çeşitli etkinliklerle
anıldı. Saat 09.00'da Yaşam
Vadisi Çanakkale zafer Mey-
danı ve Atatürk Anıtı Önü'nde
resmi çelenk koyma töreni
düzenlendi. Saat 12.00'da
Atatürkçü Düşünce Derneği
Beylikdüzü Şubesi işbirliğiyle
Atatürk Kültür ve Sanat Mer-
kezi'nde 'Model Ata' Resim
Sergisi açıldı. 14.00'da Ata-
türk Anısı için Ağaç Dikimi
'Atatürk Ormanı' etkinliği
Yaşam Vadisi 3. etap'ta ger-
çekleşti. 20.30'da ise Beylik-
düzü Belediyesi Musiki
Derneği şefi Oğuzhan Bolbol
liderliğinde, Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi'nde 'Atatürk'ü
Sevdiği Şarkılarla Anma Kon-
seri' yapıldı.

Mevlit okutuldu

Ayrıca Atatürk, silah arkadaş-
ları ve tüm şehitlerimiz için
FSM Camii'nde ve Gürpınar
Cem evi'nde mevlid okutuldu
ardından lokma dağıtıldı. Hal-
kın yoğun ilgi gösterdiği et-
kinliklere Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık
da katıldı. Çalık, etkinliklerin
sonunda "Atatürk'ün fikirleri
önümüzü aydınlatacak ışığı-
mız olacak ve biz, Beylikdü-
zü'nde o ışıktan hiçbir zaman
için sapmayacağız. Atamızın
izinden, aklın ve bilimin ışı-
ğından hiçbir zaman ayrılma-
yacağız." dedi.

Beylikdüzü tek yürek oldu
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Deniz Seki, konser maratonuna başlıyor. Ünlü şarkıcı Deniz
Seki, "Biraz Pop Biraz Ben" adını verdiği konser projesiyle
adından sıkça söz ettirecek. Konserler için şehir şehir geze-
cek olan Seki, istanbul, Kocaeli, Bursa gibi birçok şehrin en
ünlü mekanlarında sahne alacak. 

İşte konserler
Aralık ayında gerçekleşecek konserler sırasıyla şu şekilde:
4 Aralık istanbul, Caddebostan Kültür Merkezi
10 Aralık Bursa, Tayyare Kültür Merkezi
13 Aralık istanbul, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi
20 Aralık Kocaeli, Sabancı Kültür Merkezi
iletişim Danışmanı Özgür Aras'ın ellerinden çıkan projenin or-
ganizasyonu ise ismail Yoğurtçu'nun yönettiği Gişe Organi-
zasyon'a ait. Seki'nin sevenlerine ne gibi sürprizler yapacağı
şimdiden merak konusu oldu.

İstanbul Modern
BeyoğLu'ndAki bu müzeyi gezmeden geçip gitme-
yin. Ben uzun zamandır gitmek istiyordum. Geçen
hafta nasip oldu. 5 katlı müzeye girişler ücretli. Lakin
siz benim gibi akıllılık edip Salı ve Perşembe günleri
giderseniz ücretsiz! Müzede gezmedik kat bırakma-
dım, güzel bir anı oldu benim için. Ama en çok sevin-
diğim şey hep gitmek istediğim dünyaca ünlü
fotoğrafçımız Ara Güler'in sergisiydi. Hayatı ve eser-
lerinin yer aldığı sergi en üst katta sevenlerini
karşılıyor. Hayatının okudu-
ğumda ise ne kadar
dolu bir insan oldu-
ğunu gördüm. Ara
Güler'in hayatını bir
araştırın sergisini de
bir gezin derim!

SemAnur, 'Pamuktan Kalp'i müzikse-
verlerin beğenisine sundu. Küçük yaşlar-
dan itibaren müziğe ilgisi olan, İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk
Müziği bölümünden mezun ve çeşitli
müzik gruplarında yer alan Semanur,
ilk profesyonel single çalışması 'Pa-
muktan Kalp' ile müzik dünyasına
selam çakıyor. Yaşanılan bir aşkın
verdiği acının, üzüntünün naif bir an-
latımla kaleme alındığı 'Pamuktan
Kalp'in sözü, müziği ve düzenle-
mesi Yenal Yıldız imzası taşırken,
şarkının klibi ise İstanbul'un Ka-

radeniz kıyılarında Burak Ek-
mekçi tarafından çekildi.
'Pamukan Kalp' Seyhan
Müzik etiketiyle dijital plat-
formlarda dinleyiciyle 
buluştu.

SEMANUR’UN 
‘PAMUKTAN

KALP’İ 

Instagram: isogkgz

İSMAİL GÖKGEZ
İSMAİL GÖKGEZ’LE SANATA DAİR

OLACAK

SEKİ’NİN
MARATONU

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

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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GÜNCEL 3

S ancaktepe'de 13 yaşındaki R.A., 8 Ha-
ziran 2017 tarihinde babasına ait ara-
cın anahtarını evden alarak kapıda

bekleyen aracı kullanmış, bir süre sonra da
kaza yaparak 4 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun
ölümüne, 4 yaşındaki bir çocuğun da yara-
lanmasına neden olmuştu. Olaydan sonra
tutuklanan ve yaklaşık 1 yıl tutuklu kalan
R.A., yargılandığı İstanbul Anadolu Çocuk
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Taksirle
birden çok kişinin ölümüne ve bir kişinin ya-
ralanmasına neden olmak" suçundan 4 yıl 2
ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Baba da suçlu bulundu

Aynı suçtan dolayı İstanbul Anadolu Cum-
huriyet Başsavcılığı tarafından R.A.'nın ba-
bası İlhan A. hakkında da dava açıldı. İlhan
A. hakkında hazırlanan iddianamede, olay-
dan önce sık sık yaşı küçük çocuğuna aracı
vererek şehir içinde kullanmasına müsaade
ettiği, ebeveyn sıfatıyla denetim görevini ye-
rine getirmediği, bu nedenle de olayda ku-
surlu olduğu belirtildi. İlhan A. hakkında,
"Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir
kişinin yaralanmasına neden olmak" suçun-
dan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılması istendi.

Suçlamayı kabul etmedi

İlhan A.'nın iddianamesi İstanbul Anadolu
3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İlhan
A. yargılama aşamasındaki savunmasında
oğlunun olay günü kendisinden habersiz
aracın anahtarını aldığını belirterek kusursuz
olduğunu savundu. 18 Temmuz 2019 tari-
hinde yapılan 6. celsede duruşma savcısı
Osman Bekmezci, sanık İlhan A.'nın olayın
asıl faili olan oğluna aracın anahtarını verdi-
ğine dair cezalandırılmasına yetecek delil bu-
lunmadığını gerekçe göstererek, sanığın
beraatine karar verilmesini istedi.

Çocuğuyla aynı cezayı aldı

Davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Sanık İlhan A.'nın katılmadığı karar duruş-
masına, kaza sonucu yaşamını yitiren 9 ya-
şındaki Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif
Nur Dursun ve yaralanan 4 yaşındaki Meh-
met Akif Tepe'nin aileleri ile tarafların avu-
katları katıldı. Sanığın Avukatı Mehtap
Aküzüm, olay günü müvekkilinin evde uyu-
duğunu beyan ederek müvekkilinin beraatine
karar verilmesini istedi. Müştekilerin Avukatı
İsmail Kaya, dinlenen tanıkların sanığın bir-
den fazla kez aracı kullanması için yaşı
küçük olan oğluna verdiğini belirterek ceza-
landırılmasını istedi. Kısa bir ara veren mah-
keme, İlhan A.'yı, suçun işleniş biçimi, suçun
işlendiği zaman ve yeri, meydana gelen zara-
rın ağırlığını gerekçe göstererek, "Taksirle bir-

den fazla kişinin
ölümüne ve yara-
lanmasına neden
olmak" suçundan
5 yıl hapis cezası
ile cezalandırdı.
İlhan A.'nın ce-
zası, "İyi hal" indi-
rimi ile 4 yıl 2 aya
düşürüldü. Mah-
keme, meydana
gelen zararın ve kusu-
run ağırlığını gerekçe
gösteren mahkeme, sanı-
ğın cezasını para cezasına
çevirmedi. DHA
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13 yaşındaki R.A babasına ait araçla yaptığı kazada 2 çocuğun ölümüne neden olmuştu.
R.A.'nın babası da kazadan sorumlu tutularak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

kaza, Mahmutbey Mahallesi Ta-
şocağı Yolu Caddesi üzerinde
saat 12.00 sıralarında meydana

geldi. İddiaya göre ters yoldan dönmek iste-
yen 34 M 1266 plakalı yolcu minibüsü, sü-
rücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KS 9463
plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada
minibüste bulunan 5 kişi ile ticari araçta bu-
lunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay
yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.
Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri
yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere
kaldırdı. Kaza nedeniyle yan yatan minibüs

çekici ve çevredeki vatandaşların yardımıyla
itildiği görüldü. Kaza nedeniyle trafik kont-
rollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılma-
sının ardından trafik normale döndü.

6 yaralı var

Görgü tanığı Hüseyin Gül,"Minibüs tersten
dönülmemesi gerek yerden döndüğü için
karşıdan gelen araca çarptı ve minibüs dev-
rildi. Burada ayda bir mutlaka kaza oluyor.
Burada tersten gelenler çok ileride ışıklar
var. Ayda bir büyük kazalar oluyor. Toplam
6 yaralı vardı" dedi.

Bağcılar'da minibüs devrildi

SOrumSuz babaya
4 yıl hapıS cezaSı

Bağcılar'da ters yoldan 
dönmeye çalışan bir

minibüsle hafif ticari araç
çarpıştı. Kazada 6 kişi

yaralandı. Kaza anı bir
benzin istasyonun güvenlik

kameralarına yansıdı

Sancaktepe'de 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait aracın
anahtarını evden alarak dışarıya çıkıp aracı kullanan 13 yaşın-

daki R.a., kısa süre sonra kaza yapmış, 4 ve 9 yaşındaki iki çocuğun
ölümüne ve 4 yaşındaki bir çocuğun da yaralanmasına neden ol-

muştu. Olaydan sonra İstanbul anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan hazırlanan iddianamede, R.a.'nın yaptığı kaza sonucu 9 yaşındaki

Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif Nur Dursun'un yaşamını yitirdiği, 4 ya-
şındaki Mehmet akif Tepe'nin de yaralandığı belirtilmişti. İddianamede
R.a.'nın, "Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümü bir kişinin de yara-
lanması" suçundan 1 yıl 4 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle
cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul anadolu Çocuk ağır Ceza

Mahkemesi'nde yargılanan R.a., 6 aralık 2017 tarihinde yapı-
lan duruşmada, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve

bir kişinin de yaralanmasına neden olmak suçundan
4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Olay-

dan sora tutuklanan R.a., yaklaşık 1
yıl cezaevinde kalmıştı.

Olayın 
geçmişi

Kaza 9.30 sıralarında Fatih
Mevlanakapı Mahallesi Mevla-
nakapı Caddesi'nde bulunan 57

numaralı dükkanın önünde gerçekleşti. Edi-
nilen bilgiye göre mahallede salı günleri
kurulan pazara gitmek için evden çıkan
yaşlı kadın, M.T. isimli sürücünün kullan-
dığı 34 Fa 5241 plakalı bir nakliyat firma-
sına ait kapalı kasa kamyonetin altında
kaldı. Mevlanakapı Caddesi'nde kamyone-
tin geriye doğru manevra yaptığı sırada
kamyonetin arkasında bulunan yaşlı kadına
çarpan kamyonet kadını altına alarak sü-
rükledi. Durumu fark eden şoför araçtan
inerek kamyonetin altını kontrol etti. Kam-
yonetin altında yatan kadını gören şoför
şoka girerek bağırmaya başladı. Çevrede
bulunanlardan yardım istemesi üzerine
esnaf ve vatandaşlar kamyonetin altında
kalan kadını kurtarmaya çalıştı. Kaza 112
ve itfaiye ekiplerine de ihbar edildi.

Vatandaşlar seferber oldu

Yük taşımada kullanılan transpalet yardımı
ile kamyonet ön tarafından havaya kaldı-
rıldı ancak hareketsiz şekilde yatan yaşlı
kadına müdahale edilemedi. Olay yerine
gelen ambulans ekipleri kamyonetin al-
tında kanlar içinde yatan kadının öldüğünü
tespit etti. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine

gelmesinin ardından yaşlı kadının cenazesi
kamyonetin altından çıkarılarak ambulansa
taşındı.Kazanın ardından uzun süreli şok
yaşayan kamyonet sürücüsü M.T. polis gö-
zetimine alınarak karakola götürüldü.

Polis uzun süre kimlik inceledi

Yaşlı kadının cenazesinin ambulansa taşın-
masının ardından kimlik tespit çalışmaları
başladı. Kadının çantasından kimlik çıkma-
ması üzerine polis ekipleri hayatını kaybe-
den kadının fotoğrafını mahalle sakinlerine
gösterip kimlik bilgisi öğrenmeye çalıştı.
Mevlanakapı Mahallesi ve çevresinde bu-
lunan bazı mahallelerin muhtarları kaza ye-
rine çağrıldı. Muhtarlara da gösterilen
fotoğraf sonucu kimlik tespiti yapılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde
çalışma yaptı. DHa

Kamyonetin altında kaldı!
Fatih'te pazara gitmek için evinden çıkan yaşlı kadın geri
manevra yapan kamyonetin altında ezilerek hayatını kaybetti

Kaza caddede bulunan bir güvenlik
kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamera-
sının kaydettiği görüntülerde kadın cadde
üzerinde geri manevra yapan kamyonetin
altında kalıyor. Kamyonet daha sonra  ileri
doğru manevra yapıyor. Sürücü kamyoneti
durdurup aşağı iniyor. Kamyonetin altına
baktıktan sonra da ellerini havaya 
kaldırarak yardım istiyor.

Kaza güvenlik kamerasında

Avcılar’da
silahlı soygun 

700 milyon
dolarlık infaz

Avcılar'da bir mağazanın camını kaldırım
taşları ile kırdıktan sonra içeri girip 
bilgisayar ve cep telefonlarını çalan 5
şüpheli, polis ve bekçilerle çatışmaya girdi.
Şüpheliler, iş yerinden aldıkları cihazları
atarak, lüks bir otomobille kaçtı

Olay, dün saat 05.00 sıralarında
ilçedeki en merkezi nokta olarak bi-
linen araç trafiğine kapalı Merkez

Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki bir beyaz
eşya satış mağazasında meydana geldi. Lüks
bir otomobille işyerine gelen maskeli 5 şüphe-
liden 2'si otomobilde beklerken, 3 şüpheli ma-
ğazaya yöneldi. 3 şüpheli mağazanın
camlarını kaldırım taşlarıyla kırarak içeri
girdi. Caddede devriye gezen ekipler, alarm
sesi gelmesi üzerine harekete geçti. İş yerine
doğru gelen güvenlik görevlilerini gören oto-
mobilin yanındaki şüpheli ateş ederek otomo-
bile bindi. Araçla hızla kaçmaya başlayan 2
şüpheli polisin dur ihtarına uymadı. Güvenlik
güçleri araca doğru birkaç el ateş etti. Ancak,
sürücü ve polise ateş eden suç ortağı kaçtı.
Şüpheliler ellerindeki cihazları atarken, biri
güvenlik güçlerine tek el ateş ederek ara so-
kaklara kaçtı. DHA

Karaköy'de ölü bulunan
eski İngiliz istihbarat
subayı James Gustaf 

Edward Le Mesurier'in 
ofisine kargoyla paket

geldi. Paketin üzerinde
Nihad Sarmini'nin adının

yazıldığı görüldü.
Sarmini'nin Le Mesurier'in

ölümüyle ilgili sosyal 
medyada üzüntüsünü

ifade ettiği paylaşımlar
yaptığı görüldü

eski İngiliz istihbarat su-
bayı James Gustaf Ed-
ward Le Mesurier'in

ölümüyle ilgili soruşturma devam
ediyor. Le Mesurier'in Karaköy'de
evinin bulunduğu sokakta sessizlik
hakim. Sabah saatlerinde Le Mesu-
rier'in ofisine kargoyla paket geldi.
Kargo paketinin üzerinde Nihad Sar-
mini isminin yer aldığı görüldü. Sar-
mini'nin sosyal medya hesabından
eski istihbarat görevlisinin ölümü
sonrasında paylaşımlar yaptığı görü-
lürken "Bu sabah büyük bir şok oldu.

James Le Mesurier bize her toplan-
tıda “daha fazla hayat kurtarmak için
ne yapabiliriz! derdi. Huzur içinde
yatsın" ifadelerini paylaştı. Sarmi-
ni'nin sosyal medya bilgilerinde Su-
riye İdlib'li olduğu görülüyor. Kargo
çalışanı kapının mühürlü olması ne-
deniyle paketi geri götürdü.

Eşi evin önüne
çiçek bırakmak istedi 

Le Mesurier'in eşi Hedving Christi-
na'nın arkadaşları gün içinde evin
bulunduğu sokağa geldi. Hayatını

kaybeden eski İngiliz istihbarat 
görevlisinin eşinin de evin önüne
çiçek bırakmak istediğini belirten
kadınlar basın mensuplarını görünce
uzaklaştı. DHA

EsrarEngİz kargo!

Fatih'te bir otele ait kafede otu-
rurken silahlı saldırı sonucu öldü-
rülen iş adamı Saimait Aierken

cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı. Saimait Aier-
ken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon dola-
rın yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen
soruşturmada geçtiği öğrenildi. Çapa'da bu-
lunan otele ait kafede otururken silahlı saldı-
rıya uğrayarak ağır yaralanan Uygur Türkü
Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede haya-
tını kaybetti. Cinayete karıştığı tespit edilen 3
şüpheli, Adana'da polis tarafından yakalana-
rak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdür-
lüğü'ne getirildi. Polis, cinayetin alacak
verecek meselesinden kaynaklanmış olabile-
ceği ihtimali üzerinde duruyor. Saimait Aier-
ken'in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da
yer buldu. Yapılan haberlerde Saimait Aier-
ken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon dola-
rın yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen
soruşturmada geçtiği belirtildi. DHA

Sancaktepe'de 13 yaşındaki R.A., 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait aracın anahtarını evden alarak kapıda bekleyen aracı
kullanmış, bir süre sonra da kaza yaparak 4 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun ölümüne, 4 yaşındaki bir çocuğun da yaralanmasına
neden olmuştu. Aynı suçtan dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından R.A.'nın babası İlhan A. hakkında da
dava açıldı. Mahkeme İlhan A.’ya "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan ceza verdi.



C HP Silivri’de İlçe Eski Başkanlarından Abdullah
Yıldırım, İlçe binasında düzenlediği birtoplantı ile
önümüzdeki kongre için ilçe başkanlığına adaylı-

ğını açıkladı. Yıldırım’ın adaylık açıklamasına  ilçe eski
başkanlarından Mümin Tuğlu, İBB ve Silivri Belediye
Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi Meclis
Üyesi ve Hacı Bektaşı Veli Derneği Başkanı Süheyl Kırkı-
cı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda partili katıldı.

Silivri'de CHP kazanacak

CHP Silivri İlçe Başkan Adayı Abdullah Yıldırım, yeniden
yola çıkma iddiasını, “2004 yılında da 2019 yılında da
bize seçimleri kaybettiren aktörler hep aynı kişiler. Arala-
rında ki tek fark 2004 yılında yan yana, 2019 yılında ise

karşı karşıya gelerek partimize seçimi kaybettirmiş olma-
larıdır. Ben inanıyorum ki 2009 yılında ki aynı inanç, ka-
rarlılık ve dayanışmayla 2024 yılında yeniden Silivri’yi
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı ile taçlandıracağız” şek-
linde açıkladı. 

İhanet içinde olmadım

1992 yılından beri CHP’ye çeşitli kademelerde hizmet et-
tiğini belirten Yıldırım, o tarihten bu yana kırgınlıklar ya-
şasa da kendi ikbali için asla davasından ödün
vermediğini, ihanet içinde olmadığını, sağa-sola sapma-
dan- yalpalamadan bir CHP’li gibi üzerine düşeni yerine
getirdiğini vurguladı. “Parti disiplini ve terbiyesini içinde
sindirmiş bir yol arkadaşınız olarak tüm sorumluluklarımı

yerine getirme gayreti içinde oldum” diyen Yıldırım, “
İnancımdan, ilkelerimden taviz vermeden duruşumu her
zaman korudum. ‘Çünkü ben vatan mevzu bahis ise ge-
risi teferuattır’ diyenlerdenim.  Çünkü ben Cumhuriyet
Halk Partisi mevzubahis ise gerisi teferruattır diyenlerde-
nim” ifadelerini kullandı. 

2004 yılında yan yana idiler

Ak Parti iktidarının uygulamalarını eleştirerek açıklamala-
rını sürdüren Yıldırım daha sonra tekrar yerel seçim süre-
cine değindi. Yıldırım “2004 yılında da 2019 yılında da
bize seçimleri kaybettiren aktörler hep aynı kişiler. Arala-
rındaki tek fark 2004 yılında yan yana idiler, 2019 yılında
ise karşı karşıya gelerek partimize seçimi kaybettirmiş ol-
malarıdır.  Ben inanıyorum ki 2009 yılındaki aynı inanç ,
kararlılık ve dayanışmayla 2024 yılında yeniden Silivri’yi
CHP iktidarıyla taçlandıracağız. Bunu başaracağız. Bu
konuda büyük bir kararlılığa sahibiz” diye konuştu. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN
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S evgili okurlar, CHP Çatalca’da ilçe
kongresi hazırlıkları devam ediyor. De-
lege seçimleri başladı. Akabinde ilçe

başkanı ve yönetimi seçilecek. Bu süreç içeri-
sinde önceki hafta parti binasında ilçe baş-
kanlık adaylığını açıklayan mevcut İlçe
Başkanı Halil Gök, rakibi Mehmet Çoban’la
ilgili olarak bir iddia ortaya attı. İddiaya göre
Çatalca Belediye Başkanlık seçimlerinde par-
tilisi Çoban, Ak Parti’nin Çatalca’da B planıy-
mış. Yani Mesut Üner aday gösterilmemiş
olsaymış, Çoban Ak Parti’nin adayı olarak çı-
kacakmış. Bu iddianın ardından Mehmet Ço-
ban’dan hızlı bir şekilde yalanlama geldi.
İddia sahibi Halil Gök ise sessizliğe büründü.
Bu ve benzeri şehir efsaneleri Çatalca’da sık
sık konuşuluyor. Yalnızca bugün değil, her
seçim döneminde CHP’den birileri çıkıp parti-
lisinin bir başka siyasi partiye çalıştığını 
söylüyor. 

Yıllardır bu gibi gerçekliği şüpheli söylem-
ler duyuyorum. Kimse açık açık konuşmuyor,
konuşulanlar da kahvehane dedikodularından
öteye gitmiyor. Buraya bu güne kadar sözde

partisine ihanet eden onlarca isim yazabili-
rim. Şimdi Halil Gök’ün adaylık açıklamasına
ve bu iddiasına dönersek bence olmadı… Sen
kendi adaylık toplantında, adaylık açıklamanı
yapmak, projelerini, hedeflerini anlatmak ye-
rine bir başka adayı karalamaya kalkarsan,
bu iş olmaz. Mevcut ilçe başkanısın, böyle bir
durumu biliyorsan partinin disiplin kurulunu
çalıştıracaksın, gereğini yapacaksın. Bu söy-
lemler karşı rakibi yıpratmak yerine Gök’e
zarar vermekten öteye de gitmez. Kaldı ki, id-
diaları doğru olarak kabul edersek (Çoban ya-
lanladı) Mehmet Çoban’ın bir başka siyasi
parti tarafından aday gösterilmek istenmesi
bana göre halk tarafından takdir edildiğini,
başarılı olacağına inanıldığını gösterir. Bir si-
yasi parti, başka bir siyasi partiye üye olan bir
ismi kendi saflarına çekmeye, aday göster-
meye çalışıyorsa üyesi olduğu parti bu isime
daha fazla kucak açmalıdır. Aldığım bilgiye
göre ise Mehmet Çoban’a, seçim sürecinde
Mesut Üner ismini sormuşlar kendisi de iyi
birisi olduğunu söylemiş konu aslında bundan
ibaretmiş. Ama başta söylediğim gibi bu ve

benzeri şehir efsaneleri her zaman söyleniyor.
Bunların çıkıpta adaylık çalışmalarına konu
edilmesi, adaylara ne kadar fayda sağlar bile-
miyorum. 

CHP’den yazmaya devam edersek, Çatalca
Belediyesi’nin Kasım Ayı Meclis Gündemi’ne
taşınan bir konudan da bahsetmek istiyorum.
Çatalca Ak Parti yönetimin de olan bir isim
sosyal medya üzerinden Atatürk ile ilgili ola-
rak olumsuz paylaşımlar da bulunup kamuo-
yundan tepki alınca CHP Gurubu bu
gelişmeyi, Çatalca Belediye Meclisi’ne taşıma
gereği duydu. Çatalca CHP İlçe Başkanlığı
yaşanan durumla ilgili olarak günlerdir sessiz
kalmayı tercih ederken, CHP Gurubu konuyu
meclis gündemine taşıyarak Ak Parti’nin bu
şahsı cezalandırmasını, aksi durumda Çatalca
Belediyesi’nin 10 Kasım Anma Programla-
rı’na katılmayacaklarını beyan ettiler. Şimdi
önce şunu sormak istiyorum. Çatalca günde-

mini günlerdir meşgul eden bu konuyla ilgili
olarak Çatalca Ak Parti içerisinden bir isim
tepki gösterirken, Çatalca CHP İlçe Başkan-
lığı neden günlerdir sessiz kalmayı tercih edi-
yor? Belediye Meclis Gündemi’ne getirene
kadar hiçbir CHP’li neden bir cümle dahi söy-
lemedi. Önemli bir konunun yalnızca meclis
gündemine getirilip burada bırakılması garip
geliyor. 

Yine Atatürk’e, onun fikirlerine sahip çıktı-
ğınızı söyleyip, anma programına bu kişi için
katılmayacağınızı beyan etmeniz doğru değil.
Bu tür düşüncesizce verilen tepki kararları,
Atatürk gibi en büyük değerimize saygısızlık
yapanların ekmeğine yağ sürmekten başka bir
işe de yaramaz. Ulusumuzun kurucusu, kur-
tarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e haka-
ret eden kişi eğer o pragma geliyorsa bu sizin
başarınız olur. Gelsin ki sevse de sevmese de,
yaptıklarını görmek istemese de Atatürk’ü
anmak zorunda olduğunu ve bugün bu top-
raklar da yaşamını sürdürüyorsa onun önder-
liğinde başarıldığını, Ata’nın huzurunda saygı
duruşunda bulunmak zorunda olduğunu anla-
sın. Halkın Atası’na nasıl sahip çıktığını, onun
izinden yürüyen milyonların olduğunu görsün.
Ancak kendisine yakışacak hakaretlerin

büyük öndere zarar vermeye yetmeyeceğini ve
kendisinin fikirlerinin zerre kadar değer gör-
mediğini ve önemsenmediğini idrak etsin. Siz-
lerde, Atatürk ile ilgili olan her programda en
önlerde olun ki Atatürk’e olan sevginizin hiç
kimse tarafından sorgulanmasına izin 
vermeyin. 

Şartlar ne olursa olsun “Beni hatırlayın”
diyen Atamızın isteğini yerine getirin. Son
olarak Cumhuriyet Bayramın da Kültür Mer-
kezi’nde çok güzel bir program yapan Çatalca
Belediyesi, 10 Kasım Anma Programı’nda da
Atamıza layık bir anma programı organize
etmişler. Erler Caddesi’nde ki anlamlı görsel
düzenlemeler ve akşam için hazırlanan Ata-
türk’ün sevdiği şarkıların seslendirildiği anma
programı için Çatalca Belediyesi’ni ve başarılı
organizasyon çalışmalarında emeği geçenleri
de kutluyorum. Yalnız şu Erler Caddesi’nin
sonunda bir türlü bitirilemeyen müftülük bi-
nasının etrafına büyük çukurlar açılmış ve
hiçbir güvenlik önleminin de alınmadığını gör-
düm. Birilerinin canı yanmadan çevresinde
güvenlik önlemi alınmalı. Burada bir vatan-
daşın burnu dahi kanarsa kim suçluydu,
kimin ihmali vardı diye birbirimize sormaya
başlarız.

İlçe konuşmadı Meclis konuştu

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 be-
deli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; İhalede sürülecek
peylerin 100 TL ve katları  olmak üzere alınmasına, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya num-
arasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 11/11/2019

1.İhale Tarihi : 02/01/2020 günü, saat 10:55 - 11:00 arası.
2.İhale Tarihi : 22/01/2020 günü, saat 10:55 - 11:00 arası.
İhale Yeri : Hisar Yediemin Otoparkı - Atatürk Bulvarı Milas Cad. No:8 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 60.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ
2019/2494 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1082164)

Savaş Atak
savasatak@gmail.com

KaPsaMa alanI

CHP Silivri İlçe eski 
Başkanı Abdullah Yıldırım
ilçe merkezinde düzenlediği
bir toplantı ile önümüzdeki
kongre için ilçe başkanlı-
ğına adaylığını açıkladı. 
Yıldırım, “2004  yılında da
2019 yılında da bize 
seçimleri kaybettiren 
aktörler hep aynı kişiler.
Aralarında ki tek fark 
2004 yılında yan yana,
2019 yılında ise karşı 
karşıya gelerek partimize 
seçimi kaybettirmiş 
olmalarıdır” dedi

Örnek No: 25*

34ks8879 Plakalı, 2015 Model, FORD Marka,
JT8 Tipli, anahtar yok, çalışır vaziyette olmadığı
için motor ve şanjuman kontrol edilemedi, araç
orjinal, muhtelif yerlerinde çizik var

İstanbul Müftüsü
Prof. Dr. Mehmet
Emin Maşalı, Mevlid-i

nebi Haftası nedeniyle bağcı-
lar belediyesi ve bağcılar İlçe
Müftülüğü tarafından düzenle-
nen konferansta modern aile-
nin sorunlarına değindi.
Feminizmin aile kurumuna
zarar verdiğini belirten Maşalı,
“Modern ailede aileyi oluştu-
ran bireyler arasında çatışma
vardır. Feminist ve Marksist
söylem batıda çatışmacı bir
aile tipini ortaya çıkardı. bu
aile tipinin bize de yansımaları
gerçekleşmiştir. Günümüzde
eşcinsel hareketin aşırı yay-

gınlaşmasının arkasında da
bu zihniyet vardır. Feminist
söylem ne yazık ki dindar ke-
simde de çok hâkim” dedi.

Aile gelenekten koptu

batılı aile tipinin geçmişten,
gelenekten ve dinden kopma
probleminin aynı şekilde Müs-
lüman toplumlara intikal etti-
ğini belirten Maşalı, "bugünkü
Müslümanların ailesinde geç-
mişteki aileye göre geleneğin-
den kopuk bir ailedir. Modern
aile bu anlamda kopuk bir ai-
ledir. Dolayısıyla aile sağlıklı
bir zemine oturtmak istiyorsak
dinle, gelenekle ve ahlakla irti-

batını kurmamız gerekir.
Kopuk bir ailenin hangi değer-
lere sahip olursa olsun sağlıklı
bir aile olma imkan ve ihtimali
bulunmamaktadır” ifadelerini
kullandı. İmam-i Gazali Kuran
Kursu’nda eğitim gören 4-6
yaş grubu çocukların şiir din-
letisi sunduğu programda ba-
şarılı çocuklar da
ödüllendirildi. BARIŞ KIŞ

Aile içinde çatışma
çıkardılar
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı 
feministlerin Türk aile yapısına zarar verdiklerini 
belirterek, "Modern ailede aileyi oluşturan bireyler
arasında çatışma vardır. Feminist ve Marksist söylem
batıda çatışmacı bir aile tipini ortaya çıkardı. Bu aile
tipinin bize de yansımaları gerçekleşmiştir" dedi

Miniklere 
trafik eğitimi
Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir İlçe Milli

Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle
gerçekleşen “Minik Sürücüler Trafik
Eğitiminde” isimli projeyle anaokulu
öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.  

5 YIL önce başlayan proje kapsamında Ata-
şehir Belediyesi, okul bahçesine çocukların
trafik işaret ve kurallarını öğrenebilecekleri

parkur hazırlayıp, akülü ve pedallı araçlar sağlıyor. İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenleriyle katkı sağ-
ladığı projeye Ataşehir Sürücü Kursları Derneği’ne bağlı
20 sürücü kursu da destek veriyor. Ata İlkokulu bahçe-
sinde hazırlanan parkur ve eğitimlerle, 20’şer kişilik sınıf-
lar halinde 1000’e yakın çocuğa trafik eğitim ve bilinci
sağlanacak. 

Hem teorik hem pratik

Öğrencilerin trafikte daha bilinçli ve güvenli olmaları
amacıyla düzenlenen teorik ve pratik eğitimlerle, gelece-
ğin sürücüsü olacak miniklerin, küçük yaşta trafik kural-
larına duyarlı olmaları hedefleniyor. Sürücü kurslarının
sağladığı uzman eğitmenler tarafından verilen eğitim-
lerde çocuklara; yaya geçidi, trafik ışıkları, kaldırımdan
yürüme, araç içerisinde nasıl davranılması gerektiği gibi
bilgiler veriliyor.  Bu yılki trafik bilinci eğitimlerinin ilkine;
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Ata-
şehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Özgenç ve
Ataşehir Sürücü Kursları Derneği Başkanı Bilgin Diribaş
da katılarak destek verdiler.  AYNUR CİHAN

Yıldırım, 1992 yılından bu yana CHP’ye çeşitli kademelerde hizmet ettiğini belirterek, “O tarihten bugüne değin zaman
zaman kırgınlıklar yaşansada asla partimize ihanet içinde olmadım, sağa sola yalpalayan insanlardan olmadım” dedi.

KAYBETTIRENLER
HEP AYNI KISILER

Mehmet Emin Maşalı
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ilkeduyan@gmail.com
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T MMOB İstanbul İl Koordinasyonu tara-
fından İstanbul Deprem Çalıştayı düzen-
lendi. Toplantıda kamuoyunda

cevaplandırılması gereken sorulara ve büyük İs-
tanbul depremine karşı alınabilecek önlemlere de-
ğinildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem
Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Baş-
kanı Dr. Tayfun Kahraman, “İstanbul'da olası
depremde çökecek 48 bin bina var. İBB'nin önce-
liği bu binalar” dedi. 

Rant artık bitti

Kahraman 26 Eylül'de meydana gelen 5.8'lik
depremin hemen unutulduğuna dikkat çekti.
Kamu binalarının dahi sağlam olmadığını ak-
tardı. Kahraman Deprem Çalıştayı'nda şunları
söyledi: “Biz, İBB olarak şu anda tamamen afet
öncelikli olarak, vatandaşların içinde yaşadıkları
konutları nasıl güçlendireceğimizin derdindeyiz.
Bundan sonra esas amacımız rant değil. Kentin
kazandığı projeler yapabilmek. 20 yılda yapılma-
yanı 2 günde yapma gibi bir şansınız elbette yok.
O yüzden uzun bir süreç olacak bu. Bugüne
kadar kentsel dönüşüm bize hep bir koyup iki ala-
cağız şeklinde lanse edildi ama gerçeğin böyle ol-
madığını biliyoruz. Böyle bir dünya yok. Bugün
her şey için geç olabilir ama yarın daha geç ola-
cak. Önceliğimiz 2000 yılından önce yapılmış ya-
pıları elden geçirecek.”

Düzce depreminin izi silindi

Büyük acıların yaşandığı 17 Ağustos ve 12 Kasım
1999 depremleriyle sarsılan Düzce, aradan geçen
20 yılda yapılan çalışmalarla, ekonomik teşvik-
lerle ve modern yapılarla facianın izlerini sildi.
Vali Zülkif Dağlı. “3 yıldır 65 bin öğrenci ve öğret-
menimize deprem bilinci eğitimi verdik. Her ay
bir konu belirlemek suretiyle vatandaşımızı bilin-
çlendiriyoruz” Belediye Başkanı Faruk Özlü
“Özellikle yüksek yapılaşmaya, dikey yapılaş-
maya karşı sıkı tedbir uyguluyoruz. Deprem son-
rasında Düzce'deki yapı stoku tamamen deprem
yönetmeliğine uygun yapılıyor” dedi. 

İ nsanoğlunun kalbiyle beyni arasında sonsuz şiddete
dayalı depremde dahi yıkılamaz, çelikten bir köprü
vardır.

Kimler duygularıyla, kimler mantığıyla hareket 
ediyor? Bunu anlamak için mini testlerden birine 
siz de sosyal medya mecralarında mutlaka denk 
gelmişsinizdir.

'Fotoğraftaki ayakkabı ya da elbiseyi mavi mi yoksa
pembe mi görüyorsunuz? gibi.

Oysa mantık ya da duygusallık hangisi sizi tanım-
larsa tanımlasın aradaki köprü sayesinde insan kalbiyle
hisseder, beyniyle düşünür. Önce hangisinin onu hare-
kete geçirdiğinin önemi çoktan ortadan kalkmıştır.
Çünkü beyniyle düşünse de kalbiyle hissetmediği bir
duyguyu asla idrak edemez. Bu durumda insan düşün-
düklerini hissetse de hissettiklerini düşünse de kendisini
bir başkasının yerine koymayı iç güdüsel bir refleks 
olarak yapar. Kimimizde bu his fazla gelişmiş 
kimimizdeyse eser miktardadır.

Hani derler ya dünyayı sevgi kurtaracak diye, 
aslında o sevginin altında yatan bir iç ses destekliyor 
verilen kararları, o da 'empati' hissi.

Bazen bir hayvana bazen doğadaki bir bitkiye bazen
bir nesneye çoğu zamansa insana karşı davranışta 
gösteriyor kendini bu his.

İnsanın kendisini başkasının yerine koyma sanatı.
Bu açından bakınca özde dünyayı 'empati' kurtara-

cak desek daha doğru bir tanımlama yapmış olmaz
mıyız?

Bir canlıya zarar vermeme özenidir empati.
Komşunu, bulunduğun çevreni rahatsız etmeme 

hassasiyeti. Kullandığını tekrar bulmak istediğin gibi 
bırakma,

bir dostunun ihtiyacına kayıtsız kalamama durumu.
Kendine yapılmasını istemediğini bir başkasına 
yapmaktan seni alıkoyan his. 

İnsan çok yüksek bir ses varsa kulaklarını tıkar, 
çirkin bir görüntüde gözlerini kapar, kötü bir tadı
hemen tükürür, keskin kokudan kaçar, acı vereni tenin-
den uzaklaştırır. 5 duyu organından farklı olarak fazlası
zarar olmayan tek duyu organıdır empati. Aksine azı
zarardır. Bu durumda empati, nur topu gibi dünyaya
çoktan gelmiş bir diğer duyu organımız değil midir?
Üstelik diğer duyu organlarımızdan farklı olarak beyne
değil en yoğun hislerin biriktiği yer olan kalbimize 
doğrudan bağlı, tek duyu organı. Tüm dünya 
bireylerinde fazlasıyla olması gereken,

çoğaldıkça dünyaya iyilik, güzellik, mutluluk 
aşılıyan, koruyup kollama hissi uyandıran. 

Çok yakın bir zamanda Fatih'te 4 kardeşin siyanürlü
intiharının ardından bu kez de Antalya'da 4 kişilik bir
ailenin daha siyanürle intihar ettiği haberiyle sarsıldık.
Bu insanları çaresizliğe sürükleyen sebeplerin başında
ise ekonomik sıkıntıların varlığının olması hepimizi
daha da derinden etkiledi. Oysa akrabalarının, komşu-
larının, dostlarının, belediyenin, devletin arasında bu 
insanların yerine kendilerini koyabilecek insanlar 
olsaydı, onlara bir umut, ufak da olsa bir çözüm yolu
üretebilseydi belki de çaresizlik içine sürüklenmeyecek,
yaşamaya devam edebileceklerdi.

Onlar için çok geç ama dünya için bu durumda 
'empati' çözüm olabilir. 

O sebeptendir ki bir çocuğa farkındalık yaratacağı-
nız, onu tanıştıracağınız ilk duyu organı aslında empati
olması gerekmez mi? 

Yeryüzündeki her şeyi sahiplenerek, yerine 
koyma sanatı. 

Kim neye zarar verebilir ki ya da kıyabilir ki böylesi
güçlü bir his karşısında?

İlkeli Söz; 
Acı duyabiliyorsan, 'canlısın'. Başkalarının acısını

duyabiliyorsan, 'insansın'.

6. duyu organı

ZEyNEp VuRAl

DEPREMDE yıkılacak
48 BıN taNE BıNa vaR!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun
Kahraman, “İstanbul'da olası depremde çökecek 48 bin bina var. İBB'nin önceliği bu binalar” dedi

Dr. Tayfun Kahraman, İstanbul’un beklenen depreme en iyi şekilde hazırlanacağını ve her türlü önlemin alınacağını söyledi.

İBB sığınma evi açacak 

IMI Conferences tarafından İstan-
bul’da düzenlenen 15. Türkiye Çağrı
Merkezi Günleri’nde İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler ve Ba-
ğımlılıkla Mücadele Daire Başkanı Yavuz
Saltık tarafından Beyaz Masa ALO 153 Çağrı
Merkezi’ni anlatan bir sunum gerçekleştirildi.
Çağrı Merkezi’nin vatandaşların taleplerini çok
hızlı değerlendirdiğini ifade eden Yavuz Saltık,
İBB’nin hizmetlerini Başkan Ekrem İma-
moğlu’nun vizyonuyla geliştirerek geleceğe ta-
şıma hedefinde olduklarını söyledi.

Nakit yardım da yapıyoruz

İBB’nin bütün hizmetlerinin insan odaklı ol-
masına çok özen gösterdiklerinin altını çizen
Saltık, “İstanbul’daki dezavantajlı toplum ke-
simlerini, sosyal ve ekonomik olarak geride
kalan haneleri ve bireyleri desteklemek için ‘İs-
tanbul Kart’ diye bir kartımız var. Vatandaşları-
mıza alışveriş imkânı sağlıyoruz. Ayrıca nakit
yardım da yapıyoruz. Bunun dışında memleke-
tine dönmek isteyen ailelere yönelik olarak ‘ter-
sine göç’ hizmeti veriyoruz. Afetlerden
etkilenen ya da evlenecek olduğu halde zor du-
rumda olanlara beyaz eşya, mobilya ve mefru-
şat yardımı yapıyoruz. Son olarak Başkanımız
Ekrem İmamoğlu’nun vaadi olan ‘Halk Süt’
projeni hayata geçirdik” diye konuştu.

Gazilerimize yardım ediyoruz

Yine İmamoğlu’nun vaatleri arasında bulunan
İstanbul’daki kreş ihtiyacına yönelik çalışmala-
rın başlatıldığını hatırlatan Saltık, “Çalışmak
isteyen ya da çalışan kadınların en büyük ihti-
yacı olan kreş yönelik çalışmalarımız devam
ediyor. 11 kreşin temelini attık. Devamı için yer
tespit çalışmaları sürüyor. Kadın, yaşlı, çocuk,
engelli, şehit yakını ve gazilere yönelik hizmet-
lerimiz de gelişerek devam ediyor” dedi.

Kadınlar ve çocuklar önceliğimiz

Kadının statüsünü geliştirecek ve toplumda de-
zavantajlı pozisyondan avantajlı pozisyona
geçmelerini sağlayacak desteklerle onların ha-
yata tutunmasını sağlamayı amaçladıklarını
dile getiren Saltık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Önümüzdeki günlerde bir kadın sığınma evi
açacağız. Özellikle çocuklarımıza ve kadınları-
mıza yaklaşımımız bizim yerel yönetim anlayı-
şımızın en önemli iki unsurudur. Bu konularda
oldukça fazla çalışma yapıyoruz, yapacağız.
Amacımız insan odaklı; kadına, çocuğa, hay-
van dostlarına, engellilere ve yaşlılara dost bir
belediye olmaktır."

İBB söz sahibi olmalı

Saltık, göç ve mülteci konularının da hassasiyet
gösterdikleri alanlardan biri olduğunun altını
çizerek, “İstanbul'da 2 milyona yakın mülteci
yaşıyor ve bunlarla ilgili İBB olarak bir sözü-
müzün olması gerekiyor, bu alanlarda da çalış-
malarımız hızlıca hayata geçirilecek” ifadelerini
kullandı. SAVAŞ ATAK

Önümüzdeki günlerde Kadın
Sığınma Evi açacaklarını belirten
İBB Daire Başkanı Yavuz Saltık,
“Amacımız insan odaklı; kadına,
çocuğa, hayvan dostlarına, en-
gellilere ve yaşlılara dost bir
belediye olmaktır” dedi

londra'ya iki
günlük çalışma
ziyareti yapacak

olan İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Belediye Baş-
kanı Sadiq Khan ile görüşe-
cek. İmamoğlu, bu kısa
ziyareti süresince dünyanın
en önemli yatırım bankaları
ve fonlarıyla bir araya gele-
cek. Bu gece Londra’ya va-
racak olan İmamoğlu, 14
Kasım Perşembe gününe,
Türkiye’nin Londra Büyük-
elçisi Ümit Yalçın’ı ziyaretle
başlayacak. Ardından, Chatham House (Kraliyet
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) ile bir toplantı ger-
çekleştirip, Enstitü Başkan Yardımcısı Sir Simon
Fraser ile görüşecek. Sonraki durağa Londra Büyük-
şehir Belediyesi olan İmamoğlu, Başkan Sadiq
Khan’ı makamında ziyaret edecek.

İstanbul vizyonunu anlatacak

İmamoğlu, aynı gün Bloomberg TV’ye de bir röpor-
taj verecek, İstanbul vizyonunu anlatacak. Akşam ise
CHP Londra Birliği’nin organize ettiği toplantıya
katılıp İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarıyla
sohbet olanağı yakalayacak. Londra’da çok sayıda
ikili temas da gerçekleştirecek olan İBB Başkanı
İmamoğlu, cuma günü ‘Yuvarlak Masa Kahvaltılı
Çalışma Toplantısı’ çerçevesinde, çeşitli finansal ve
yatırım kurumlarının yöneticileri ile aynı masa etra-
fında buluşacak. İmamoğlu, bu buluşmada finans
ve yatırım dünyasının temsilcileriyle ikili görüşmeler
de gerçekleştirecek. İmamoğlu’nun görüşme yapa-
cağı, aralarında dünyanın en büyüklerinin de yer al-
dığı, yatırım ve finansal kuruluşların isimleri de
açıklandı. HABER MERKEZİ

İmamoğlu 
Londra yolcusu

İBB Daire
Başkanı 
Yavuz
Saltık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün açıklanan su
zammı ile ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi. İmamoğlu,
"Her şeye rağmen minimumda tutarak, tasarrufu
büyüterek, lüzumsuz yatırımları engelleyerek bir nevi en
minimumda zam oranı açıklamayı düşünüyoruz" dedi

Öncekİ gün yapılan ‘ara-
lık ayında İstanbul’da suya
zam geleceği duyurusu’

eleştirilere neden oldu. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu zam ile ilgili açık-
lamalarda bulundu. Birgün gazete-
sini ziyareti sırasında açıklamalarda
bulunan İmamoğlu, su zammına iliş-
kin yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Ekrem İmamoğlu, “Biz ocak, şubat,
mart ayında bir kampanya yürüttük.
Suyun da indirimli olması konu-
sunda ortaya bir mekanizma sunduk.
Tabii biz 18 günlük süreçte ulaşıma
indirim yapınca, ardından da o za-
manki mevcut ara yönetim kendile-
rince indirimli bir süreç tanımladılar.
Sistematiği yanlış kuruldu. Onu gi-

derme konusunda talepte bulunduk”
dedi.

Bir zammın kaynağı vardır

İmamoğlu, “Niye? Az kullanan, gelir
seviyesi düşük insanlara sağladığımız
fayda yüz üzerinden 20 ise, çok kul-
lananlara yüz üzerinden 40 daha
fazla indirim sağlamışız. Bu mantık-
sız bir sisteme oturmuş. İkincisi de,
bir zammın kaynağı vardır. Zam ya-
parken insanlara açıklamak zorunda-
sınız. Nedenini sorarlar. Birincisi
vaatlerimizin üzerinden yılbaşından
itibaren bir yıl geçmiş olacak, bizim
konuştuğumuz zam 2020'nin fiyatları
olacak. 2020'nin fiyatlarını açıklarken
ister istemez enflasyonu hesap ede-
ceğiz. Bugün İSKİ'nin en büyük ma-
liyeti enerji. Bugün sadece enerjideki
zam yüzde 50'lerin üzerinde. Bütün
bunları koyduğunuzda, bir matema-

tik yaptığımızda her kurumumuzla
alakalı şu anda yüzde 40'ları konuş-
mamız lazım. Fakat biz, her şeye rağ-
men minimumda tutarak, tasarrufu
büyüterek, lüzumsuz yatırımları en-
gelleyerek bir nevi en minimumda
zam oranı açıklamayı düşünüyoruz”
ifadelerini kullandı.

Beş yıllığına indirim yapmadık

İBB Başkanı son olarak, “Biz beş yıl-
lığına bir indirim yapmadık. Her yıl
Türkiye'nin koşullarına göre hareket
etmek zorundayız. Zammın da kay-
nağı bu ülkedeki bütün istatistiklerin
karşılığıdır. İçerisinde yakıt, enerji,
sebze, meyve her şey var. Keşke hiç
zam yapmamaya imkânımız olsa.
Çok tüketen kısımla arasındaki indi-
rim iki kat. Daha çok tüketen daha
çok indirim alıyor. Şu anda onu dü-
zeltiyoruz” şeklinde konuştu.

EN MINIMUM
ZAMMI YAPTIK

Türk polisi zinde vatandaş güvende
İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü'nün başlattığı
"Polis zinde vatandaş gü-

vende" projesi başladı. Spor öncesi
açıklamalarda bulunan Mustafa Ça-
lışkan, "Haftada bir gün bütün bi-
rimlerimizdeki polis arkadaşlarımızı
44 farklı spor salonunda spor yapa-
cak şekilde organize eden, polisimi-
zin zinde olmasını sağlayacak bir
proje bu. Proje çerçevesinde başta
sayın Valimiz, İl Milli Eğitim Müdü-
rümüz, İl Gençlik ve Spor Müdürü-
müz, İl Sağlık Müdürümüz,
belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz
ve Marmara Üniversitesi Rektörü-
müzün destekleriyle proje hazırlandı.

Polislerimizin arasında beden eğitimi
mezunu olan arkadaşlarımıza serti-
fika verildi" dedi. 

Birlikte spor yaptılar

Marmara Üniversitesi eğiticilerinin
eğitim verdiğini belirten Çalışkan,
"Belediyelerimiz ve İl Gençlik
ve Spor Müdürlüğümüz spor
salonlarını bizlere açtılar. Po-
lislik çok zevkli, çok güzel bir
meslek ancak, yorucu, ağır
bir meslek olduğu için sporla
arkadaşların hem biraz ra-
hatlaması hem de zinde kala-
bilmeleri için böyle bir
projeye başladık. Bir birimi-

mizin yüzde 10'u haftanın her günü
spor yapacak. Hem fiziken hem de
ruhen rahatlamalarını sağlayacak bir
çalışma olacak" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardında Çalışkan, yar-
dımcıları ve şube müdürleriyle bir-
likte, polisler spor yaptı. DHA



EKONOMİ
ÇARŞAMBA 13 KASIM 2019

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/579323
1-İdarenin
a) Adresi :Cevdetpasa Cad. No:115 34342 Bebek BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :0 (212) 359 67 34 - 0 (212) 287 19 79
c) Elektronik Posta Adresi :imid@boun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :60.000 Lt. Motorin (Diğer), 23.000 Lt. Motorin, 2.500 Lt. 95 Oktan 

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

b) Teslim yeri :95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Motorin (Diğer) Türkiye Genelinde 
Bulunan İstasyonlarda Araç Depolarına, Motorin ise Üniversite 
kampüslerinde (Güney 1 Adet, Kuzey 2 Adet, Kandilli 1 Adet, Kilyos 1 
Adet, Uçaksavar 1 Adet ve Hisar 1 Adet Kampüslerinde) bulunan 7 Adet
Jeneratör Depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi :95 Oktan kurşunsuz benzin ve motorin (diğer) yakıt alacak araçların 
depolarına, motorin ise üniversitemiz kampüslerinde buluna 
jeneratörlerin depolarına yüklenici araçlarıyla teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Senato Toplantı Salonu Cevdet Paşa 

Cad. No:115 Bebek 34342 Beşiktaş/İST.
b) Tarihi ve saati :12.12.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
17/06/2004 Tarihli 25495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin" 6.
maddesinin (h) ve (j) bentleri gereğince Dağıtıcı ve/veya Bayilik Lisansını teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzen-
lendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 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 kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve/veya Özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapılan akaryakıt satışları ben-
zer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boğaziçi Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma
Şube Müdürlüğü Cevdet Paşa Cad. No:115 Bebek 34342 Beşiktaş/İST. adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, 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 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

AKARYAKIT
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 
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M emur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı ve Enerji Bir-
Sen Genel Başkanı Hacı

Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada,
elektrik, doğal gaz, çay, şeker ve ula-
şım gibi kalemlere yapılan zamları
anımsatarak bu zamların yanında ya-
pılan vergi artışların, vatandaşların
sırtındaki yükü artırdığını iddia etti.
"Gelir vergisi, emlak vergisi, KDV,
ÖTV, MTV gibi birçok vergi çeşidinin
memurlar olmak üzere vatandaşların
alım gücünü iyice zayıflattığını" ifade
eden Tonbul, şöyle konuştu: "2018'de
çalışanlardan ve işverenlerden alınan
vergiler kıyaslandığında gerçek vergi
şampiyonunun bordrolu çalışanlar
olduğu görülüyor. Maliye, büyük şir-
ketlerden tahsil edemediği, indirime
ve yapılandırmaya götürdüğü milyar-
larca liralık vergi alacağından doğan
açığı ücretlilerin maaşından kapat-
maya çalıştıkça vergi adaletsizliğine
olan tepkiler artacak. Vergisi maaşın-
dan hatta 2,26 liralık fazla çalışma
ücretinden bile doğrudan kesilen,
vergi affına veya indirimine tabi tutul-
mayan ve devletin vergi gelirlerinde
önemli payı oluşturan kamu görevli-
leri, ağır vergi yükünden rahatsızdır."

Memurun maaşı eriyor

Yüzde 22,58 olarak açıklanan yeni-
den değerlendirme oranının, enflas-

yonun ve toplu sözleşmedeki zam-
mın oldukça üzerinde olduğuna dik-
kati çeken Tonbul, şunları kaydetti:
"Açıklanan yüzde 22,58'lik yeniden
değerleme oranı ve 10 aylık enflasyo-
nun 10,59 olarak açıklanması kamu
görevlilerinin toplu sözleşmede 2019
için elde ettiği 4+5'lik zammın eridiği-
nin tasdikidir. Her ne kadar maliye ke-
siminden 'enflasyon düşüyor' denilse
de memurun aldığı maaş, enflasyon
ve vergiler karşısında alım gücünü yi-
tiriyor. Devlet, toplu sözleşmede 2020
için kaşıkla verdiği yüzde 4+4'lük ar-
tışı, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme
oranı kepçesiyle geri almamalı. Son 3
yıldaki enflasyonla memurun maaşı
hızla erimeye devam ederken 'memu-
rumuzu enflasyona ezdirmedik' söy-
lemi gerçekliğini yitirdi."

Sosyal denge zorda

Tonbul, anayasada herkesin maddi
gücüne göre vergi ödemekle yü-
kümlü olduğu maddesine dikkati çe-
kerek, "Geçen yıl olduğu gibi gelir
vergisi dilimlerinde artış oranlarının
yeniden değerleme oranından daha
düşük tutulması gibi bir durumun
bu yıl da tekrar etmesi halinde, top-
lumda vergi adaletsizliğine olan
inancı artıracaktır. Bu da ekonomik
ve sosyal dengeyi zora sokmaya
devam edecektir." dedi. DHA

Yılda 110 milyonu aşkın
yolcu ile dünyanın en büyük
7 havayolu arasında yer

alan China Eastern airways, First
Class ve Business Class yolcularına
sunduğu ikramlarda dimes ürünlerine

yer verecek. dimes ürünleri, beş yıl
olarak öngörülen iş birliği uyarınca,
China Eastern airways’in Online kata-
loğunda da satışa sunulacak. dimes
Genel Müdürü Ozan diren, işbirliği an-
laşmasını, China Eastern airlines

(CEa) özel davetlisi olarak gittiği Çin’in
Şanhay kentinde imzaladı. T.C. dışiş-
leri Bakanlığı Şanhay Başkonsolosu
Sabri Tunç angılı’nın katılımı ile dü-
zenlenen imza törenine, China Eastern
airlines (CEa) Genel Müdürü li Yang

Ming ve Genel Müdür Yardımcısı Tian
Niu Wen ile dimes Satış direktörü
Selim Can devrim de katıldılar. Tö-
rende ayrıca, China Eastern aviation
ımport & Export Corporation Genel
Müdürü Zhang Hong da hazır bulundu. 

Çinliler Dimes meyve suyu iÇecek

MEMURUN HALI
PERISAN!
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Tonbul,
“2018'de çalışanlardan ve işverenlerden alınan vergiler kıyaslandığında gerçek vergi
şampiyonunun bordrolu çalışanlar olduğu görülüyor. Yine son 3 yıldaki enflasyona
bakarsanız memurun maaşı eriyor. Maaşın alım gücü gün gün tükeniyor” dedi

Yol masrafı olan
ne yapacak?

Kamu gö-
revlilerine
yeme,
içme, yol
ve konak-
lama gibi
masrafla-
rını karşıla-
ması için
ödenen
harcırah
tutarlarının

kadro derecesi 1-4 arasında
olanlar için 2020 için yüzde
8,78 artırılarak 43,35 lira ola-
rak ödeneceğini belirten Ton-
bul, şunları söyledi: "Görev
icabı şehir dışına çıkan bir
memur günlük 40 lirayla kaç
öğün yemek yiyebilecek? Ula-
şımını ve konaklama ihtiyacını
bu miktarla nasıl karşılayabi-
lecek? Memur, masrafları
nasıl karşılayacağına değil,
işine odaklanmalı. Fakat veri-
len miktarları ve piyasa fiyat-
larını karşılaştırdığımızda
görüyoruz ki memurlar ara-
daki farkı bizzat cebinden
ödemeye mahkum oluyor."

Sanayicilere 
15 gün ek süre

KONYA'DA 'Geleceğe
Nefes' etkinliğinde
fidan dikim töreninin

ardından Konya Organize Sana-
yi’nde ziyaretlerde bulunan Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, burada iş in-
sanları ve sanayicilerle istişare
toplantısına katıldı. Bakanlığın,
Organize Sanayi Bölgeleri,
OSBÜK ve KOSGEB’in katkıla-
rıyla pilot bir projeye başladığını
ifade eden Bakan Varank şöyle
konuştu:“Hedefimiz, sanayide
elektrik motorlarının değişimiyle
ilgili farkındalık oluşturmak, fab-
rikalarımızı harekete geçirmek.
Proje planladığımız gibi ilerlerse,
enerji tasarrufu sayesinde firma-
larımızın rekabet gücü artacak ve
yerli elektrik motorları sektö-
ründe ölçeğimizi artıracağız.
Hazır yerlilik demişken, ‘Tekno-
loji Odaklı Sanayi Hamlesi Prog-

ramı’mıza da değinmeden
olmaz. Programla, yüksek katma
değerli ürünlerin, yerli imkân ve
kabiliyetlerle üretilmesini amaçlı-
yoruz. Bunun için odak sektörleri
ve öncelikli ürünleri belirledik.” 

Bütüncül bir anlayışa
sahibiz

Bütün sanayi-
cileri dikkate
alan bir yakla-
şım içinde ola-
caklarını
vurgulayan Va-
rank, “Hem
alıcıyı hem de
üreticiyi aynı
anda teşvik
ederek, tüm
desteklerimizi
bütüncül bir
anlayışla yöne-
teceğiz. Pilot
uygulama ola-
rak makine
sektörüyle baş-

ladık. Ön başvurular için son ta-
rihi 22 Kasım olarak açıklamış-
tık. Ama madem sanayicimiz
süre uzatımı istiyor, bize de buna
olumlu yanıt vermek düşer. Siz-
lerin talebi üzere, başvuru süre-
mizi 15 gün daha uzatma kararı

aldık. Bu vizyoner
programdan ve
sunduğu teşvikler-
den en iyi şekilde
faydalanmanızı is-
tiyoruz. Makine
sektöründen
sonra; diğer önce-
likli sektörler ve
ürün grupları için
de çağrılara çıka-
cağız. Biz oldukça
heyecanlıyız. Siz
de bu heyecanın
bir parçası olun,
tam ekonomik ba-
ğımsızlığa giden
yolu birlikte inşa
edelim” dedi.
DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank Teknoloji Odaklı Sanayi

Hamlesi Programının son başvuru
tarihini 15 gün daha uzattıklarını

açıkladı. Bakan Varank, “Ön başvu-
rular için son tarihi 22 Kasım olarak

açıklamıştık. Sizlerin talebi üzere,
başvuru süremizi 15 gün daha

uzatma kararı aldık” dedi

Zeytin rekor kırdı

Bu rakam, 2018-2019
döneminde önceki yıla
oranla yüzde 11 artarak

141 milyon 574 bin dolar oldu.
Böylece Cumhuriyet tarihinin en
yüksek zeytin ihracatına ulaşıldı.
Sofralık zeytinde daha önce en
fazla ihracat 136 milyon 487 bin
dolarla 2013-2014 döneminde ya-

pılmıştı. 2018-2019 sezonunda en
fazla ihracat 35 milyon 874 bin do-
larla Almanya'ya gerçekleştirildi.
Bu ülkeyi 23 milyon 952 bin do-
larla Irak, 19 milyon 760 bin do-
larla Romanya, 11 milyon 358 bin
dolarla ABD ve 6 milyon 211 bin
dolarla Bulgaristan izledi. Aydın
Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı
Cengiz Ülgen,  kalite ve rekolte açı-
sından iyi bir dönemi geride bırak-
tıklarını söyledi. Zeytin
üreticilerinin yüzünün güldüğünü
anlatan Ülgen, "Özellikle zeytine
prim verilmesinden dolayı alımlar
çok iyi. Aydın'da 22 milyon 193 bin
288 zeytin ağacı var. Yılda 386 bin
530 ton zeytin elde ediliyor." diye

konuştu. Zeytin ihracatından da
güzel haberler aldıklarını dile geti-
ren Ülgen, Türk ürününe çok fazla
talep olduğuna işaret etti. Yeni
sezon ihracatının da başladığını
hatırlatan Ülgen, şöyle konuştu:
"Ekimde 13 milyon dolar civarında
sofralık zeytin ihracatı yapıldı.
Geçen sezon (2018-2019) elde edi-
len 141 milyon dolarlık ihracatla
bir rekor kırıldı. İnşallah bu sene
yurt dışı pazarına daha iyi ürün so-
kacağız. Allah'ın izniyle istediğimiz
rakam olan 150 milyon dolara ula-
şacağız. Şu anda ihracatçıya her
türlü destek veriliyor. Bu yönden
bir şikayetimiz yok." 
HABER MERKEZİ

MAAŞIN ALIM
GÜCÜ YOK

Bayram Tonbul

Mustafa
Varank
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Çevre gönüllüsü 
Atatürk’ten anılar     

A tamızın çevreye olan sevgisini daha önce de
yazmıştım. Tüm ülke olarak yaşadığımız 10
Kasım Atatürk’ü anma günündeki katılımları

görünce bu konuyu tekrar işlemek istedim. Tarih, 21
Ağustos 1929 Atatürk’ün Bursa’ya gitmesi gerekiyor.
Bu gezisinde ilk defa Mudanya yolunu kullanmıyor. 

Yanındakilerle Ertuğrul Yatıyla Yalova sahillerin-
den geçerken dallarını özgürce uzatmış, başı dik asır-
lık bir çınar ağacı görüyor. Atatürk sahile iniyor
ağacın gölgesine oturuyor. Onun için bu topraklarda
yetişen kayınlar, meşeler, çamlar çok değerliydi.

O çınarın yanına küçük bir ev yapılmasını istiyor.
Ev yapılıyor. Bir zaman sonra ağacın dalları eve çok
yaklaşıyor. Eve zarar vermesin diye ağacın dallarını
kesmek istiyorlar. 

Atatürk buna müsaade etmiyor. İstanbul’da köprü
altında duran tramvay raylarından getirtiyor, evin et-
rafındaki toprağı temel altına kadar kazdırıyor. Al-
tına kanal açtırıp rayları döşetiyor ve evi bu rayların
üzerine oturtuyor ve binayı 4.80 metre kaydırıyor.
Aradan uzun yıllar geçiyor. 

Tarih 2 Mart 1998 Ulusal televizyon kanalların-
dan biri ana haber bülteninde ikinci haber olarak ol-
dukça uzun bir sürede ve görüntüleri birkaç defa
ekrana getirilen bir haber yayınlıyor. Haber şöyle
“Amerika’da çok eski bir müzikholün ilk defa uygula-
nan bir metotla hiç yıkılmadan 1.50 metre kaydırıl-
dığı” bildiriliyor.

Türkiye’de bazı kişiler, şu tekniğe bakın hayran ol-
mamak elde değil diye dert yanıyorlar. Amerika
1998’in tekniği ile binayı 1.50 metre kaydırıyor. Ata-
türk 1930 yılında o zamanın tekniği ile 4.80 metre
kaydırıyor. Bir ağacın kesilmesini önlüyor.  Ata-
türk’ün nasıl bir çevreci olduğunu onun hayatını oku-
yanlar bilir. 

Çok yıllar önce öğrenmiştim. Atatürk Çanka-
ya’daki bahçesini yapan müdürü ile bahçede geziyor,
çok yaşlı ve çok geniş bir ağaç geçeceği yolu kapla-
mış. Ağacın bir yanı havuz, bir yanı dik bir yokuş.
Atatürk ağaca yaslanarak güçlükle karşı tarafa geçi-
yor. Müdür emrederseniz hemen kestireyim efendim
diyor. Atatürk yahu sen hiç böyle büyük bir ağaç ye-
tiştirdin mi ki keseceksin diyor. 

Bir başka anı da Tahsin Coşkan’dan. Yıl 1925,
Paşa bir gün “Gel seninle yeni aldığım araziye gide-
lim, bir konuda fikrini almak istiyorum demiş. Gös-
terdiği alan ortada bir mezarlık, sadece bir ahlat
ağacı var. 

Yuva kurmuş kartallar, akbabalar, çorak bir saz-
lık, sivrisinekler bataklık. “ Ne dersin buraya tüm
masrafları cebimden ödemek suretiyle bir çiftlik kur-
mak istiyorum? Der. Tahsin Coşkan, Aman Paşam,
buranın ıslahı ya sizin paranızı tüketir ya da zamanı-
nızı yitirir.

Der. Atatürk 5 Mayıs 1925 günü çiftlik için ilk
adımlarını atar. Bir yandan Çankaya’da devleti yöne-
ten Atatürk bir yandan da hemen her gün öğleden
sonra çiftliğin başında bir ırgat gibi çalışır. Yavaş
yavaş o ıssız toprakta ağaçlar yeşermeye başladıkça
Atam mutlu olur. 

Ve sonunda verimli bir çiftlik ortaya çıkar. Atatürk
Orman Çiftliği artık bir laboratuar, bir fabrika ve
halkın dinlenme yeri haline gelir. Çocukların hayvan
sevgisini geliştirmek için bir hayvanat bahçesi kuru-
lur. Ve olmaz diyen Tahsin Coşkan’ı Çiftliğe müdür
tayin eder. Evet, oraları şimdi Saray İnşaatı ile Cum-
hur Başkanına ev oldu. 

Arkamızdan gelen nesiller, ekmeği, suyu, soluya-
cak temiz havayı zor bulacaklar. Ben okul yöneticileri
ile görüşebildiğimde öğrencileri böyle yerlere götürü-
yordum. Şimdi yapamıyoruz. İnşallah bu eğitim sis-
temi değişir yerinde gören, kıyaslayan bir nesil
yetişir. 

Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan, Esenboğa

Havalimanı'ndan ABD'nin
başkenti Washington'a hareketi
öncesi açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "ABD ile Rusya, bu
ikili ile yürüttüğümüz samimi

çalışmayı kararlı şekilde 
yürütmek istiyoruz. 

Soçi Mutabakatı'nın yürümesi
lazım. NATO'nun buraya artık
eğilmesi lazım. İngiltere'deki

liderler zirvesini önemsiyorum.
NATO ne işe yarar?"

diye konuştu

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, ABD Başkanı  Donald Trump
ile 13 Kasım’da yapacağı görüşme

için Esenboğa Havalimanı’ndan ABD’nin
başkenti Washington’a hareket etti.
Kritik ziyaret öncesinde gazetecilere açıkla-
malarda bulunan Erdoğan, “Trump ile
gündemimizde yer alan tüm konuları ayrın-
tılı ve samimi bir biçimde görüşeceğimize
inanıyorum. Ziyaret vesilesiyle terörle mü-
cadele başta olmak üzere güvenlik konula-
rını, askeri ve savunma sanayi iş birliğimizi
ayrıca ekonomik ve ticaret münasebetleri-
mizi ele alma fırsatımız olacak. Trump ile
ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 100
milyar dolara çıkarma hedefini koymuştuk.
Bu hedefe ulaşmak amacıyla atılacak

adımlar ile yapılan çalışmaları da görüşme-
mizde değerlendirme imkanı bulacağız.
ABD Ticaret Odasının ev sahipliğinde ya-
pacağımız toplantıyı bu bakımdan son de-
rece önemsiyorum. Türk – Amerikan iş
dünyasının temsilcileriyle gerçekleştireceği-
miz istişareler ülkemize yönelik propagan-
daların arttığı bu dönemde inşallah
gerçeklerin anlaşılmasına büyük katkı sağ-
layacaktır” dedi. 

FETÖ gündeme gelecek

ABD ziyareti sırasında FETÖ meselesinin
de gündeme geleceğini belirten Erdoğan,
“15 Temmuz gecesi demokrasimize saldı-
ran, 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193
evladımızı, kardeşimizi gazi olarak bugün-
lerde yine kendileriyle birlikte yaşam sür-
dürdüğümüz ailelerinin bu yaşamı devam
ettirdiği kardeşlerimizin durumu da bu ya-
pıyla mücadele konusundaki beklentileri-
mizi bir kez daha ortaya koymuştur.
Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize
iadesi için bugüne kadar birçok adım attık
atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler
yargı önünde hesap verene kadar peşlerini
bırakmamakta kararlıyız” açıklamasını
yaptı. 

Tutuşma süreci başladı

“Bu bağlamda DEAŞ ve PKK, YPG gibi
terör örgütleriyle mücadele iş birliği üze-
rinde duracağız” diye konuşan Erdoğan,
“Ülkemizin DEAŞ ile mücadelede ödediği
bedelleri ve kararlılığını bir kez daha gün-
deme getirirken bu sıralar bildiğiniz gibi
DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık ve
buralarda da ciddi bir telaş, tutuşma süreci
başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz dü-
şündük bundan sonra da onlar düşünsün.
9 Ekim tarihinde başlattığımız Barış Pınarı

Harekatı ile ilgili gelinen son aşamayı ayrın-
tılarıyla konuşma fırsatı bulacağız. Kendile-
rine Amerika'nın PKK, YPG terör örgütüne
tıpkı DEAŞ ve diğer örgütleri gibi yaklaş-
ması ve muamele etmesi gerektiğini de söy-
leyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Ciddi bir mücadele var

Terörle mücadele konusuna da değinen Er-
doğan, “Planları yaparsınız, bazıları yürür
bazıları aksayarak yürür. Burada ciddi bir
mücadele var. Karşımızda kimlerle Türkiye
bir şey yapmanın mücadelesini veriyor.
ABD’nin 32 bin TIR silah araç gönderdiği
bir yer. Kime gönderiyor bunu terör örgüt-
lerine. Kime karşı elde ettikleri bu silahlarla
mücadeleyi verecekler? Devamlı taciz atış-

ları devam ediyor. 11 şehidimiz var, 163 ya-
ralımız var. Bunun hesabını kim verecek?
Bunun hesabını güvenli bölge yapıyoruz,
devriye yapıyoruz. Neticeye gelince eli-
mizde netice yok. Hepsinden öte burada
ABD ile Rusya, bu ikili ile yürüttüğümüz
samimi çalışmayı kararlı şekilde yürütmek
istiyoruz. Soçi mutabakatının yürümesi
lazım. NATO’nun buraya artık eğilmesi
lazım. İngiltere’deki liderler zirvesini önem-
siyorum. NATO ne işe yarar orada detaylı
şekilde, bütün belgeleri ile ortaya koyacağız.
Dünyanın çok değişik yerlerinde ihtiyaç ol-
duğunda Türkiye’yi haberdar edeceksin, iş
böyle bir saldırı karşısında terörle mücadele
karşısında Türkiye’yi yalnız bırakacaksın”
diye konuştu. NERGİS DEMİRKAYA

NATO NE ISE YARAR?

BU AB UNUTUYOR
ABD'DE ziyaretinde Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil ol-
duğunu, nasıl bir terörist olduğunu belgeleriyle ifade
edeceklerini dile getiren Erdoğan, “Bu terörist başının
da Türkiye'de bugüne kadar yapmış olduğu bütün terör
eylemlerinin resimleriyle, belgeleriyle kendilerine tak-
dim edeceğiz” dedi. “Bu AB unutuyor. AB’de görevdeki-
lerin çoğu yeni” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Biz
Kıbrıs’ta garantör ülkeyiz. Bizim haklarımız var. Bütün o
sularda bizim bazı haklarımız var. Bunlar uluslararası
hukuktan kaynaklanan haklar. Uluslararası hukukun yer
vermediği ülkeler biralarda birtakım çalışmalar yapıyor.
Siz bize sürekli yaptırımlar uyguluyorsunuz. Ey AB Tür-
kiye sizin bugüne kadar tanıdığınız bir ülke değil, bu mü-
zakereler bir anda bitebilir. 4 milyon mülteciyi ülkesinde
barındıran Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu
kapılar açılır. Türkiye’ye gelip Kıbrıs’taki gelişmeler ile il-
gili gözdağı vermeye kalkmayın” dedi. 

BUNUN ADI PEŞKEŞTiR
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu Tank-palet fabrikasının özelleştirilmesin gündeme
getirdi. Kılıçdaroğlu, "Tank palet fabrikasını kiralayacaksın karşılığında tek kuruş almayacaksın. Bunun adı
peşkeştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir soygun düzeni böyle bir ahlaksızlık görülmemiştir" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, partisinin Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde

(TBMM) düzenlenen grup toplantısında
konuşuyor. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına
dün hayatını kaybeden Prof. Dr. Mümtaz
Soysal’ı anarak başladı. “10 Kasım’da da
Gazi Musfafa Kemal’i andık. Milyonlar da
andı” diyen Kılıçdaroğlu, “Aramızdan ayrı-
lışının 81. yılı. 81 yıl önce hangi duygu ve
acı ile anıldıysa onların evlatları olarak 81
yıl sonra aynı duygularla andık. Mustafa
Kemal’i anmak Mustafa Kemal’i anlamak
başka bir şeydir. 12 Eylül askerlerinin öğret-
tiği Mustafa Kemal’i biz öğrenmiyoruz.
Gardrop Atatürkçülüğünü anlamıyoruz
biz. Mustafa Kemal demek üretim demek-
tir, alın teri demektir. Musfata
Kemal demek 600 yıllık Os-
manlı İmparatorluğunu kaçır-
dığı sanayi devrimini yakalamak
demektir” dedi. 

İhale yaptınız mı?

Tank Palet Fabrikası ile ilgili
sorular sorduğunu hatırla-
tan Kılıçdaroğlu, “Değeri
20 milyar dolar. Sorduk,
bunu 25 yıllığına BMC
Grubu’na verdiler ‘İhaleyi
ne zaman, nerede yaptı-
nız?’ dedik. O fabrika-
nın kuruluşunda benim
vergim var, babamın
vergisi var. Sormak hak-
kım. ‘Öğrenemezsin’ di-
yorlar. Ya sen o fabrikada

oluşan bütün sırları Katar Ordusu’na ver-
diniz. Niye? 20 milyar dolarlık bir fabrikayı
kime peşkeş çekiyorsun arkadaş?  Sayın
Erdoğan konuşmasında diyor ki; ‘Sa-
karya’daki tank palet fabrikası işletme hakkı
devri sözleşmesini diline dolayanlar sürekli
ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlar. Bu
işin istismarını yapanlara sorun satış nedir,
işletme devri nedir?” diye sordu. 

O para nereye gitti?

Ak Partilinin de, MHP’li-
nin de hakkını aramanın
kendilerine düştüğünü
belirten Kılıçdaroğlu,
“Adaleti, dürüstlüğü,
temiz siyaseti bu mem-
lekete getireceğiz. Har-
cadığın her kuruşun
hesabını millete vermiyor-
san siyaset yapmayacaksın kar-
deşim. 15 Temmuz şehit
aileleri ve gaziler
için para
topla-
dılar,
o

para nereye gitti? Yok. O vakfın adresi ne-
resi? Yok. Telefonu kaç? Yok. Ben bu soru-
ları sormazsam benim bu kürsüde ne işim
var? Ben bu soruları sormazsam CHP
Genel Başkanlığı’nda benim ne işim var?
Sayın Erdoğan diyor ki, “17 yılın sonunda
özellikle istihdam konusunda büyük başarı
sağladık” Ya Allah aşkına ben şimdi ne di-
yeyim… İşsiz kardeşlerime sesleniyorum;

Ak Parti döneminde 15 istihdam paketi
açtılar, 5 tane ekonomi reform pa-

keti açıkladılar… Bir şey çıkmadı.
Erdoğan’a tavsiye, paket açıkla-
yacağına bir paket yapacaksın.

Damadı paketleyeceksin, ka-
pının önüne koyacaksın. İşsiz-
liğin olduğu yerde huzur

olmaz. İşsizlik bütün kötülük-
lerin anasıdır. Gerçek işsiz sayısı

8 milyon 112 bin kişi. Artık yeter
dememiz lazım, oturup düşün-

memiz lazım. Herkesin aşı
olsun istiyoruz” ifa-

delerini kul-
landı. 

Cumhuriyet de
Osmanlı da bizim
İYİ Parti Lideri Meral Akşener,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın 10 Kasım töreninde yaptığı
konuşmayı eleştirerek, "İnsanımızı
birbirine düşürmeye çalışmaktan
bıkmadın mı. Osmanlı da bizim,
cumhuriyet de bizim. Bunu ne zaman
anlayacaksın?" diye sordu

İYİ Partİ Genel Başkanı
Meral Akşener, partisinin
TBMM’deki grup toplantı-

sında konuştu. 10 Kasım hakkında
açıklamalarda bulunan Akşener, “Bu-
radan kendisine sesleniyorum bıkma-
dın mı Sayın Erdoğan. İnsanımızı
birbirine düşürmeye çalışmaktan bık-
madın mı. Osmanlı da bizim, cumhuri-
yet de bizim. Bunu ne zaman
anlayacaksın? Sen önce insanlarımızı
tarihimiz üzerinden birbirine düşürmek
yerine milletinin tamamının sağlığın-
dan sorumlu olan bir Cumhurbaşkanı
olduğunu unutmamaya çalış. Eşini
dostunu değil fakiri fukarayı zengin et-
meye çalışan bir cumhurbaşkanı. Da-
madını değil ehil insanları bakan
yağacak bir bilince sahip bir Cumhur-
başkanı. Milletinin haysiyetine istikla-
line ömür adamış kahramanlarla
uğraşmaktan artık vazgeç” çağrısında
bulundu. 

Damat bey haddini bil

Bakan Berat Albayrak'ı da eleştiren Ak-
şener, “Damat bey haddini bil haddini.
Kayınpeder torpiliyle oturduğun o ma-
kamı yeteri kadar işgal ettin. Bundan
sonra milletimize terörist demek senin
haddin değildir. Haddini bil damat!
Çarşıda pazarda etiketlerde canın ya-
nınca neler oluyor diye soran vatanda-
şıma terörist diyemezsin. Tencereyi
kaynatamıyorum, yarım kilo kıymayla
dört çeşit yemek yapıp kahrolan ana-
lara terörist diyemezsin.  Böyle bir an-
layış böyle hasta bir akış açısı asla
olamaz. O makamın görevi çarşıdaki
yangını söndürmektir, gençlere iş bul-
maktır. Bunları beceremediğini yüzüne
vuran aziz milletime hakaret etmek de-
ğildir” açıklamasını yaptı. 
DHA

Temelli: Kayyum 
anayasa ihlalidir

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli,
TBMM'de partisinin grup toplantısında
konuştu. Temelli, HDP'li bazı belediyelere

kayyum atanmasını eleştirerek, "OHAL uygulamala-
rının başında kayyumlar gelmişti. OHAL'siz yapama-
yanlar, OHAL'siz bu ülkeyi yönetemeyenler, 31 Mart
seçimlerinden sonra yine kayyumlara başvurmaya
devam ediyor. Kayyum hukuksuzluktur, anayasa ihla-
lidir" dedi. Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın her eleştirene bir tazminat davası açtığını
öne sürerken, Türkiye'de iktisadi ve yapısal sorunla-
rın daha da derinleştiğini söyledi.

Recep
Tayyip
Erdoğan

Kemal
Kılıçdaroğlu

Sezai
Temelli
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8
Sıra   Vergi no Soyad Ad Adres Vergi Dönemi             Takip Dosya No                  Vergi Nevi                      Vergi Miktarı     Ceza Miktarı

1        6200549302 FET TEKNİK MAKİNA VEİNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  MERVE MAH. EGE SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 4 SANCAKTEPE / İSTANBUL       201408201408      2014123014NF70006850 G.Stp 15.899,21 TL
2        6200549302 FET TEKNİK MAKİNA VEİNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  MERVE MAH. EGE SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 4 SANCAKTEPE / İSTANBUL       201409201409      2014123014NF70006839 G.Stp 16.342,65 TL
3        6200549302 FET TEKNİK MAKİNA VEİNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  MERVE MAH. EGE SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 4 SANCAKTEPE / İSTANBUL       201401201401      2014031214NF70000196 G.Stp 2.799,36 TL
4        6200549302 FET TEKNİK MAKİNA VEİNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  MERVE MAH. EGE SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 4 SANCAKTEPE / İSTANBUL       201405201405      2014071714NF70000638 G.Stp 7.598,89 TL
5        6200549302 FET TEKNİK MAKİNA VEİNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERVE MAH. EGE SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 4 SANCAKTEPE / İSTANBUL      201402201402      2014071714NF70000633 G.Stp 7.872,25 TL
6        6200549302 FET TEKNİK MAKİNA VEİNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERVE MAH. EGE SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 4 SANCAKTEPE / İSTANBUL       201403201403      2014071714NF70000631 G.Stp 8.002,31 TL
7        6200549302 FET TEKNİK MAKİNA VEİNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERVE MAH. EGE SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 4 SANCAKTEPE / İSTANBUL      201406201406      2014123014NF70006849 G.Stp 8.105,34 TL
8        6200549302 FET TEKNİK MAKİNA VEİNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  MERVE MAH. EGE SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 4 SANCAKTEPE / İSTANBUL       201404201404      2014071714NF70000641 G.Stp 8.139,73 TL
9        6210488700 TASF.HAL.MİDİLLİOĞLU UNLU MAMÜLLERİ CUMHURİYET MAH. GÜNDOĞAN CAD. 201407201409      2014123014NF70007063 K.Geçici V. 4.158,35 TL

VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Dış Kapı No: 27 SARAY/TEKİRDAĞ
10     6220278178         BEREKET TEDARİK VE PAZARLAMA İCADİYE MAH. DÜNDAR SK. MENEKŞE APT. 200811200811      2014071714NF70003610 KDV 18.545,30 TL

HİZMETLERİ A.Ş. BLOK NO: 57 İÇ KAPI NO: 2 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
11     6220278178   BEREKET TEDARİK VE İCADİYE MAH. DÜNDAR SK. MENEKŞE APT. BLOK 200808200808 2014071714NF70003612 KDV 24.635,16 TL

PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş. NO: 57 İÇ KAPI NO: 2 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
12      6220278178 BEREKET TEDARİK VE İCADİYE MAH. DÜNDAR SK. MENEKŞE APT. BLOK 200809200809 2014071714NF70003611 KDV 26.106,11 TL

PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş. NO: 57 İÇ KAPI NO: 2 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
13     6220278178 BEREKET TEDARİK VE İCADİYE MAH. DÜNDAR SK. MENEKŞE APT. BLOK 200807200807 2014071714NF70003607 KDV 27.293,90 TL

PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş. NO: 57 İÇ KAPI NO: 2 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
14     6220278178 BEREKET TEDARİK VE İCADİYE MAH. DÜNDAR SK. MENEKŞE APT. BLOK 200807200807      2014071714NF70003608 Ö.USZ.                                41.356,00 TL

PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş. NO: 57 İÇ KAPI NO: 2 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
15      6220278178 BEREKET TEDARİK VE İCADİYE MAH. DÜNDAR SK. MENEKŞE APT. BLOK 200812200812      2014071714NF70003609 KDV 96.006,65 TL

PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş. NO: 57 İÇ KAPI NO: 2 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
16     6290459172 NARMED TIBBİ MALZEMELER  MERKEZ MH. PERİHAN SK. 121/2  İSTANBUL/ŞİŞLİ 201404201406 2014123014NF70005339 G.Stp 6.986,16 TL

EĞİTİM DANIŞ HİZGID İT İHR LTD ŞTİ
17      6290459172 NARMED TIBBİ MALZEMELER MERKEZ MH. PERİHAN SK. 121/2  İSTANBUL/ŞİŞLİ 201407201409 2014123014NF70005340 G.Stp 8.107,31 TL

EĞİTİM DANIŞ HİZGID İT İHR LTD ŞTİ
18      6320400050 NST BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. PİRİ REİS MAH. 2268. SK. NO: 7C İÇ KAPI NO: 25 ESENYURT / İSTANBUL   201301201312 2014071914NF70001624 K.V 3.294,66 TL
19      6360232542 ÖMRAL OK MEVLANA MH 905 SK 3/3  İSTANBUL/ŞİŞLİ 201301201312      2014123014NF70004986 YIL.GEL.V 4.293,01 TL
20      6390202644 ULUSAL SATIŞ VE DAĞITIM HİZMETLERİ AŞ KISIKLI MAH. İNCİR SK. DIŞ KAPI NO:2 İSTANBUL/ÜSKÜDAR 201405201405 2014071914NF70004783 KDV 14.417,67 TL
21      6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL 200810200812 2014071914NF70004941 KUR.GEÇ.V. 10.751,70 TL
22     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAKSK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL 200904200904        2014071914NF70004968 KDV 11.162,15 TL
23     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL   200902200902       2014071914NF70004964 KDV 12.056,45 TL
24     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇKAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL 200807200809       2014071914NF70004947 KUR.GEÇ.V. 14.598,30 TL
25     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL 200903200903        2014071914NF70004965 KDV 29.776,38 TL
26     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL 201004201004        2014071914NF70004960 KDV 3.783,51 TL
27     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL 200801200812        2014071914NF70004950 K.V 30.669,75 TL
28     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL 200901200901        2014071914NF70004957 KDV 4.254,46 TL
29     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPINO: 1 PENDİK / İSTANBUL 200901200903        2014071914NF70004952 KUR.GEÇ.V. 43.950,08 TL
30     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL 200811200811        2014071914NF70004959 KDV 5.179,43 TL
31     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL 201004201006 2014071914NF70004945 KUR.GEÇ.V. 5.355,47 TL
32     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL 201001201012      2014071914NF70004962 K.V 5.789,56 TL
33     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL 200812200812 2014071914NF70004955 KDV 6.858,50 TL
34     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL 200808200808 2014071914NF70004943 KDV 8.018,73 TL
35     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL 200904200906 2014071914NF70004966 KUR.GEÇ.V. 8.063,04 TL
36     6420058388 ATAKAN METAL SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. DUMLUPINAR MAH. MUVAFFAK SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL  200809200809      2014071914NF70004958 KDV 8.272,28 TL
37     6430057055 ONUR ELEKTRİK SANAYİVE GÜZELTEPE MAH. BAYRAMOĞLU SK. NO: 33 /2- İÇ 200801200812 2014060314NF70000434 K.V 13.686,00 TL

PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. KAPI NO: - EYÜPSULTAN / İSTANBUL
38     6430245495 BAYER ALTYAPI İNŞAATLTD.ŞTİ. BAŞLIK S.NİSPETİYE C.5/14 İSTANBUL 200810200810 2014071914NF70004689 KDV 113.759,34 TL
39     6430245495 BAYER ALTYAPI İNŞAATLTD.ŞTİ. BAŞLIK S.NİSPETİYE C.5/14 İSTANBUL 200812200812 2014071914NF70004681 Ö.USZ. 14.533,40 TL
40     6430245495 BAYER ALTYAPI İNŞAATLTD.ŞTİ. BAŞLIK S.NİSPETİYE C.5/14 İSTANBUL 200804200804 2014071914NF70004685 KDV 22.200,61 TL
41     6430245495 BAYER ALTYAPI İNŞAATLTD.ŞTİ. BAŞLIK S.NİSPETİYE C.5/14 İSTANBUL 200812200812 2014071914NF70004682 KDV 25.948,04 TL
42     6430245495 BAYER ALTYAPI İNŞAATLTD.ŞTİ. BAŞLIK S.NİSPETİYE C.5/14 İSTANBUL 200806200806 2014071914NF70004688 KDV 29.677,22 TL
43     6430245495 BAYER ALTYAPI İNŞAATLTD.ŞTİ. BAŞLIK S.NİSPETİYE C.5/14 İSTANBUL 200805200805 2014071914NF70004683 KDV 37.855,21 TL
44     6430245495 BAYER ALTYAPI İNŞAATLTD.ŞTİ. BAŞLIK S.NİSPETİYE C.5/14 İSTANBUL 200801200812 2014071914NF70004687 Ö.USZ. 57.057,72 TL
45     6430245495 BAYER ALTYAPI İNŞAATLTD.ŞTİ. BAŞLIK S.NİSPETİYE C.5/14 İSTANBUL 200811200811 2014071914NF70004686 KDV 76.997,28 TL
46     6440370296 ONYEDİ MEDYA İLETİŞİM VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ KOYUNBABA MAH. ZAKKUM SK. 201310201312 2014031214NF70000886 G.Stp 2.911,91 TL

NO: 11/3 BODRUM / MUĞLA
47     6460204350 ERHAN ORHAN NURİPAŞA MAH. İSA YUSUF ALPTEKİN SK. 25/6 İSTANBUL/ZEYTİNBURNU      201407201409 2014123014NF70004645 GEL.GEÇ.V. 10.872,43 TL
48     6460204350 ERHAN ORHAN NURİPAŞA MAH. İSA YUSUF ALPTEKİN SK. 25/6 İSTANBUL/ZEYTİNBURNU      201408201408 2014123014NF70004634 KDV 18.598,23 TL
49     6460204350 ERHAN ORHAN NURİPAŞA MAH. İSA YUSUF ALPTEKİN SK. 25/6 İSTANBUL/ZEYTİNBURNU      201404201406 2014123014NF70004648 GEL.GEÇ.V. 5.924,49 TL
50     6460204350 ERHAN ORHAN NURİPAŞA MAH. İSA YUSUF ALPTEKİN SK. 25/6 İSTANBUL/ZEYTİNBURNU      201407201407 2014123014NF70004624 KDV 6.944,92 TL
51     6460204350 ERHAN ORHAN NURİPAŞA MAH. İSA YUSUF ALPTEKİN SK. 25/6 İSTANBUL/ZEYTİNBURNU      201409201409 2014123014NF70004647 KDV 8.307,62 TL
52     6460204350 ERHAN ORHAN NURİPAŞA MAH. İSA YUSUF ALPTEKİN SK. 25/6 İSTANBUL/ZEYTİNBURNU      201406201406 2014123014NF70004623 KDV 9.347,58 TL
53     6490194155 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MH İLKE 1 SİT.B3 BLOK DIŞ KAPI NO:8 İSTANBUL/ÜSKÜDAR     201408201408      2014123014NF70004339 KDV 27.573,40 TL
54     6490194155 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MH İLKE 1 SİT.B3 BLOK DIŞ KAPI NO:8 İSTANBUL/ÜSKÜDAR    201409201409      2014123014NF70004343 KDV 27.581,03 TL
55     6490194155 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MH İLKE 1 SİT.B3 BLOK DIŞ KAPI NO:8 İSTANBUL/ÜSKÜDAR    201410201410      2014123014NF70004354 KDV 27.887,19 TL
56     6490194155 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MH İLKE 1 SİT.B3 BLOK DIŞ KAPI NO:8 İSTANBUL/ÜSKÜDAR    201407201409       2014123014NF70004355 GEL.GEÇ.V. 29.223,28 TL
57     6490194155 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MH İLKE 1 SİT.B3 BLOK DIŞ KAPI NO:8 İSTANBUL/ÜSKÜDAR    201403201403      2014071914NF70004141 KDV 3.179,38 TL
58     6490194155 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MH İLKE 1 SİT.B3 BLOK DIŞ KAPI NO:8 İSTANBUL/ÜSKÜDAR    201403201403      2014123014NF70004349 KDV 4.167,20 TL
59     6490194155 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MH İLKE 1 SİT.B3 BLOK DIŞ KAPI NO:8 İSTANBUL/ÜSKÜDAR   201402201402 2014071914NF70004145 KDV 4.599,20 TL
60     6490194155 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MH İLKE 1 SİT.B3 BLOK DIŞ KAPI NO:8 İSTANBUL/ÜSKÜDAR   201401201401 2014031214NF70000821 KDV 6.472,23 TL
61     6490194155 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MH İLKE 1 SİT.B3 BLOK DIŞ KAPI NO:8 İSTANBUL/ÜSKÜDAR   201401201403 2014071914NF70004139 GEL.GEÇ.V. 9.170,01 TL
62     6490399585 OTKON OTOMATİK KONTROL HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD. 200802200802 2014060314NF70000324 KDV 3.515,96 TL

MALZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. UYUM APT. BLOK NO: 17 İÇ KAPI NO: 5 ŞİŞLİ / İSTANBUL
63     6500012446 KARTEM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. HACIAHMET MAH. HACI AHMET BOSTANI SK. 200801200812      2014060314NF70000340 K.V. 12.562,45 TL

KARANFİL APT 66/4 BEYOĞLU / İSTANBUL
64     6620196196 ÖZ AKIN ÇELİK MOBİLYA DEK. GÜLBAHAR MAH. DEMİRCİ SK. DOSTLAR APT BLOK 200801200801      2015061014NF70006301 KDV 13.203,73 TL

İNŞ.TEK.MAK.SAN.VE TİC.LTD NO: 10 İÇ KAPI NO: 25 ŞİŞLİ / İSTANBUL
65     6720029903 AYDIN ÖZÇELİK CUMHURİYET MAH. ALTAN SK. 29/4 İSTANBUL/SARIYER 200810200810      2019102314NF70000041 KDV 18.846,35 TL
66     6720029903 AYDIN ÖZÇELİK CUMHURİYET MAH. ALTAN SK. 29/4 İSTANBUL/SARIYER 200811200811 2019102314NF70000043 KDV 20.312,85 TL
67     6720029903 AYDIN ÖZÇELİK CUMHURİYET MAH. ALTAN SK. 29/4 İSTANBUL/SARIYER 200712200712 2019102314NF70000039 KDV 41.537,09 TL
68     6720220275 İBRAHİM ÖZCENİKLİ ESKİŞEHİR MAH. DEĞİRMEN SK. TURGAY APT. 2/7 İSTANBUL/ŞİŞLİ 201301201312 2014123014NF70005160 YIL.GEL.V 10.768,77 TL
69     6750364772 AYHAN ÖZDEMİR BAHÇELİEVLER MAH. GÜN SAZAK BLV. DIŞ KAPI NO:37 İZMİR/ KARŞIYAKA   201409201409 2014123014NF70005582 KDV 3.796,40 TL
70     6900007006 HÜSEYİN FEYZİ ÖZEREN DERE MAH. SÜLÜN SK. 62/1 NİĞDE/MERKEZ 201411201411 2015052614NF70000003 KDV 4.740,00 TL
71     6900092322 ADNAN ÖZEREN GÜRSEL M. 28 NİSAN C. 9/5  KAĞITHANE/İSTANBUL 201401201412      2014031214NF70001022 PET.RUH.HAR. 4.839,60 TL
72     6900092322 ADNAN ÖZEREN GÜRSEL M. 28 NİSAN C. 9/5  KAĞITHANE/İSTANBUL 201401201412 2014031214NF70001024 PET.RUH.HAR. 4.839,60 TL
73     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200801200812 2014071914NF70000401 K.V 15.968,47 TL
74     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200804200806 2014071914NF70000385 KUR.GEÇ.V. 25.861,16 TL
75     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200801200803 2014071914NF70000397 KUR.GEÇ.V. 26.325,73 TL
76     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200810200812      2014071914NF70000383 KUR.GEÇ.V. 3.237,31 TL
77     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200907200909 2014071914NF70000380 KUR.GEÇ.V. 3.284,36 TL
78     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200904200906 2014071914NF70000381 KUR.GEÇ.V. 3.344,68 TL
79     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200901200903 2014071914NF70000382 KUR.GEÇ.V. 3.405,00 TL
80     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL   200901200912 2014071914NF70000399 K.V 67.763,09 TL
81     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200807200809 2014071914NF70000384 KUR.GEÇ.V. 8.465,52 TL
82     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200907200907 2014071914NF70000398 KDV 9.037,79 TL
83     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200906200906 2014071914NF70000400 KDV 9.084,25 TL
84     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200905200905 2014071914NF70000402 KDV 9.130,71 TL
85     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200904200904 2014071914NF70000389 KDV 9.177,17 TL
86     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200903200903 2014071914NF70000388 KDV 9.223,62 TL
87     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL   200902200902 2014071914NF70000387 KDV 9.270,08 TL
88     6920373992 ÖZGÜ MAKİNE METAL HIRD.İNŞ.END.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 24. SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 4 ESENLER / İSTANBUL    200901200901 2014071914NF70000386 KDV 9.316,54 TL
89     7020404039 BAYRAM ÖZMEN KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. BÜYÜK PARMAKKAPI 201405201405      2014071914NF80000962 KDV 2.722,18 TL

SK .DIŞ KAPI NO:28 A İSTANBUL/BEYOĞLU
90     7030257104 ORKUN ÖZMEN HALİL RIFAT PAŞA MAH. YÜZER HAVUZ SK. PERPA TİCARET 200812200812      2014123014NF80000407 KDV 4.573,02 TL

MERKEZİ B BLOK 1 -1/2144 İSTANBUL/ŞİŞLİ
91     7140378285 NEZAHAT ÖZTÜRK 50. YIL MAH. 2004. SK. 38/1 İSTANBUL/SULTANGAZİİ 200801200812      2019022214NF80000053 K.V 19.838,80 TL
92     7140378285 NEZAHAT ÖZTÜRK 50. YIL MAH. 2004. SK. 38/1 İSTANBUL/SULTANGAZİİ 200903200903      2019022214NF80000045 KDV 2.780,29 TL
93     7140378285 NEZAHAT ÖZTÜRK 50. YIL MAH. 2004. SK. 38/1 İSTANBUL/SULTANGAZİİ 200901200901      2019022214NF80000035 KDV 2.829,47 TL
94     7140378285 NEZAHAT ÖZTÜRK 50. YIL MAH. 2004. SK. 38/1 İSTANBUL/SULTANGAZİİ 200811200811       2019022214NF80000043 KDV 3.050,36 TL
95     7140378285 NEZAHAT ÖZTÜRK 50. YIL MAH. 2004. SK. 38/1 İSTANBUL/SULTANGAZİİ 200804200806      2019022214NF80000040 KUR.GEÇ.V. 3.322,91 TL
96     7140378285 NEZAHAT ÖZTÜRK 50. YIL MAH. 2004. SK. 38/1 İSTANBUL/SULTANGAZİİ 200812200812      2019022214NF80000042 KDV 4.231,64 TL
97     7140378285 NEZAHAT ÖZTÜRK 50. YIL MAH. 2004. SK. 38/1 İSTANBUL/SULTANGAZİİ 200807200809      2019022214NF80000039 KUR.GEÇ.V. 4.437,24 TL
98     7140378285 NEZAHAT ÖZTÜRK 50. YIL MAH. 2004. SK. 38/1 İSTANBUL/SULTANGAZİİ 200901200903      2019022214NF80000036 KUR.GEÇ.V. 7.179,41 TL
99      7140378285 NEZAHAT ÖZTÜRK 50. YIL MAH. 2004. SK. 38/1 İSTANBUL/SULTANGAZİİ 200810200812      2019022214NF80000038 KUR.GEÇ.V. 8.216,60 TL
100 7140378285 NEZAHAT ÖZTÜRK 50. YIL MAH. 2004. SK. 38/1 İSTANBUL/SULTANGAZİİ 200901200912      2019022214NF80000049 K.V. 9.783,05 TL
Şişli Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamları nedeniyle  tebliğ edilemediğinden 213
sayılı VUK'nun 103-106 maddelirine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat gelerek veya bil-
vekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ,bir ayın sonundamüraacatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyen-
ler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda resmi tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Cezanın
Nevi
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Y erlikaya, hastanenin inşa
sürecine 2017 yılında baş-
landığını belirterek, “Yüzde

78 oranında inşası 2 yıl içinde ta-
mamlanmış, Türkiye’nin üçüncü
büyük sağlık yatırımı projesinde-
yiz. Çok önemli bir hizmet, dün-
yanın en büyük sismik
izolatörünün üzerinde olan bu
yapı depreme dayanıklılık açısında
fevkalade güçlü bir yapı olarak
karşımızda duruyor. 2 bin 682 ya-
tağa sahip, 23 bin 600 hastanın
şifa bulmak için fırsat bulduğu bir
hastane. Türkiye’nin üçüncü ama
İstanbul’un en büyüğü. Ve gerçek-
ten de çok keyifli bir proje olduğu
görülüyor. Başta Cumhurbaşkanı-
mız olmak üzere, Sağlık Bakanla-
rımıza şükranlarımı arz ediyorum.
Projeyle ilgili birkaç kelam etmek
haksızlık olur. Aslında saatlerce
bu projeyi anlatmamız gerekir”
dedi.

İhtiyaçlar giderilecek

Vali Yerlikaya, şöyle devamm etti:

“Bu projeyi 2020 yılı Haziran ayı
sonu itibariyle bitirmeyi hedefli-
yorlar. Ama bu projenin dışında
koordinasyon gerektiren bazı ihti-
yaçlarımız var. Bir metro hattı ve
şehir hastanesinin içinde olması
gereken yapı devam eden bir
metro istasyonu var. Bu istasyo-
nun uzunca bir zamandan beri
yapılamadığını arkadaşlarımız az
önce söylediler bize. Aynı za-
manda etrafındaki Başakşehir şe-
hirlerarası yol bağlantılarıyla ilgili
de yapılması gereken bazı geliş-
melerden bahsettiler. İnşallah biz
bunu buradan aldığımız bilgilerle
beraber en geç pazartesi günü Va-
lilikte, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yemizle, Başakşehir Belediyemizi,
inşaatı yapan firmalarla beraber
oturacağız. Koordinasyonu gere-
ken, eş güdümü gereken neler
varsa onları masaya yatıracağız.
Bir tane arzumuz var, İstanbullu
hemşerilerimizin, bu güzel sağlık
yatırımını zamanında ulaşım ağı
ile beraber hizmete kavuşması.”

H ayatımızın her alanında var olan,ne
yazık ki hayatlarımızın merkezine 
oturttuğumuz siyaset,geleneksel 

akımlarını kaybediyor.
Son seçimlerde gördüğümüz şey,önümüzdeki

yıllarda siyaset sahnesinin oyun kurucularının
yeni nesil olacağıdır.Sosyal medya öncelikli yeni
medya akımı, ana akım medyayı geride bırakarak
çok hızlı bir şekilde evriliyor. Yetişemeyen kaybe-
diyor. Oluşturulmaya çalışılan algının ya da 
verilmek istenen mesajın saniyeler içinde alıcıya
ulaştığı yeni ve çok hızlı iletişim kanalları ile
karşı karşıyayız. Bilginin, haberin, algının, sani-
yede oluşuyor olması her an yenilenmeyi gerekti-
riyor.Artık yeni zamanın ruhunda güç sanal
dünyada ve bireyde.Mekan ve zaman sınırının 
ortadan kalktığı yeni iletişim kanallarını doğru
kullanan, mesajını en hızlı ileten karşılık 
buluyor,amacına ulaşıyor.

Artık ideolojiler etkilerini yitiriyor,sanal 
dünyada yeni gruplar,yeni kümeler her hangi bir
konuda topyekün etkileşim halinde olabiliyor.

İlk örneklerinden birini gezi olaylarında 
gördüğümüz sosyal medyada buluşmalar bir anda
dev bir mitinge dönüşebiliyor. Yeni nesil siyasette
artık ideolojinin değeri azalıyor. Fikir ve ideoloji-
nin yerini artık güç birliktelikleri alıyor. Herkes
ve her birey etkili bir güç olarak karşımıza 
çıkabiliyor.

Artık bilindik sağ/ sol siyaseti yok olmak
üzereyken kitleleri basit bir sosyal sorumluluk
projesinde buluşturanlar siyaseten kalıcı 
olabiliyor.

Avrupa’da siyasi oluşumlar, bu yeni nesil akım-
ları fark ettklerinde  keskinliklerini bırakıp alter-
natifler oluşturmaya başladılar.Türkiye’de de yeni
nesil siyaset akımları , hem sağ hem de solda 
sahneye çıkmaya başladı. Gençler,seçim 
dönemlerinde tercihlerinde farklılıklar göstererek
tahminleri alt üst edebiliyorlar. Periyodik olarak
izlendiğinde davranışları  değişkenlik göstermek-
tedir. Bu da iletişim teknolojilerinin hızlı değişi-
minin etkisi ile olsa gerek.

Çoğu zaman tek ortak yönleri sosyal uyum
olan bu yeni nesil siyasi akımları, redetmekten 
ziyade  düşünme biçimlerini,zihin dünyalarını
anlamaya,onlara ulaşmaya çalışmanın yollarını
bulmak gerek.Bu yüzyılın gençlerinin kahir 
ekseriyeti “kimse beni anlamıyor.”demektedir.
Bu yeni nesil ile iletişim kurabilecek yöntemleri
bulamazsak bir nesli kaybedeceğiz.

Bazen bazılarına  saçmalık gibi gelse de büyük
bir değişim,yeni bir siyasi akım,her şeyi bilen(!)
genç,dinamik bir yeni nesil var ve çığ gibi gel-
mekte.Görüp tedbir almamız gerek.Çünkü dün-
yayı  avuçlarımızın içine bırakanlar, karşılığında
zihinlerimizi kontrol etmek istiyorlar. Dün köle 
ticareti marifeti ile insanlığa efendi olmaya 
çalıştıkları gibi.    

SEHIR HASTANESI 2020
YILINDA HIZMETE GIRECEK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir’de yapımı süren Başakşehir Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Yerlikaya incelemelerinin ardından, hastane ile ilgili “Proje 2020 yılı Haziran sonunda bitecek ve hastanemiz hizmete girecek” dedi

ZAYİ İLANLARI 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Yasır Yaseenmohamed Tawlak. 99063064142

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Gülbahar Cuma 99098034776

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Abdulrahman wıs 99202957946

Rukiye KARADOĞAN
rukiyekaradogan@mynet.com

İNCE İNCE

Yeni zamanın ruhuna 
uygun yeni siyaset

Çamlıca’da sona
doğru gidiliyor
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması
için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor

Büyük Çamlıca Camisi'nin ya-
pımıyla birlikte gündeme gelen
Çamlıca Tepesindeki onlarca

radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması
amacıyla başlayan projeye 2016 yılının
Mart ayında başlandı. 221 metre boyun-
daki betonarme bölümün tamamlanması-
nın antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon
bölümü yapılmıştı. Ardından kuleye kıv-
rımlı formunu veren ve yaşam alanlarının
bulunduğu katlar yerine yerleştirilmiş ve
kaplama işlemlerine başlanmıştı. Kulenin
kaplama işlemlerinde ise artık sona gelindi.
Alt bölümde süren çalışmalarda kaplama
yapılmamış küçük bir bölüm kaldı. Bura-
nın da kapanmasının ardından kulenin be-
tonarme bölümü artık görünmeyecek. Şu

anda alt bölümde süren çalışmalarda 7
vinç aynı anda koordineli bir şekilde çalışa-
rak projenin bu bölümünü bitirmeye çalışı-
yor.

Eski antenler sökülmeye başladı

Öte yandan Küçük Çamlıca TV-Radyo
Kulesi'nin devreye girmesinin ardından şu
anda Çamlıca tepesinde görüntü kirliliği
yaratan eski antenlerin de sökümüne 2020
yılının ilk çeyreğinde başlanacağı öğrenildi.
Etap etap gerçekleştirilecek çalışmaların
sonunda Çamlıca tepesinin tamamen
anten kirliliğinden kurtarılacağı belirtildi.

İstanbul'un sembolü olacak

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni

kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviye-
sinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde
birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33
ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden
366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı
seyir terası da yer alacak. 32.000 m² inşaat
alanı bulunan kulenin yapımında 30.000
m³ beton ve 3.000 ton yapı çeliği kullanıldı.
Bittiğinde girişinden itibaren 388,5 metre
olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden
yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak.
Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4
katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300
işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı
projede, kule sayesinde, tek noktadan tel-
evizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık
hizmeti verilmesi planlanıyor. DHA

Tehlikeli
okul yolu
Sultangazi'de yakın mesafede
bulunan 4 okulun öğrencileri
okula ve evlerine gidebilmek için
her gün kilometrelerce yürüyor.
Toplu ulaşımın yetersiz, servisin
pahalı olduğu belirten öğrenciler
hafriyat kamyonlarının da
kullandığı yoldaki tehlikeli
yolculuğu kameralara yansıdı

Sultangazi Merkez
Habibler Mahallesi'nde
eğitim veren 4 farklı lise-

nin öğrencileri, okula ve evlerine
gitmek için her gün hafriyat kam-
yonlarının da geçtiği yolda uzun
süre yürümek zorunda kalıyor.
Toplu taşıma araçlarında da tıka
basa yolculuk yapan öğrencilerin
zorlu ve tehlikeli yolcuğunu gö-
rüntüledi. Merkez Habibler Ma-
hallesi'nde bulunan Hacı Ayşe
Ateş Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin
Anadolu Lisesi, Sultangazi Ana-
dolu Lisesi ve Hasan Celal Güzel
Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 4 bin
öğrenci eğitim görüyor. Öğrencile-
rin bazıları öğrenci servisinin yanı
sıra okula ve eve gidebilmek için
toplu taşıma araçlarını tercih
ederken, bazıları da her gün kilo-
metrelerce yol yürüyor. Servis üc-
retlerini pahalı bulan, toplu
taşıma araçlarının tıka basa dolu
olmasından dolayı okula ve evle-
rine yürüyerek gitmeyi tercih eden
öğrenciler otobüslerin seyrek geç-
tiğini söylediler. Yürüyüş sırasında
bazı öğrencilerde otostop çekerek
evlerine gidiyor. Hafriyat kamyon-
larının da kullandığı yolda her gün
otostop çekerek evlerine giden
bazı öğrenciler ise toplu taşıma
seferlerinin artırılmasını talep edi-
yor.

Kavga eden öğrenciler
görüntülendi

Trafiğin en işlek olduğu Eski
Edirne Asfaltı Caddesi'nde zaman
zaman öğrenciler arasında tekmeli
yumruklu kavgalar yaşanıyor.
Akan trafiğin içinde kavga eden
öğrenciler kendi canlarını tehlikeye
atarken, sürücülere de zor anlar
yaşatıyorlar. Kavga eden öğrenci-
leri ise yoldan geçen sürücüler
araya girerek ayırıyor. DHA

Başakşehir dünya için yürüdü
Başakşehir 

Belediyesi’nin
sıfır atık ve

çevre projele-
rinden biri
olan “Daha 

yaşanabilir bir
dünya için”
sloganıyla

çevre 
yürüyüşü 

gerçekleştirildi

Başakşehir Beledi-
yesi Başkanı Yasin Kar-
toğlu, Ahmet Kabaklı

İlköğretim Okulu’nun çevreci öğ-
rencileriyle birlikte daha temiz,
daha yeşil çevre için “Daha yaşa-
nabilir bir dünya” sloganıyla yü-
rüdü. Yüzlerce öğrencinin
heyecanına ortak olacak anne ve
babalar, yürüyüşe birbirinden ren-
kli kıyafet ve enstrümanlarıyla ka-
tıldı. Ahmet Kabaklı İlköğretim
Okulu’nun çevreci öğrencileriyle
yürüyüşe katılan Başakşehir Bele-
diye Başkanı Yasin Kartoğlu,
“Bugün çevre farkındalığını arttır-
mak için çocuklarımızla gelenek-
sel hale getirdiğimiz
yürüyüşümüzü yapacağız. Dün

11 milyon ağaç kampanyası ya-
pıldı, biz de Başakşehir Belediyesi
olarak ağaç kampanyalarımızla,
çevre yürüyüşlerimizle farkındalık
yaratmak istiyoruz. Eğer farkında
olursak evimizde, sokağımızda
daha sonrasında temizlenmesi ge-
reken atıklar oluşturmazsak, çev-
remizi, doğamızı korursak
çocuklarımız için de daha yaşana-
bilir bir dünya bırakırız. Yaşanabi-
lir bir gelecek için lütfen çevremizi
koruyalım” dedi.

Çevre bilinci önemli

Çevreci etkinliklerin öğrenciler
üzerindeki etkilerine değinen Ba-
şakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ramazan Yılmaz, “Günümüzde

çevre çok önemli, biz istiyoruz ki
çocuklarımızla, velilerimizle, öğ-
retmenlerimizle birlikte bir farkın-
dalık oluşturalım. Çocuklarımız
şu andan itibaren çevre bilincinin
oluşması için, çöpleri çöp kutu-
suna atma, plastikleri çevreyi
uzun süre kirletici maddeleri geri
dönüşüme atma gibi bir bilince
sahip olmak için gayret gösteri-
yorlar” dedi. Ahmet Kabaklı İlk-
öğretim Okulu Müdürü Zeki
Borcekli, “Bu yıl düzenlediğimiz
bu ikinci çevre etkinliğimiz, amacı-
mız öğretmen arkadaşlarımızla
birlikte öğrencilerimiz ve velileri-
miz el ele vererek çevre bilinci
oluşturmak insanları doğaya daha
duyarlı hale getirmek” dedi. DHA

Ali
Yerlikaya
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T ürkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile ABD Baş-
kanı Donald Trump arasında

yarın yapılacak tarihi görüşmede, Su-
riye konusunda varılan mutabakatın
hangi ölçüde uygulandığı ve ABD'nin
yeni dönemde YPG/PKK ile ilişkisi
konularının öncelikli olarak ele alın-
ması bekleniyor.
Beyaz Saray'da bugün önce baş
başa, sonra da heyetler arası görüş-
mede bir araya gelecek iki liderin
ajandasında birçok önemli dosya bu-
lunuyor. İkili ilişkilerin son dönem-
deki istikametini büyük oranda
belirleyen Barış Pınarı Harekatı son-
rasında Suriye'nin kuzeyindeki geliş-
meler ve iki ülke arasında varılan
ateşkes anlaşmasının ne şekilde uy-
gulandığı konusu, Erdoğan'ın Beyaz

Saray'daki en kalın dosyası olacak.
Erdoğan'ın bu görüşmede

Trump'a, terör örgütü
YPG/PKK'nın an-

laşma gereği çe-
kilmesi gereken

bölgelerden
tam olarak
çekilmedi-
ğini ve bu-
ralarda
Türkiye
destekli
Suriye
Milli Or-

dusu
(SMO) un-

surlarına ve
yerel halka taciz

ateşleri açarak teh-
dit oluşturmaya

devam ettiğini anlatması
bekleniyor.

Önemli bilgiler aktarılacak

YPG/PKK'nın anlaşmada belirtilen
bölgelerden çekilmesi konusunda
ABD'den taahhüdünü yerine getir-
mesini talep eden Ankara'nın bu gö-
rüşmedeki ana vurgusu yine anlaşma
koşullarının sağlanması olacak. Er-
doğan'ın daha önce de dile getirdiği
"eğer YPG/PKK çekilmezse terör un-
surlarını gördüğümüz yerde vurmaya
devam edeceğiz" vurgusunu Trump'a
da doğrudan aktaracağı belirtiliyor.

Malzum Kobani konusu

Öte yandan Suriye konusundaki kri-
zin çözülememesinin bir diğer nedeni
olan YPG/PKK'nın elebaşlarından
Mazlum Kobani kod adlı terörist
Ferhat Abdi Şahin'in Washington'a
davet edilmesi konusu da Erdoğan'ın
çantasındaki önemli dosyalardan
biri. Kobani'nin Washington'a yakın
zamanda geleceği ve hatta Trump ile
görüşme ihtimalinin olması, Anka-
ra'nın haklı tepkisine neden olmuştu.
Erdoğan'ın, Kobani'nin Türkiye'de
PKK için katıldığı ve çok sayıda va-
tandaşın ölümünden sorumlu oldu-
ğunu gösteren terör dosyalarını
bizzat Trump'ın önüne koyması bek-
leniyor. Söz konusu dosyalara atıf ya-
pacak Erdoğan'ın, Kobani'yi daha
fazla meşrulaştırmaması gerektiğini
Trump'a açık şekilde söyleyeceği ifade
ediliyor.

Trump'a mektubunu 
iade edecek

Diğer yandan Erdoğan'ın, Barış Pı-
narı Harekatı devam ederken kendi-
sine Trump tarafından gönderilen
skandal mektubu Beyaz Saray'da sa-
hibine iade edeceği de belirtiliyor. 9
Ekim tarihli skandal mektubu Was-
hington'da Trump'a iade edeceğini
daha önce açıklayan Erdoğan'ın,
yarın hem mektubu iade etmesi hem
de Türkiye'nin mektuba cevabını
sözlü olarak dile getirmesi bekleniyor.

S-400 sorunu 
F-35 konusunu kilitliyor
Son dönemde ikili ilişkilerdeki kritik
konulardan biri de Türkiye'nin Rus-
ya'dan S-400 hava savunma sistemi
alması, buna karşılık ABD'nin Türki-
ye'yi F-35 programından çıkarma ka-
rarı oldu. Bu görüşmede Trump'ın,
ABD tarafının S-400'lerden duyduğu
rahatsızlığı bir kez daha dile getirmesi
bekleniyor. Nitekim Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert
O'Brien, hafta sonu, Türkiye'nin S-
400 alımından rahatsızlık duymaya
devam ettiklerini açıklamıştı. Buna
mukabil Erdoğan, S-400 konusunda
Ankara'nın haklı tavrını yeniden vur-
gulayacak ve Türkiye'nin başından
bu yana doğrudan parçası olduğu F-
35 projesinden çıkarılmaması gerekti-
ğini dile getirecek. Trump'ın daha
önceki "S-400 alması Türkiye'nin
değil Obama yönetiminin hatalarının
sonucuydu." ve "Bugün imkanım olsa
Türkiye'ye F-35 uçaklarını satmak is-
terim." şeklindeki açıklamaları, Erdo-
ğan-Trump görüşmesinden sürpriz
bir F-35 kararının çıkabileceği yorum-
larına kapı aralıyor.
İki liderin bugüne kadar sergilediği
uzlaşmacı ve çözüm odaklı diyalo-
gun S-400 ve buna bağlı olarak F-35
konusunda üçüncü bir seçeneğe
imkan verip vermeyeceği herkesin ce-
vabını merakla beklediği soru olarak
duruyor. 

Türkiye karşıtı tasarılar
Erdoğan'ın çantasındaki bir diğer
konu ise Barış Pınarı Harekatı'ndan
sonra ABD Temsilciler Meclisi'nde
kabul edilen Türkiye karşıtı iki tasarı
ve halen sırada bekleyen muhtemel
tasarılar olacak. Sözde "Ermeni soy-
kırımı" karar tasarısı ve Türkiye'ye
yaptırım öngören yasa tasarısının
Temsilciler Meclisi'nde partiler üstü
kararla kabul edilmiş olmasının ya-
rattığı rahatsızlık yine Trump'ın
önüne getirilecek. Bu tür tasarıların
zaten hassas dengede giden Türk-
Amerikan ilişkilerindeki gerilimi ve
Türkiye'deki anti-Amerikancılığı artır-
maktan başka bir işe yaramayacağı,
bizzat Erdoğan tarafından Trump'a
aktarılacak. Her ne kadar Kongre
üzerindeki genel etkisi belli nokta-
larda sınırlı olsa da özellikle Sena-
to'da benzer Türkiye karşıtı adımların
önüne geçilmesi bakımından
Trump'ın önde gelen Cumhuriyetçi
senatörlerle ilişkisi önemli.
S-400 bağlamında "ABD'nin Hasım-
larıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele
Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımları
da dahil Türkiye'yi hedef alan ve
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta ol-
duğu Senato'dan her halükarda geç-
mesi gereken yasa tasarılarının
durdurulması, Ankara'nın Beyaz Sa-
ray'dan beklediği bir adım olarak de-
ğerlendiriliyor.

100 milyar dolarlık 
ticaret hacmi hedefi
İkili ilişkilerdeki ciddi sorunlara rağ-
men Erdoğan ile Trump'ın "ticaret
hacmimizi artırmalıyız" şeklindeki
vurguyu sürdürmesi, 100 milyar
dolar ticaret hacmi hedefi konusunu
yarınki görüşmenin ana başlıkların-
dan biri yapmaya yetiyor. Barış Pınarı
Harekatı sürecinde Türkiye'ye yaptı-
rımlarla kısa süre dalgalanan "ticaret
hacmi" konusu, bizzat liderlerin aynı
masada yapacağı yüz yüze görüş-
mede daha somut bir noktaya taşına-
bilir. İki ülke arasındaki ekonomik
ilişkileri ve ticareti artıracak her türlü
adımın siyasi ve diplomatik ilişkileri
de olumlu etkilemesi bekleniyor. Do-
layısıyla yarınki görüşmeden çıkacak
somut her ekonomik kararın da ikili
ilişkilerin gidişatına çok önemli katkı-
lar yapacağı öngörülüyor. DHA

KazaKİstan'ın eski Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev, Kazakistan'ın başkenti

Nur Sultan'da düzenlenen "Astana Ku-
lübü" beşinci toplantısının ikinci ve son
gününde düzenlenen "Büyük Avras-
ya'nın oluşturulması: Ortaklığın yeni

modeli" temalı ana oturumda konuştu.
Jeopolitik savaşların arttığını belirten
Nazarbayev, "Lider güçler arasındaki
çatışma otomatik olarak Avrasya'daki
birçok sıcak noktaya taşınıyor ve Suriye
ile Ukrayna'daki krizlerin barışçıl çözüm
sürecini zorlaştırıyor." dedi. 

Nazarbayev, Ukrayna krizinin çözülme-
sine ilişkin PRusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı
Vladimir Zelenskiy'nin baş başa görüş-
mesi gerektiğini ifade ederek, şöyle ko-
nuştu: "Tüm konuları tartışmak için
böyle bir görüşmenin mümkün olup ol-

madığına yönelik taraflarla konuştum.
Şimdi iyi bir zaman olduğunu düşünü-
yorum. Baş başa görüşme için Zelens-
kiy'nin onayını aldım. Bunu Rusya
Devlet Başkanı'na ilettim. Eğer tarafsız
bir alana ihtiyaç duyulursa Kazakistan'ı
önerdim."

Büyük AvrAsyA Birliği oluşturulmAlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede, Suriye konusunda varılan mutabakatın
hangi ölçüde uygulandığı ve ABD'nin yeni dönemde YPG/PKK ile ilişkisi en önemli başlıklar olacak
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gUndem SUrIye

Hem ABD Kongresi hem de Amerikan medyasındaki
aleyhte söylemlere rağmen görüşecek olan Erdoğan ile
Trump, son dönem Türk-Amerikan ilişkilerindeki "lider

faktörünü" bir kez daha test etme imkanı bulacak. zaman
zaman "mektup krizi" gibi parazitlenmeye neden olan
olaylar bir yana Erdoğan ile Trump arasındaki çözüm
odaklı iş birliği yaklaşımı yarınki görüşmeyle yeniden
tescillenebilir. Bugüne kadarki yüz yüze görüşmele-

rinden somut ilerlemeler çıkaran iki liderin ya-
rınki performansı, Türk-Amerikan

ilişkilerinin bugünü ve yarını açısın-
dan yeni bir dönüm noktası

olabilir.

Lider faktörü 
iLişkiLeri taşıyor

İngilizler sır
ölümün peşinde
İngiliz Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu
Başkanı Tugendhat, İstanbul'da ölü bulunan 
İngiliz asker James Le Mesurier'e dair konuştu.
Tugendhat, "Suriye'de insan haklarını savunma
konusunda yaptığı kahramanca çalışma ona pek
çok düşman kazandırdı ve Rus yetkililer onu sık
sık terör örgütleriyle ilişkili olmakla suçladı" dedi

İngİlİz Parlamentosu Dışilişkiler Ko-
misyonu Başkanı Tom Tugendhat, İstan-
bul'da ölü bulunan eski İngiliz asker

James le Mesurier'in Rusya tarafından hedef gös-
terildiğini iddia etti. Financial Times gazetesine
açıklama yapan Tugendhat, le Mesurier'in ölümüne
ilişkin, "Suriye'de insan haklarını savunma konu-
sunda yaptığı kahramanca çalışma ona pek çok
düşman kazandırdı ve Rus yetkililer onu sık sık terör
örgütleriyle ilişkili olmakla suçladı." ifadelerini kul-
landı. Tugendhat, le Mesurier'in ölümüyle ilgili so-
ruşturmaya İngiliz yetkililerin de dahil olması
gerektiğini kaydetti.
Öte yandan Daily Telegraph gazetesi de İngiliz istih-
barat örgütleri ve hükümetinin, le Mesurier'in ölü-
müyle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini ancak
ölüm nedeniyle ilgili bir hükme varmak için erken
olduğunu düşündüklerini aktardı. gazete, ismi açık-
lanmayan bir Suriye uzmanının da görüşlerine yer
vererek, le Mesurier'in "akıl almaz bir baskı altında
olduğunu" ve "hedef haline geldiğini" yazdı.

Kraliçe'den nişan almıştı

Suriye'de faaliyet gösteren ve Beyaz Baretliler
adıyla tanınan yardım örgütünün kurucusu olarak
bilinen le Mesurier, 2016'da İngiltere Kraliçesi 2.
Elizabeth'ten Britanya İmparatorluğu nişanı almıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, le Mesurier'i İngiltere'nin
dış istihbarat servisi MI6'nın çalışanı olmakla suçla-
mış, MI6'nın Balkanlar ve Orta Doğu operasyonla-
rında görev aldığını iddia etmişti.
Singapur'da asker bir ailenin çocuğu olarak dün-
yaya gelen le Mesurier'in İngiltere'nin ünlü askeri
akademisi Sandhurst'tan mezun olduğu, görev yer-
leri arasında Kuzey İrlanda, Bosna Hersek ve Koso-
va’nın bulunduğu belirtiliyor. le Mesurier’in, ölümü
sırasında evde bulunan eşiyle geçen yıl evlendiği
ifade ediliyor. le Mesurier dün Beyoğlu'ndaki evinin
önünde ölü bulunmuştu. HABER MERKEzİ

İran zor 
günlerden
geçiyor

İran'ın güneyindeki Kirman
eyaleti yetkilileriyle bir araya
gelen İran Cumhurbaş-

kanı Hasan Ruhani, burada yap-
tığı konuşmada ülkenin petrol
satışı ve geliriyle ilgili açıklama
yaptı. İran'ın normal şartlara
sahip olmadığını ve çok ağır
bir süreçten geçtiklerini ifade
eden Ruhani, "Devrimden bu
yana en ağır günleri ve ayları
yaşıyoruz. Şimdiye kadar petrol
satışında ve bir petrol tankerinin ha-
reketinde bu kadar sorun yaşamamıştık."
diye konuştu. İran'a 2011-2012 yıllarında
yaptırım uygulanınca petrol satışının 1 mil-
yona düştüğünü ancak nükleer anlaşma-
dan sonra 2 milyon 800 bin varile çıktığını
hatırlatan Ruhani, "Ekonomiden anlama-
yanlar, 'petrolü satmasak da önemli değil,
kapısına kilit vururuz sonra satarız yine,
madencilik ve çiftçilik faaliyetlerini de dur-
durabiliriz sonra yaparız' diyebilir ancak
kapıları kapatmak değil açmak hünerdir.
Kuyuları yeniden aktif hale getirmek için
nükleer anlaşmadan sonra 800 milyon
dolar harcadık." değerlendirmesinde 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Lideri Donald 
Trump’ın görüşmesi dünya medyası tarafından
en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Nursultan
Nazarbayev
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KÜLTÜR-SANAT 13

İ stanbul Bilgi Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi Sinema Bölümü
tarafından düzenlenen etkin-

liğe katılan Tyler Weiss, Amerika ve
Kanada’da medya, sanat ve tasa-
rım alanında edindiği tecrübeleri
katılımcılarla paylaştı. Jurassic
Park için ürettiği dinozor efektleri-
nin ardından Game of Thrones’tan
teklif aldığını belirten Weiss, dünya
çapında yankı uyandıran dizinin
yapım sürecini ve görsel efekt tasa-
rım aşamalarını paylaştı. Bazı sah-
nelerin çok ince ayrıntılara sahip
olduğuna vurgu yapan Weiss, “Ta-
sarım süreci beyin ameliyatı gi-
biydi” dedi.

Doğadan ilham aldık 

Game of Thrones’a 6. sezon ile

giriş yaptığını belirten Weiss şu
açıklamalarda bulundu:
“HBO’dan teklif geldikten sonra
bazı testler yaptık ve bir demo ha-
zırladık. Kasların hareket şeklini ta-
sarladıktan sonra ejderhaların iniş,
kalkış, yürüyüş ve havada süzülme
gibi detaylarını çalıştık. Görsel
efektleri kurgularken mümkün ol-
duğu kadar gerçek görünmesi izle-
yicinin diziyi seyrederken hikayeye
odaklanması açısından önemli.
Her ne kadar fantastik bir öğe de
olsa kanatlarını çırpan bir ejderha-
nın ayaklarının aldığı pozisyonlar
bile doğadan alınan ilham sonucu
tasarlandı. Ejderhaların uçuş şab-
lonlarını hazırlarken Kuzey Ame-
rika kartallarından, kanat
hareketleri için de yarasalardan

ilham aldıklarını belirten Weiss, ha-
vada süzülme sahneleri için de
büyük uçakların hareketlerini baz
aldıklarını belirtti.

Kış 8 ayda geldi

Game of Thrones’un gözde replik-
lerinden “Winter is coming” (Kış
Geliyor) göndermesi de yapan
Weiss, fırtına, sis, bulut ve bir mik-
tar büyünün karışımından oluşan
istila sahnesi için birçok fırtına ve
hava muhalefetini incelediklerini
söyledi. Topladıkları hava olaylarını
tasarladıkları ambiyans için kullan-
dıklarını ve sürecin çok uzun sür-
düğünü belirten Weiss,
Winterfell’in istila edildiği ünlü sah-
neyi kastederek; “Kışın gelmesi
sekiz ayımızı aldı” dedi. DHA

Soner Yalçın imza rekoru kırdı
Yazdığı eserlerle kitapseverlerin beğenisi
kazanan ünlü isimler, 38. Uluslararası İstan-
bul Kitap Fuarı'nda düzenlenen imza etkinlik-
lerinde, kitapseverlerle buluştu. Geçtiğimiz
günlerde sona eren ve 605 bin kitapseveri
ağırlayan fuarda Gazeteci-Yazar Soner Yalçın
yeni çıkan kitabı ‘Kara Kutu’ ile okurlarla

buluştu. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan yeni
kitabı Kara Kutu ile modern tıbbın ve ABD’nin
ilk milyarderi olan Rockefeller ailesinin
planlarını deşifre eden Yalçın’a ilgi büyüktü. 5
yıl aradan sonra İstanbul Kitap Fuarı’nda
okurlarıyla buluşan Yalçın, 6 saate yakın
kitaplarını imzalayarak TÜYAP Kitap Fuarı'nın

bu seneki imza süresi rekorunu kırdı. Daha
önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün fuarda Kara Kutu’yu alırken,
İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve usta
basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu da
Soner Yalçın’ın yeni kitabını satın aldı.

Dizi cekmek 
beYin ameliYati 
Yapmak gibi

Dizi cekmek 
beYin ameliYati 
Yapmak gibi

Dizi cekmek 
beYin ameliYati 
Yapmak gibi

Dizi cekmek 
beYin ameliYati 
Yapmak gibi

Dizi cekmek 
beYin ameliYati 
Yapmak gibi

Dizi cekmek 
beYin ameliYati 
Yapmak gibi
İstanbul Bilgi Üniver-

sitesi, büyük bir
başarı elde eden
Game of Thrones

dizisinin görsel efekt
yapımcısı Tyler
Weiss’i ağırladı.

Dizideki tasarım
aşamalarını beyin
ameliyatına ben-
zeten Weiss, pro-

fesyonel kariyerini
görsel efekt üzerine

kurmak isteyen
gençlere de tavsiyel-

erde bulundu

Haftada 100
saat çalıştım
Etkinlikte kariyerini görsel
efekt alanında ilerletmek is-
teyen gençlere tavsiyelerde
de bulunan Tyler Weiss, Game
of Thrones’un 8 sezonunda
haftada yüz saat çalıştığını ve
bir sahneyi 825 kere çekmek
zorunda kaldıklarını belirtti.
Weiss, “Game of Thrones’un
8. sezonunda sadece ejderha-
ların efekt süreci iki yıl sürdü.
Subjektif bir iş olduğundan
beğenilmeyen bir ejderha ani-
masyonu için fazladan altı
hafta çalışmamız gerekti. Bir

saniyelik re-
vize bir ge-
ceye mal
oluyor. Sizler
de bu sabrı
göstermeli ve
çok çalışma-
lısınız” ifade-
lerini
kullandı.

Türk kültürü öne çıkmalı
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi sanatçı Hülya Koçyiğit, dünyaya film ve dizi satıyor
olmanın sektöre ve Türkiye ekonomisine olağanüstü katkı sağladığını söyledi. Türkiye’nin bu anlamda dünyada
ikinci sırada olduğunu ifade eden Koçyiğit, “Gönlüm Türk kültürünün biraz daha ön planda olmasını istiyor” dedi
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Poli-
tikaları Kurulu üçüncü il ziyaretini
Eskişehir’e yaptı. Kurulda yer alan
sanatçı Hülya Koçyiğit, gazetecilerin
sorusu üzerine dünyaya en çok dizi ve
film pazarlayan ikinci ülkenin Türkiye
olduğunu söyledi. Film ve dizi sek-
törü için olağanüstü bir kazanç sağ-
landığını kaydeden Koçyiğit, Türk
kültürünün yeterince tanıtılmadığın-
dan yakınarak, “Sektör için olağan-
üstü bir kazanç. Ülkemiz için de
ekonomik olarak bir kazanç. Hakika-
ten dünyanın ikincisiyiz. Bütün dünya
ülkelerine dizilerimiz satılıyor, pazar-
lanıyor. Bu çok hoş bir şey. Tamam,
para kazanıyoruz, tanınıyoruz. Bun-
ların hepsi güzel. Fakat ne kadar çok
Türk kültürünü aktarabiliyoruz?
Bunu eleştirmiştim. Gönül diliyor ki
bu dizilerimiz, filmlerimiz yoluyla
gerçekten kendi kültürümüzü aktara-
bilelim dünyaya. Çünkü olağanüstü
bir tarihimiz, coğrafyamız var. Gelmiş
geçmiş bu kadar medeniyet var. Gön-

lüm Türk kültürünün biraz daha ön
planda olmasını istiyor. Elbette mo-
dern çağ, modern yaşam ilgi görüyor.
Aşk hikayeleri çok büyük ilgi görüyor.
Fakat biraz da bizi biz yapan değerle-
rimizi dünyaya pazarlamalıyız” dedi.

Bol bol aşk hikayeleri
yazıyoruz

Türk dizi ve filmlerinin pazarlama
başarısındaki sırrın aşk hikayeleri ol-
duğunu belirten Hülya Koçyiğit, “Bu
durum arz taleptir muhakkak. Her
zaman için aşk hikayeleri geçerlidir.
Bol bol aşk hikayeleri yapıyoruz. Ben
geçen yıl Diriliş Ertuğrul dizisini izle-
dim. Çok gurur duydum. Bu bir ilkti
ve iftihar ettim. Tarihimizi bize tanıttı,
sevdirdi. Merak ettik, kitaplar alıp
araştırdık. İnsan bir şeyi tanımaz, bil-
mezse ön yargıyla bakar. Fakat ta-
nırsa o zaman daha iştahlı,
sahiplenerek tarihine bakar. Dolayı-
sıyla bize bu dizinin katkısı oldu” diye
konuştu. DHA

Yeşilçam bir başkaydı
Gazetecilerin Yeşilçam filmlerinin hala izleni-
yor olduğunu hatırlatması üzerine konuşan
Koçyiğit, “Samimiyet ve dürüstlük çok önemli.
Gerçekçilik vardı. Elbette birçok filmde duy-
gusallık vardı. Aile kavramı, komşuluk ilişki-

leri vardı. İnsanlar bu dizi ve filmlere teknolo-
jiyi izlemeye değil hikayeyi izlemeye geli-
yordu. Güzel ve evrensel hikayelerden de
esinlenilmiş filmlerimiz var. Kendi hikayeleri-
miz de vardı” ifadelerini kullandı.

Songül
Öden
sahnede
parladı
MEB Şura Salonu'nda
sahnelenen oyun öncesi
basın mensuplarına açık-
lama yapan Öden, iyi bir
metin kurgusu için üç
yıldır tiyatroya ara ver-
diğini, yedi yıldır da Bir-
leşmiş Milletler Nüfus
Fonu'yla çalıştığını an-
lattı. Öden, kadına şid-
det, mülteciler ve
mevsimlik tarım işçileri
ile çocuklar konusunda
çalıştığından, sahada çok
fazla bulunduğunu belirte-
rek, şunları söyledi: "Tesadüf-
tür ki yedi senedir çalışıyorum ve
yedi kadın. Bu sürede sahada çok
sert hikayelerle karşılaştım. Çocuk ve
kadın hikayeleriyle... Beni inanılmaz etki-
ledi. Önceleri hasta oluyordum döndükten
sonra sahadan, uyuyordum uzun uzun,
çok etkileniyordum. Çok ağlıyordum. BM
yetkilileri bunun geçeceğini ve hizmete dö-
nüşeceğini belirtti. Ben cebimde biriktirdi-
ğim hikayeleri seyirciyle paylaşmak istedim.
Çünkü biliyorum ki kadının mücadelesi
paylaşıldığında çok güçlü olarak kalplerde
ve zihinlerde ferahlık yaratacak. Sanatın
gücü de yadsınamaz."

Birbirimizden farkı yok

Öden, oyununda yedi kadının kriminal bir
olayın parçasını tamamladığını, seyircinin
kadınların hikayelerinin sonunda ancak ka-
tilin kim olduğunu anlayacağını ifade etti.
Proje tasarımı kendisine ait olan oyunun
yönetmenliğinin Ezel Akay ile Aysel Yıldı-
rım'a ait olduğunu kaydeden Öden, oyu-
nun ön çalışma ekibinin kadınlardan
oluştuğuna dikkati çekti. 

ALT TARAFI
BİR DİZİ
DEME!

Hülya
Koçyiğit

Tyler Weiss



Gala-
tasa-

raY'da 23
Mart 2019’da

yapılan ve Mus-
tafa Cengiz yöneti-

minin idari açıdan ibra
edilmemesiyle sonuçlanan

Mali Genel Kurul toplantısı-
nın artçı sarsıntıları devam ediyor.

Yönetim kurulu ve muhalefetin karşı-
lıklı olarak çok sayıda dava açtığı süreçte İsti-

naf mahkemesinin 16 Ekim’de aldığı karar,
kulüpte yeniden erken seçim seslerinin yükselme-
sine yol açtı. Başkan Mustafa Cengiz, bu konu-
daki düşüncesini ve yol haritasını şu sözlerle
anlattı: “Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Gü-
nay’ın başvurusu üzerine alınan yürütmeyi dur-
durma kararı için İstinaf mahkemesi ibrasızlığı
yok hükmünde sayıyor ve ‘seçime gidebilir’
diyor. Kısaca biz yönetim olarak seçime gitmek
zorunda değiliz. Gerekli görürsek seçime gideriz.
Ben zaten Riva, Florya projeleri ve borç yapılan-
dırması ile uğraşıyorum. Benim gündemim

seçim değil, Galatasaray. Bu noktada gerçekle-
şen bu hamleyi anlamlı buluyorum! Yargıtay’ın
idari ve mali ibra birbirinden ayrılamaz’ görü-
şüne rağmen İstinaf mahkemesinin böyle bir
karar alması hukuk adına düşündürücü bir
durum.”

Galatasaray'ın menfaati önemli

Cengiz, düşüncesi bu yönde olmasına rağmen
Galatasaray’ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu
yapacaklarını belirterek, “Biz buraya kazık çak-
madık! Galatasaray’ın hayrına olan kararı alırız.
Mali ve sportif açıdan bize bir şey diyebiliyorlar
mı? Almadık kupa bırakmadık. Galatasaray’a
kayyum atanacaktı geldiğimizde. 5 yıl üst üste
Sportif A.Ş. zarar etti. Geldik ve 6. yıl kâr ettire-
rek, kurtardık. Bunlar engelleniyor. Niye engelle-
niyor, çünkü bazı menfaat grupları var. Ve bu
kişiler lisenin adını kullanıyor” diye konuştu.

Yeniden aday olabilir

Galatasaray Kulübü tüzüğünü düzenleyen Prof.
Dr. Mehmet Helvacı, İstinaf mahkemesinin al-
dığı kararı Hürriyet’e yorumladı: “Bu karara

göre Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri,
seçime gidilirse yeniden aday olabilir. Mahkeme
kararının kulübe tebliğinden sonraki 1 ay içinde
seçim yapılmak zorunda. Yönetim bu karara iti-
raz edebilir.”
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Yüzmede kazandığı başarılarla İzmir'in gururu
olan özel sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te
düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuva-
sı'ndan 1 altın ve 2 gümüş madalyayla döndü.
Bosna Hersek'te 9-11 Kasım tarihleri arasında

gerçekleşen turnuvada Türkiye Özel Sporcular
Spor Federasyonu (TÖSSFED) IPC Yüzme
Takımı toplamda 16 madalya aldı. İzmirli 19
yaşındaki otizmli yüzücü Şevval Tekin, 100
metre kurbağalamada altın, 100 metre kelebek

ve 200 metre karışık yüzme stillerindeki gümüş
madalyayı boynuna taktı. Şevval, daha önce
2014 INAS Avrupa Açık Yaş Yüzme Şampiyo-
nası'nda üçüncü olarak ilk uluslararası madal-
yasını kazandı.SP  R
Fenerbahçe yeşile
destek oldu
Fenerbahçe Kulübü, gelecek nesillere
daha temiz, daha yeşil, daha güzel
bir dünya bırakmak adına "Geleceğe
nefes" kampanyasına destek oldu

KuLAç şAmpiYonu şEVVAL TEKin

M edipol Başakşehir formasıyla
çıktığı 16 maçta 9 gol, 2 asist
yapan Enzo Crivelli, şimdi-

den son iki sezonda Fransız takımları
Angers ve Caen’de ortaya koyduğu
performansları geride bırakmayı ba-
şardı. Başakşehir, Süper Lig’de geride
kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 bera-
berlik ve 2 mağlubiyet elde ederek
milli araya 19 puanla 5. sırada girdi.
Sezon başında takımın başına Okan
Buruk’u getiren ve kadrosunda da
önemli değişikliklere giden turuncu-
lacivertliler, bunun meyvelerini de al-
maya başladı. İlk haftalarda
beklentilerin uzağında kalan Bu-
ruk’un takımı, yeni transferlerin uyum
sürecini de atlatmasıyla birlikte ligin
en iyi futbol oynayan ekiplerinden biri
haline geldi.

Gol yollarında etkili

2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa
Ligi gruplarında yoluna devam eden

ve bunun yanı sıra Süper Lig’de
zirve mücadelesi veren Başak-

şehir’de gol yollarında Cri-
velli etkisi yaşanıyor. Yaz

transfer döneminde
Fransız ekibi Ca-

en’den turuncu-la-
civertlilere

transfer olan
Enzo Crivelli,
İstanbul
temsilcisi-
nin

hücum hattındaki en büyük silahı
oldu. Ligde 10, Avrupa Ligi’nde 4,
Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde de 2
maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, bin
260 dakika sahada kaldı ve bu karşı-
laşmalarda 9 gol, 2 asistlik perfor-
mans sergiledi. Takımının en skoreri
konumunda bulunan Crivelli’yi 5 gol,
5 asistle Edin Visca takip ediyor. Ba-
şakşehirli golcü, ayrıca Süper Lig’deki
gol krallığı yarışında da 9 gollü Alan-
yasporlu Cisse ile Yeni Malatyasporlu
Jahovic’in ardından üçüncü sırada
yer alıyor.

Son 2 sezonu geride bıraktı

Fransız futbolcu, turuncu-lacivertli
forma ile 16 maçta attığı 9 gol ve yap-
tığı 2 asistle, son iki sezonda Caen ve
Angers’da yakaladığı istatistikleri de
şimdiden geride bıraktı.Crivelli, 2018-
2019 sezonunda Caen ile Fransa
Ligue 1’de 33 maça çıkmış ve 6 gol, 1
asistle takımına destek olmuştu. Bir
önceki sezonda ise iki farklı takımın
formasını giyen başarılı oyuncu, top-
lamda 33 maça çıkarak 3 gol, 3 asistle
oynadı. Söz konusu dönemde Angers
ile 15’i Ligue 1, 2’si de Coupe de la
Ligue olmak üzere 17 müsabakada
saha olan golcü futbolcu, 1 gol, 1
asist yaptı. Aynı sezonun geri kalan
bölümünü de Caen’de kiralık olarak
geçiren Crivelli, burada da 11 lig, 3
Coupe de France mücadelesinde
görev aldı ve rakip ağlara 2 gol atıp, 3
de gol pası verdi. HABER MERKEZİ

Enzo Crivelli, profesyonel liglerde en fazla gol attığı se-

zonu 2016-2017’de Bastia ile yaşadı. Turuncu-lacivertli

futbolcu, Fransız takımıyla 24 maçta 10 gol atarak kariyer

rekorunu kırmıştı. Başakşehir’de şimdiden 9 gole ulaşan

Crivelli, 1 kez daha ağları sarstığı takdirde kendi rekorunu

egale edecek, atacağı 2. golde ise kariyer rekorunu ge-

liştirecek.Crivelli’nin oynadığı kulüplerdeki genel per-

formansı şöyle:Bordeaux: 56 maç (7 gol, 6

asist)Caen: 49 maç (8 gol, 3 asist)Bastia: 24

maç (10 gol, 1 asist)Angers: 17 maç (1

gol, 1 asist) görev alacak.

en çok golü 

2017'de attı

Crivelli’yi Crivelli’yi Crivelli’yi Crivelli’yi Crivelli’yi Crivelli’yi Crivelli’yi Crivelli’yi 
tutabilen yoktutabilen yoktutabilen yoktutabilen yoktutabilen yoktutabilen yoktutabilen yoktutabilen yok

Buraya kazık
çakmadık!

Erken seçime karşı olduğunu dile getiren Cengiz, düşüncesi bu yönde
olmasına rağmen Galatasaray’ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu

yapacaklarını belirtip ekledi: “Biz buraya kazık çakmadık!”

tarım ve Orman Bakanlığı'nın, ülke-
mizde ağaç ve orman sevgisini geliştir-
mek, toplumun çevreye duyarlılığına
katkı sağlamak ve yangınlardan zarar
gören alanların yeniden ağaçlandırıl-
ması adına hayata geçirdiği "Geleceğe
Nefes" sosyal sorumluluk projesine Fe-
nerbahçe Spor Kulübü de destek verdi.
Tüm Türkiye'de bugün saat 11.11'de eş
zamanlı başlayan etkinlikte İstanbul'da
Eyüpsultan ilçesinin Pirinççi Köyü'nde
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken, Fener-
bahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Simla
Türker Bayazıt ile Turhan Şahin, sarı-la-
civertli kulüpte faaliyet gösterdiği 9
branşın altyapı sporcuları, 1907 Fener-
bahçe ve Eyüp Derneği yöneticileri ve
üyeleri, Fenerbahçe Koleji öğretmenleri
ve öğrencileri, sivil toplum örgütleri ile
vatandaşlar fidan ekimi gerçekleştirdi.
Türkiye'de 2023 noktada 11 milyon fi-
danın dikilmesinin hedeflendiği proje
kapsamında 14 milyona yakın fidan
toprakla buluştu.

Türkiye çapında bir proje

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yankı
yaratama alanlarını ve farkındalık güçle-
rini bilerek sosyal sorumluluk projele-
rine destek olmaya çalıştıklarını ifade
eden Simla Türker Bayazıt, "Bir spor
kulübü olarak da ülkemizin geleceğe
adına atılan adımlarda biz de var olmak
istiyoruz, var olmaktan da mutluluk du-
yuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın
bu projesi açıklandığı zaman nasıl bu
projeye dahil olabiliriz, nasıl destek ve-
rebiliriz diye onlarla irtibata geçtik. Bu
bağlamda 81 ilde aynı anda 11 Ka-
sım'da saat 11.11'de 11 milyon fidanın
dikilmesi ve sahiplenilmesi projesine biz
de tüm derneklerimizle Türkiye çapında
destek veriyoruz. Bugün de Eyüp ve
1907 Fenerbahçe Derneklerimizle, 9
branşımızın altyapı sporcuları yani
gençlerimizle beraber ülkemizi daha
yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel bir
yarın yaratmak için dikim alanındayız.
Fidan sahiplendik. Çok kalabalık. Katı-
lım muazzam. Harika bir şey” dedi.
DHA

Futbolcular
hayır işi yaptı

Yıldız futbolcular, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı'na bağış yaparak
50 tıp fakültesi öğrencisine 1 yıllık burs fonu sağladı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde
okuyan geleceğin bilim insanları,
futbol dünyasının 5 önemli ismi
sayesinde büyük eğitim desteği
aldı. Werder Bremen'de forma
giyen Nuri Şahin, Medipol Başak-
şehir'de forma giyen Mehmet
Topal, Celta Vigo'da forma giyen
Okay Yokuşlu, Real Valladolid'de
forma giyen Enes Ünal ve Fener-
bahçe Yardımcı Antrenörü Volkan
Demirel,
tıp öğren-
cilerine
destek
vermek
için bir
araya
geldi. Ya-
pılan ba-
ğışlar ile
tıp fa-

külte-
sinin

50

öğrencisine 1 yıllık burs fonu sağ-
landı.

Başarı paylaştıkça büyür

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sait Gönen, yaptıkları
bağış nedeniyle futbolculara te-
şekkür ederek, "Bilim alanında
gençler yetiştiren bir fakülte olarak
bu tarz bağışları çok önemsiyoruz.
Sevgili Mehmet Topal, gençleri-

mize uzun süredir bu desteği
verdiği için kendisine geçtiği-
miz yıl onursal üyelik belgesi
takdim etmiştik. Ona futbol dün-
yasından yeni isimlerin de katıl-
masını memnuniyetle karşıladık.
Bu vesileyle Nuri Şahin, Volkan
Demirel, Okay Yokuşlu ve Enes
Ünal'a bir kez daha teşekkür ede-
rim. Başarı paylaştıkça büyür. Tıpa
gönül vermiş ama imkanı olmayan

öğrenci kardeş-
lerimize destek
olup geleceği
inşa eden bir
bilim yuva-
sına katkıla-
rını asla
unutmaya-
cağız"
dedi. 

Crivelli’yi 
tutabilen yok

Medipol Başakşehir formasıyla
çıktığı 16 maçta 9 gol, 2 asist

yapan Enzo Crivelli, şimdiden
son iki sezonda Fransız

takımları Angers ve Caen’de
ortaya koyduğu

performansları geride
bırakmayı başardı

Karius 
güven veriyor
Beşiktaş’ta Alman file bekçisi Loris Karius’un son maçlarda gösterdiği performans 
yüzleri güldürüyor. Ligde çıktığı 5 maçta sadece 1 gol yiyen Karius, kalede güven veriyor
Beşiktaş’ta Alman file bekçisi Loris
Karius’un son maçlarda gösterdiği per-
formans yüzleri güldürüyor. Ligde çıktığı
5 maçta sadece 1 gol yiyen Karius, kalede
güven veriyor. Denizlispor galibiyetiyle
Süper Lig’de çıktığı son 3 maçı kazanarak
zirveyle arasındaki puan farkını 3’e indi-
ren Beşiktaş’ta Alman kaleci Loris Kari-

us’un yükselen performansı da dikkat
çekti. Ligde oynanan son 5 karşılaşmada
yalnızca Antalya deplasmanında kale-
sinde gol gören Karius, özellikle son maç-
larda yaptığı kritik kurtarışlarla,
siyah-beyazlı ekibin topladığı puanlarda
önemli bir rol oynadı. 
DHA

Mustafa
Cengiz
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3 KALEM KIRMIZI ET VE 5 KALEM TAVUK ETİ 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 :2019/563987
1-İdarenin
a) Adresi :GÜMÜSDERE MAHALLESİ POLİS KOLEJİ SOKAK 34450 

SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122038709 - 2122038707
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma.asmpomem@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM KIRMIZI ET VE 5 KALEM TAVUK ETİ

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

b) Teslim yeri :Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 
Yemekhane deposu

c) Teslim tarihleri :İdare ile Yüklenici tarafından sözleşme imzalandığı tarihten bir gün 
sonrasında başlamak üzere İdare adına Yemekhane Büro Amirliğince 
malların teslimatı istenilen tarihten en az 1 (bir) gün önce telefon, faksla 
veya e-mail ile yapılacak mal siparişleri doğrultusunda sözleşme 
süresince peyder pey alım yapılacaktır. Muayene ve Kabul 
Komisyonunca red edilen malların yenileri 24 saat içerisinde Yüklenici 
tarafından getirilecektir. Bu sürenin tatil gününe rastlaması durumunda ilk 
iş günü teslimat yapılacaktır. Mal teslim zamanı hafta içi 08.30 ile 14.00 
saatleri arasındadır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde mal kabulü 
yapılmayacaktır. Yüklenici mal teslimi sırasında kendisi bulunmuyorsa 
noter onaylı vekaletnamesi olan vekili hazır bulunacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :A blok idari bina 1 kat brifing salonu
b) Tarihi ve saati :10.12.2019 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 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 kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman:
Teklif edilen malların teknik şartnamede yeralan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teklif edi-
len her bir ürün için yeterli miktarda ve ayrı ayrı numune, teknik bilgilerin yeraldığı katalog, teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren dökümanlar, İşletme Onay Belgesi, Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası), Gıda Üre-
tim İzin Belgesinden istenilenlerin veya uygun olanların asılları veya  noter onaylı suretleri ile fotoğraflar ayrı
ayrı veya beraber; İhale Komisyonu karar aşamasında İhale Komisyonunca istenebilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşlara kırmızı et ve tavuk eti satımı yapıldığını gösterir faturalar,
sözleşme örnekleri (sözleşme vergisi yatırıldığına dair dekontlu).
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 A blok idari bina 1 kat brifing salonu adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
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A Milli Takım Teknik
Direktörü Şenol
Güneş, basın top-
lantısı düzenledi.
Geçmiş başarılara
değil geleceğe 
baktığını dile 
getiren Güneş,
“Geriye dönük bak-
mıyorum. Geleceğe 
bakıyorum ve
planlıyorum hayal-
ler kuruyorum. 
Gideceğimiz 
yolu geçmişten 
tecrübeyle daha 
iyi gideriz” dedi
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G rupta büyük bir mücadele
olduğunu ve oynayacakları
2 maçtan 6 puan ile ayrıl-

mak istediklerini ifade eden Şenol
Güneş, “Yarışta ilk günden beri ol-
dukça mesafe kat ettik ve son düz-
lüğe geldik. Son adımı iyi atmak
istiyoruz. Rakibimiz İzlanda grupta
Fransa ile birlikte güçlü rakibi-
mizdi. Kalan iki maçımızdan 6
puan hedefliyoruz ve beraberlikte
de gruptan çıkışı garantileyeceğiz.
Hedefimiz Avrupa şampiyonası git-
mek olduğu için bunu gerçekleştir-
mek istiyoruz. Cuma akşamdan
itibaren takımı toparlamaya çalış-
tık. Önceden Cumartesi-Salı günü
oynarken, Cuma-Pazartesi günle-
rine döndük ve şimdi de Perşembe-
Pazar oldu. Toparlanma süreci kısa
olduğu için zorlanıyoruz. Rakip
Cuma günü Antalya’da toplandı.
Onlar da Çarşamba İstanbul’a ge-
lecek. Maça ne kadar önem verdik-
lerini biliyoruz. 5 oyuncumuz
bugün geliyor. Sinan şu an yolda. 4
arkadaşımız saat 16.00 civarı gele-
cek. Avrupa’dan geleceklerle takım
tamamlanacak. Gökhan Akkan ve
İrfan Can Kahveci’nin sakatlıkları
var. Diğerlerini değerlendireceğiz.
Altay’ı da A takımda görmek istiyo-
ruz. İlk antrenman 18.00’de. Yarın
da saat 18.00’de çalışma yapacağız
ve Çarşamba günü 19.30’daki son
çalışma ile kamp bitecek. Daha
önce başardığımız iyi sonuçlarla
Türkiye’yi mutlu ettiğimiz gibi
bunu yeniden yaşamak istiyoruz.
İstanbul’da stadyumda olan ve tüm
taraftarlarımızla aynı heyecanı du-
yarak mutlu ayrılmak istiyoruz”
dedi.

İyi oynayarak 
kazanmak istiyoruz

İzlanda maçını kazanmak istedikle-
rini belirten Güneş, ”Kadrosuna
bakınca kalecisi ve defansı bireysel
olarak çalışıyor. Alternatif oynayan-
lar da görevleri yapabiliyor. Uzun
boylu ve dayanıklılık olarak iyi du-
rumdalar, disiplini bir takım. Ra-
kiplerin eksik fazlalığını dikkate
alarak oyunumuzu oynayacağız.
Sahaya çıkınca eksik olarak görmek
doğru değil. Rakip nasıl çıkarsa çık-
sın 11’e 11 oynanacak. İyi oynayan
kazanacak ve iyi oynayarak kazan-
mak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Geldiğimiz noktadan 
memnunum

Milli takımın şu andaki performan-
sından son derece memnun oldu-
ğunu belirten Güneş,
“Kulüplerimiz ve oyuncularımızla
birlikteyiz. Oralardan aldığımız
oyuncularla Avrupa’da yarışmak is-

tiyoruz ve yarışıyoruz. Kulüplerimi-
zin beklenenin dışında sonuçlar al-
ması bizi üzüyor. Son
müsabakalara bakıldığında Şampi-
yonlar Ligi’nden ve Avrupa Li-
gi’nden elendiklerini görüyoruz.
Takımlarımız umarım UEFA Av-
rupa Ligi’nde yollarına devam
ederler. Milli takım olarak söyleye-
ceğimiz 4 büyüklerden 7 oyuncu
aldık. Bu sayı eskiden daha faz-
laydı. Şu an itibari ile İzlanda ve
Andorra maçını kazanacak oyun-
cularımız var. Türk insanına milli
takımdan ne istiyorsa o yapıda ol-
maya çalıştık. Sonuçlarında bize
katkı yaptığını görüyoruz.  Halk bu
takımı seviyor. Ait olma duygusu
hem takımda hem de halkta var.
Yeni oyuncuların da önünü açmak
istiyoruz. Yeni nesillere iyi izler bı-
rakıyorlar ve onun sorumluluğu
çok büyük. Dünya kupasına katıla-
rak Türk futbolunun ivmesini or-
taya koyacağız. Geldiğimiz
noktadan memnunum. Heyecanı-
mız da fazla. İzlanda karşısında iyi
bir sonuçla Avrupa şampiyonasına
gitmeyi garantileyerek gelecek nesil-
lerin de önünü açarız” ifadelerini
kullandı.

Daha coşkulu olmalıyız

İzlanda maçına çok daha inançlı ve
güvenli çıkacaklarını söyleyen
Güneş, “Gittiğimiz varsayımı
doğru değil. Rahatlık güvenle ilgili.
Oynamadan maç kazanılmıyor,
bize öyle bir rahatlık yok güven var.
Maçları önemsiyoruz. Maç bizim
için final olacak, son adımı yapıyo-
ruz. Tüm maçların toplamından
daha heyecanlı ve coşkulu olmalı-
yız. Bu duyguyla çıkarsak işimiz
kolay olur. Rakibimiz bize karşı sa-
vaşçı olacak ve en az onlar kadar
isteyeceğiz. Daha agresif olacağız
ve bizi orada yenen takıma karşı
kazanarak gruptan çıkmak istiyo-
ruz” diye konuştu.

Lider oyuncumuz 
bizimle olacak

Milli takımın kaptanı Emre Belö-
zoğlu’nun sakatlığı ve takımdaki
yeri hakkında da Şenol Güneş şun-
ları söyledi: Kaptan Emre bizim
için lider oyuncu, kaptanımız.
Oyunculuğuyla ve tecrübesiyle bize
katkı yapan bir oyuncu. Sakatlığı
var ve yaşı itibari ile her şeyiyle oy-
namaya çalışıyor. Bizimle olacak.
Oynayıp oynayamayacağı ile ilgili
sürece bakacağız. Cuma gününden
beri tedavisi devam ediyor. Kampa
ilk o geldi. Sakat ama kamptan ay-
rılmayacak. Emre’nin sakatlığı var
ama bizimle olacak. Gökhan sakat-
lığı nedeniyle gidebilir. İrfan Per-

şembe gününe kadar kalacak” diye
konuştu.

Bütün ülke yanımızda

Geçmiş başarılara değil geleceğe
baktığını dile getiren Güneş, “Ge-
riye dönük bakmıyorum. Geleceğe
bakıyorum ve planlıyorum hayaller
kuruyorum. Gideceğimiz yolu geç-
mişten tecrübeyle daha iyi gideriz.
Avrupa şampiyonasına bu maçla
birlikte gideriz. Ülke ve bizim için
de sevindirici olur. Bütün ülke yanı-
mızda. O duyguyu alıyoruz. Katıl-
dığımızda yine birlikte olacağız.
Avrupa şampiyonasında neler ya-
pacağımızı da sonra konuşuruz”
dedi.

Futbolda büyük bir 
pazar olacağız

Avrupa’da oynayan milli oyuncu-
ların sayısının artacağına inandı-
ğını söyleyen Güneş, ”Hepsinin
oynamasından yanayız ve umarım
daha çok oyuncumuz gider. Güven
ve başarı yenilerinin de kapsını
açacak. Futbolda büyük bir pazar
olacağımızı düşünüyorum. Henüz
hazır olmayanlar var. Cengiz
Ünder ve Ozan Kabak yeni yeni
süre alıyor. Yusuf Yazıcı oynamaya
başladı. Mehmet Zeki Çelik son
maçında iyiydi. Nasıl bir 11 ile sa-
haya çıkacağımıza bakacağız.
Mutlu oluyoruz. Bu sayı daha da
artmalı. Takımımızın ve oyuncula-
rımızın başarısı yeni oyuncuların
önün açıyor. Önemli bir yarıştayız.
Sadece İzlanda maçına odaklan-
malıyız” açıklamasında bulundu.

2022'de olmak istiyoruz

Gelecek hedeflerinde 2022 Dünya
Kupası’nda da yer almak oldu-
ğunu dile getiren tecrübeli teknik
adam, “2022 Dünya Kupası final-
lerinde olmak istiyoruz.  Sonra ne
yapacağız onu bilmiyorum. Yarın
ne olacağımızı bilmiyoruz. O gün-
leri görelim, sonra konuşuruz” şek-
linde konuştu.

Dirençli ve inançlı olacağız

İzlanda maçında soğukkanlı olma-
ları gerektiğinin altını çizen Güneş,
“İzlanda, fizik gücü yanında duran
toplarda, taçlarda, kenar faullerde
ve duran toplarda etkili. Bize de iki
gol attılar bir de Fransa’dan
olmak üzere 3 gol yedik biz de on-
lara orada duran toptan gol attık.
Bunları yaşayacağız ve umarım ye-
meden gol atarız. Tüm takım ofan-
sif ve defans, yapmalı. Dirençli ve
inançlı olacağız. Maç içinde zor-
luklarda soğuk kanlı olmalıyız ve
bütün bunları en iyi yapmalıyız”
dedi. DHA

Hasan Ali’den
mutlusu yok
Hasan Ali Kaldırım yaptığı açıkla-
mada, "Hazırlık döneminin ardından
yaşadığım sakatlık sonrası formadan
ve takımımın ortaya koyduğu şampi-
yonluk yarışından bir süre uzak kal-
mıştım ama son haftalarda üzerine
koyarak form tutmaya başladım. Sağ-
lık ekibimize de destekleri için teşekkür
ediyorum. Son maçımızdaki istisnai
durumu saymazsak takım olarak ligin
en iyi oyununu oynuyoruz. Üzerine
koyarak sezon sonunda hedefimize
ulaşacağız. Şampiyonluğu çok özle-
yen bir takım bir camia var. Kalan
maçlarımızda maksimum puanla ilk
yarı sonuna ulaşmayı hedefliyoruz.
Bu sezon şampiyonluk sinerjisinin Fe-

nerbahçe'den yana olduğunu hissedi-
yoruz. Futbolda bazen oyun kadar
inanmışlık, birlik beraberlik de şampi-
yonluk için çok önemlidir. Yakaladığı-
mız uyum, takımdaşlık üst seviyede.
Tüm takım arkadaşlarım özverili bir
şekilde Fenerbahçemizin başarısı için
çalışıyoruz” diye konuştu.

Hedef 2020

Tecrübeli oyuncu milli takımın EURO
2020 şanslı ile ilgili ise "Önümüzde iki
kritik maç bizleri bekliyor. Ama bizler
İzlanda karşısında istediğimizi elde
ederek Andorra maçına kalmadan
Euro 2020'yi garantilemek istiyoruz"
dedi. 

A Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Şenol
Güneş, gelecek için umut veren açıklamalarda
bulundu. Güneş, “Türk futbolu ilerleyen yıllarda
dünyada saygın bir hale gelecektir” diye konuştu.
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Bazı ülkeler, şehirler vardır;
hakkında ne kadar kitap okumuş
veya film izlemiş olursanız olun,

gittiğinizde tüm bildiklerinizi 
unutursunuz. İşte  Fas, diğer adı
ile Morocco olarak tanınan ülke

böyle şaşırtıcı yerlerden biri...

TEK KELİME İLE BÜYÜLEYİCİ
Şimdi ise yine UNESCO listesinde
bulunan ve Fas’ın en çok turist
çeken yerlerinden biri olan Suvayr
(Essaouria) var sırada. Uçsuz bu-
caksız Atlas Okyanusu kıyısında
bulunan Suvayr geniş sahili, balıkçı
tekneleri ile tek kelime ile büyüle-
yici. Daracık labirent gibi sokakları,
renk renk boyalı evleri izlemek çok
keyifli. 18. yüzyılda Fransız bir
mimar tarafından yapılmış tarihi
surlardan okyanusun köpüklerini
izlemek güzel bir anı oldu. Bohem
hayatı seçen çok sayıda Avrupalı-
nın sur içinde ev kiralayarak veya
satın alarak oturduklarını öğreni-
yorum. Sokaklarda, meydanlarda

müzik yapan ve dans
eden gençler ise

her

yerde olduğu gibi buraya da ol-
dukça hareket getiriyor. Li-
manda tezgahlarda sayısız
çeşitte okyanus balıkları
satılıyor. Burada ayrıca
martıların yumurtala-
rını bıraktığı bir
kısım var. Fazla
üreyip zarar ver-
memesi için de
bu yumurtular
belli zaman-
larda yok 
ediliyormuş. 
Burada 
okyanus kıyısın-
daki kayalıklar
üzerine kurulu orta-
çağ Portekiz Kalesi
de rönesans döneminin
en önemli inşaat örneğini

oluşturuyor.
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Yaklaşık beş saatlik uçuştan sonra Ka-
zablanka (Casablanka) 5. Muhammed
Havaalanındayız. Başkenti Rabat olan
ülke, Kuzey Afrika’nın Atlantik Okyanusu
ile buluştuğu coğrafyada bulunuyor.
Arapça’da El-Mağrip, Berberice’deki adı
ise Marakuş, yani “Tanrının
toprakları”anlamına geliyor. Bu ülkede
başa gelen kralların çocuklarına verdikleri
isimler numaralandırılarak aynen tekrarlı-
yor. Örneğin; 6. Muhammed’in babası 2.
Hassan, 2. Hassan’ın babası 5. Muham-
med. Şu anki kral 6. Muhammed’in ço-
cuğu ise 3. Hassan... Caddeler, camiler
ve bazı yapılarda kralların isimleri var.
Resmi dilleri Arapça ve Berberice olsa
da, 1912-1956 yılları arasında Fransız ve
İspanyol himayesinde kalmasından do-
layı, Fransızca çok konuşulan dillerden.
Para birimi olarak Dirhem kullanılıyor.

***
Bu ülkeye zıtlıklar ülkesi de deniliyor. Se-
bebi ise, bir bölge çok gelişmişken diğer
bölge az gelişmiş olarak kalmış. Bir diğer
tanımlama ise 'kapılar ülkesi.' Emevi mi-
marisi ile yapılmış olan kapılar anahtar

deliğini andırıyor. Fastaki müslüman-
ların çoğu sünni ve maliki mehze-

bine mensup. Az sayıda
Yahudi var, büyük çoğunluk

İsrail’e göç etmiş. Terk
ettikleri evler devlet ta-

rafından 99 yıl koruma al-
tına alınıyor. Kapısında

mühür bulunan birçok yapı gö-
rebiliyorsunuz.   Bu arada yeni öğ-

rendiğim bir bilgiyi de size aktarayım;
Günümüzde “çok pahalı” olan şeyleri
anlatırken “Tuzlu” deriz ya hani. İşte
tuzlu kelimesi, o dönemlerde Yahudilerin
tuz ticareti yapmasından günümüze gel-
miş. Yahudilerin tuz alıp Afrikaya gitmesi
ve bunu orada altınla takas etmelerinden
dolayı dilimize yerleşmiş. 

***
Atlas Okyanusu ve İspanya’yı Fas’tan
ayıran Cebelitarık boğazının bulunduğu
noktayı gördükten sonra filmlere ve ki-
taplara konu olmuş, birçok farklı mede-
niyetten eserler biriktirmiş olan
Kazablanka'yı gezmeye başlayabiliriz.
Burada en dikkat çekici yapılardan biri
olan, dünyanın 3. büyük camisi olan 2.
Hassan camisi ile başlayalım. Bu eser
yapıldığı dönemde (1983-1993) bir mil-
yar dolara mal olmuş. Cami yapılırken
halktan para toplanmış. Çok büyük bir
alana ve okyanus doldurularak inşa edil-
miş. Çatısı açılabiliyor ve 210 metre yük-
sekliğinde minaresi var. Aynı anda 120
bin kişi namaz kılabiliyor. Mimarı Fran-
sız. Namaz vakitlerinde ücretsiz girilebili-
yor diğer zamanlarda 10 dirhem
ödeyerek giriş yapılıyor. Çini seramikler,
ahşap işlemeleri göz dolduruyor. Mimari
olarak Marakeş ve Endülüs mimarisi ile
yapılmış.

***
Camilerde abdest almak biraz zor. Yüz-

ölçümünün sadece 0.05’i su ile kaplı olan
ülkede, su tasarrufu yapmaya yönelik
olarak halkın kova ile abdest almaya teş-
vik edildiğini öğreniyorum. Camilerin
içinde namaz kılanların farklı taraflara
kıbleye dönmesi de entersan geldi bana.
Camide bir tarafta namaz kılanları gö-
rürken diğer tarafta içerde uyuyan, uza-
nan insanları ve koşuşturan çocukları da
görebiliyorsunuz. Portekizlilerin 'Casa
Blanka', Fransızların 'Maison Blanche'
dedikleri 'Beyaz Ev' anlamına gelen şehir,
ilk olarak hepimizin aklına Humprey Bo-
gart ve Ingrid Bergman’ın oynamış ol-
duğu Kazablanka filmini getiriyor.
Filmin çekildiği kafe Ricks küçük ve iki
katlı olarak hala hizmete devam ediyor.
Aslında işin gerçeği film Hollywood
stüdyolarında çekilmiş, yer olarak burası
gösterilmiş.

***
Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Ain
Diab ve Corniche bölgesi, buranın lüks
semtlerinden. AVM’ler, sörf okulları, res-
taurantlar ve plajlarla dolu. Burada plaj-
larda havuzlar yapılmış ve bu havuzlar
tamamen okyanusun medcezir (gel-git)
olayı ile doluyor. Bu tür havuzları ilk kez
burada gördüm. Caddelerde son derece
lüks araçlara ve spor yapanlara rastla-
mak mümkün. Malikane ve villaların bu-
lunduğu elit bir bölge. Ülkenin diğer
bölgelerini gezdikten sonra burayı dü-
şündüğümde zıtlıklar ülkesi denmesinin
sebebini daha iyi anlayabiliyorum. Şimdi
sırada mavi şehir olarak adlandırılan
Şafşavan (Chefcahouen) var. Rif dağları-
nın eteklerinde kurulu bu şehir Fas’ın en
çok ziyeret edilen yerlerinden. Kapılar,
sokaklar, her şey burada masmavi. 

***
Ülkenin turistik ve en hareketli şehirlerin-
den olan Marakeş ise Manera Bahçeleri,
19.yüzyılda inşa edilen ve 8 bin metre-
kare alana sahip Bahia Sarayı, 12. yüz-
yılda inşaa edilen Kutubbiye
(Koutoubia) camisi ve en renkli meydanı
olan Cema-el Fna (Jmaa El Fna) ile
ünlü. Her şehrin bir rengi olan ülkede,
Marakeş 'kızıl şehir' olarak biliniyor.
Fas’ın önemli yapılarından biri olan Ku-
tubbiye camisinin minaresi kare planlı ve
77 metre yüksekliğinde. Şehrin her yerin-
den görülebiliyor. Tepesinde bulunun 3
küre ise semavi dinleri temsil ediyor.

***
Marakeş ve Suvayr (Essaouıra)’da ezan
6 dafa okunuyor. Bunun sebebi ise; eski-
den müslümanlar namaz kılarken bas-
kınlar yapılıyormuş. Bundan dolayı
cemaat içerde namaz kılarken, askerler
de cami dışında nöbet tutuyorlarmış.
Daha sonra namazını kılıp çıkan cemaat,
namaz kılacak askerleri dışarıda bekliyor-
muş. O tarihten bu yana da onların anı-
sına saygı olarak bu iki şehirde 6 kez
ezan okunmaktaymış. 

***
Meknes şehri ise UNESCO listesinde yer
alan 'Kraliyet şehirleri' arasında yer alı-
yor. Şehrin simgesi haline gelmiş Masur
kapısı var. Ayrıca Marakeş’in dünyaca
ünlü Cema_el Fna (Jmaa El Fna) mey-
danının küçüğü olan El hadim meydanı
da burada bulunuyor. Seyyar satıcılar,

yılan oynatıcıları ve büyü ile uğraşanlar
bu meydanda. Bu arada Fas büyü ve bü-
yücüleri ile de anılıyor.   Meknes turun-
dan sonra geldiğimiz Başkent Rabat ise
oldukça bakımlı ve bol yeşil alana sahip.
Kraliyet Sarayı, Bakanlıklar, 5. Muham-
medin mozolesi ve Parlemonto Binası
burada bulunuyor. Kraliyet Sarayı dedim
ama Kralın 66 şehirde 120 sarayı varmış.
Rabat’ta bulunan bu sarayı çalışma ofisi
olarak kullanıyormuş. 

***
Benim en sevdiğim yerlerden olan Su-
vayr (Essaouıra)’a doğru giderken Fas’ın
dünyaya tanıttığı endemik bir bitki olan
Argan bölgesine uğruyoruz. Bizim yakın
zamanda tanıştığımız bitki olan argan,
burada 11. yüzyıldan beri kullanılıyor-
muş. Dünyaya da oldukça iyi miktar-
larda pazarlanıyor. Burada çok sayıda
kadın kooperatifi kurulmuş. Satılan
ürünler arasında saç yağından, şampua-
nından tutun, cilt bakımı, egzama, kırı-
şıklık, sedef gibi bir çok rahatsızlık için
kozmetik üretiliyor. Fiyatları ne derseniz
eğer, çok ucuz olduğunu söyleyemem...
Suvayr’a giderken ağaçların dallarına
çıkıp poz veren keçilerde görülmeye de-
ğerdi. Zabıta bu bölgede kazalara sebe-
biyet verdiğinden araçların durmasına
izin vermiyormuş ama fotoğraflama
şansı bulabildik. Keçiler ilginç şekilde za-
bıtayı görünce kaçıyorlarmış. Ancak her
yerde olduğu gibi keçilerle fotoğraf çek-
tirmekte ücretli. Fas, paranın her kapıyı
açtığı ülkelerden...

***
Fas’ın mutlaka görülmesi gereken yerle-
rinden biri ise Majorelle Bahçeleri. Fran-
sız ressam Jaques Majorelle tarafından
'Jardin Majorelle' diye isimlendirdiği
bahçenin sonraki sahibi, dünyaca ünlü
fransız modacı ve tasarımcı Yves Saint
Laurent. 2008 yılında hayata veda eden
modacının vasiyeti üzerine, cesedi yakıl-
mış ve külleri bu bahçeye serpilmiş. Ölü-
münden sonra burası müzeye
dönüştürülmüş. İçeriye ilk girdiğiniz
anda yoğun bir çivit mavisi ile birlikte
çeşit çeşit ağaçlar ve bitkiler sizi karşılı-
yor. Devasa kaktüsler, çeşitli kuşlar ve ke-
lebekler burada gayet huzurlu yaşıyor. 

***
Gezimizin sonuna doğru gelmişken biraz
eğlence diyelim ve Fas’ın bütün gelenek-
sel şovlarının sergilendiği Chez Ali’ye gi-
delim. Şehire biraz uzakta, oldukça
büyük bir alanda yapılıyor bu gösteri.
Kapıda atlar üzerinde süvariler tarafın-
dan karşılanıyoruz. İçeride de renk renk
kıyafetlerle son derece güler yüzlü kişiler
size hoşgeldiniz diyor. Lüks hazırlanmış
berberi çadırlarının kurulduğu alanda 8-
10 kişilik masalara alınıyorsunuz önce.
Burada Fas’ın geleneksel yemekleri olan
çorba, tajin, kuskus ve meyve servisi ya-
pılıyor. Yemek sonrası ise hipodrom kıs-
mına gösteri izlemeye geçiyorsunuz.
Burada yine atlar üzerinde değişik göste-
riler yapılıyor ve en son bölümde son de-
rece ihtişamlı biçimde hipodrama giriş
yapan dansöz’ün dansı ile geceyi ta-
mamlıyorsunuz.  Gece ile birlikte gezimi-
zin de sonuna geliyoruz...
Sevgiyle kalın

FAS

SEVİM GÜNEY
GEZİ YAZISI

Yolculuğumuz, yüzyıllar boyunca Batı İslam dünyasının en
önemli dini merkezlerinden biri olan ve Fas Krallığı-

nın kültürel başkenti olan Fes ile devam ediyor.
Burası ilim ve irfan kenti olarak anılıyor. Me-

dina’sı dünya üzerinde halen arabaların
giremediği en büyük alan olarak bilini-

yor. Medina içerisinde; Porselen atöl-
yesi, Kraliyet sarayı, Al Attarine

medresesi ve Fas’a özel el sanatları
ve ürün çarşılar var.  Eski şehir Fes
el Bali UNESCO listesinde bulunu-
yor. Fas’ta, buraya özel zelliş işçi-
liği denilen bir sanat dalı var.
Dünya üzerinde eğitime devam
eden ve 859 yılında kurulan en
eski üniversite olan Al Karaoi-
ne’de burada bulunuyor. Guinnes

Rekorlar kitabına girmiş ve dünya-
nın ilk üniversitesi ünvanını almış.

Burada daha 8. yüzyılda gökbilimi
ile ilgili çalışmalar yapılıyormuş.

DÜNYANIN EN ESKİ ÜNİVERSİTESİ

B u ülkede ilk olarak binaların eski oluşu,
çatısı düz evler, baharat kokuları, ol-
dukça eski otobüsler göze çarpıyor. Oto-

büsler o kadar eski ki, yağmur yağdığında su
aldığından, içinde şemsiye ile seyahat edenleri
görünce şaşırmayın. Trafikte çoğunlukla İspan-
yol markalı araçlar var. Yollardaki karışıklığı gö-
rünce burada asla araba kullanamayacağımı
düşündüm. Çünkü, bir taraftan otobüs, otomo-
bil gidiyor, bir taraftan at arabası geliyor. Metro
hiç görmedim, hızlı tren varmış ama çalışmıyor-
muş. Muhtarın köyü denen bir bölgede mutfak
tüpü ile kullanılan araçları görmek oldukça şa-
şırtıcıydı.

***
Camilere herkes rahatça girebiliyor. Sadece saçı-
nızı örtmeniz yeterli! Bizim camilerde son yıl-
larda moda haline getirilen, hem de direterek
pantolon üzerine uzun etek giydirme çabaları
yok!( Bursa’da Ulu cami girişinde Japon turiste
uzun etek giydirdirmeye çalıştıklarını düşününce
tekrar üzüntü duydum!)

***
Ülkede güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanı-
yorlar. Suni gübre ve bomba yapımında kullanı-
lan fosfat en fazla burada çıkıyor. İşlendiğinde
yangın söndürme tüplerinde de kullanılıyor.
Tarım fuarları sıkça yapılıyor. Balıkçılığı geliştiri-
yorlar ve 1957 yılında kurulan istiridye çiftlikleri
sayesinde Japonya’ya her yıl 200 ton ihracat ger-
çekleştiriyorlar. Portakal, turunç yetişiyor. Bolca
Portezya adı verilen ağaç var ve şarap şişeleri
için mantar üretiliyor.

***
Her şehirde taksiler değişik renkte. Taksi kulla-
nacaksanız dikkatli olmanız gerekiyor ve pazar-
lığa açıklar. Yanlışlıkla 6 kişilik dolmuşa 2 kişi
binerseniz, sizden 6 kişilik ücret isteyebiliyorlar.
Örneğin; size 40 dirhem dediği yere pazarlıkla
20 dirheme gidebiliyor. Siz taksideyken başka
yolcuda alıyorlar. Taksimetreleri var ama bazen
açmayabiliyorlar. Bu ülkede sadece taksilerde
değil, alışveriş yaptığınız dükkanlarda da pazar-
lık yapmak gerekiyor. Fiyatlar hiçbir yerde aynı
değil, bir yerde daha ucuz, başka yerde daha pa-
halı olabiliyor. Alışverişlerinizde tam para ver-
memeye çalışın çünkü üzerini alamayabilirsiniz
veya eksik olarak alabilirsiniz. Sokaklardaki sey-
yar satıcılardan mümkün olduğunca alışveriş
yapmamaya çalışın.

***
Kapkaç ve hırsızlık ve dilencilik bu ülkede de var.
Masanızda, sandalyenizde asla kıymetli eşya bı-
rakmamanız gerekiyor. Hırsızlık boyutu ciddi ol-
malı ki, binaların 6-7. katındaki pencelerde bile
demir korumalık var. Genç nüfus ülkenin yarısı
ve işsizlik oranı yüzde 20 civarında. İşsizliğin
önüne geçmek için bizdeki iş-kur gibi kurum
açılmış. Öncelikli olarak Fas vatandaşları işe yer-
leştiriliyor, daha sonra dışardan gelenlere iş bu-
lunuyor. Temel ihtiyaç olan gıdalardan
(ekmek-peynir vs. Gibi) daha az vergi alınıyor.

***
Türkleri çok seviyorlar. Hatta kızları türk erkek-
leri ile evlenmek istiyor. Bunda ülkede severek iz-
lenilen türk dizilerinin büyük etkisi olmuş. Bizim
dizilerdeki havuzlu evleri, yalıları düşünürsek
böyle arzu etmeleri de normal elbette. Hatta bir
kanal da sabahtan akşama kadar sadece türk di-

zileri gösteriyormuş. Fakat bu durumdan beyler
hoşnut değilmiş, çünkü sabahtan akşama kadar
dizi izleyen eşleri yemek yakıyormuş. Haa bu
arada hanımların çok hoşuna gidecek birşey
söyleyeyim; Burada öyle sıska, sıfır beden kadın-
lar makbul değilmiş! Etine dolgun olanların eş
bulması daha kolaymış. “Bir dirhem et bin ayıp
örter” deyimi burada makbul hala!(sevdim ben
bunu)

***
Binalar gibi otellerde eski. Oda banyosunda yara
bantı ile kusuru kapatılmaya çalışılmış musluk
bile gördüm. Otel odalarında internet yok. Bazı
otellerin sadece lobisinde internet kullanılabili-
yor. 
Mutfaklarının en meşhur yemeği Tajin, Kuskus
ve Güvercin eti. Yemekleri genellikle tatlı ağırlıklı.
Lokantalarda çok yoğun baharat kokusu oluyor.
Örneğin buraya has olan et ile pişirilen tajin’in
içinde erik, üzüm gibi meyveler kullanılıyor. En
meşhur içecekleri ise nane çayı. Özel bir sürahi-
den yukarıdan dökerek servis yapılıyor. Şekersiz
demezseniz o da çok şekerli olarak sunuluyor.
Ben tadını sevdim. Ama en çok zeytinlerini be-
ğendim diyebilirim. Belki de bu kadar tatlı ve ba-
harat karışmış yemeğin içinde sevdiğim bir tada
ulaşmak beni mutlu etmiş olabilir. Servisleri çok
ağır. Yemek yemeye gittiğinizde  en az 45 dakika
ile 1 saat beklemeniz gerekebilir. Futbolu hastalık
dercesinde seviyorlar. Uyuşturucu kullanımının
cezasının fazla olmasına rağmen kullanım ol-
dukça fazla. Hatta bazı yerlerde yanınıza gelip,
size hint keneviri satmaya çalışabilirler. Turiste
dokunmanın cezası var, bu yüzden gezerken
rahat olun. 

***
Fotoğraf çekilmesinden hoşlanmıyor burada in-
sanlar. Çeken olunca da kızıyorlar. Özellikle,
“Mucizeler Meydanı”olarak bilinen Cema-el
Fna’da (bana göre mucizeler meydanı değil de
deliler meydanı) dikkatli olun. Gizlice fotoğraf
çektiğimi gören birinden 5 dirhemle kurtuldum! 
Bir müzik gurubunun hazırlığını izlerken, saçı-
mın çekildiğini ve canımın acıdığını hissettim ar-
kama döndüğümde, saçlarım bir faslının
kucağındaki maymunun elindeydi! Sizi yılanla,
maymunla fotoğraf çekip para istiyorlar. Öyle 5-
10 dirhem vererekte başınızdan savamıyorsu-
nuz. Nerdeyse cüzdana dalıyorlar. Bu meydanda
dilenciler, dövmeciler, büyücüler, yılan oynatıcı-
ları, acayip danslar yapanlar, kısacası ne ararsa-
nız var! Seyyar arabalarda sümüklü böcek
çorbası satılıyor. Ama en ilginci takma diş satılı-
yor olmasıydı! En güzeli ise taze meyvelerle iste-
diğiniz karışımı yapan meyve suyu satıcılarıydı.

***
Fas krallık ile yönetiliyor. Şu anki kralı 6. Mu-
hammed ülkede seviliyor. Girdiğiniz her dük-
kanda, mağazalarda kralın eşi ve çocuğu ile
birlikte çekilmiş fotoğrafları asılı. Kralın modern
biri olduğu söyleniyor. Rabat Hukuk Fakültesi
mezunu, Siyaset Bilimleri alanında yüksek lisans
ve Fransa’da doktora yapmış. 2 çocuğu var.
Fas’ta, bir yerde Avrupa şehri gibi modern bir
yerde dolaşıyorsunuz, bir yanda çöpler içinde,
yoksulluğun gözlendiği yerle karşılaşabiliyorsu-
nuz. Bu yüzden de neden zıtlıklar ülkesi denildi-
ğini anlayabiliyorum. Bu kadar ön bilgi
sonrasında haydi Fas’ı gezmeye başlayalım...


