
SİYASİ AYAK MAHKEMELİK OLDU

Teknik direktör Sergen Yalçın 
yönetiminde üst üste 2 maçını

kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in 22. 
haftasında bu akşam Medipol Başakşe-
hir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih
Terim Stadı'ndaki mücadele, saat

20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı
hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın 
yönetiminde üst üste 2 maçını 
kazanan Beşiktaş, 36 puanla 7. sırada
bulunuyor. I SAYFA 14
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Bir dönem CHP Genel Başkanlığı
için aday olan eski İstanbul Barosu

Başkanı Ümit Kocasakal, geçen gün-
lerde Başak Şengül’ün CNN Türk’teki
programına katılmıştı. Eski CHP Genel
Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ise
A Haber’de bir programa katılmıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir
Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat’ta
düzenlediği bir basın toplantısıyla CNN
Türk’ü iktidarın çıkarları doğrultusunda
yayıncılık yapmakla suçlayarak hiçbir
CHP’linin artık kanala çıkmayacağını
açıklamıştı. Tuncay Özkan, CHP Mer-
kez Yönetim Kurulu’nun 3 Şubat 2020
tarihinde yaptığı toplantıda “partiye ve
partililere tuzak kurma, kötü gösterme ve
gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle
kanalın yayın ve programlarına katılın-
maması” kararı aldığını duyurmuştu.
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MAkSAdI BEBEğİ ÖLdÜrMEktİ Yaşadığı dehşet anlarını
anlatan Emine Çakmaktaş ,"Kızım 5-6 yerinden bıçaklandı. İkimiz de ameliyat
olduk. Yoğun bakımda kaldık. Bebeğimin de dizinde yara var. Komşularımız 
sayesinde şu an çocuklarım yaşıyor. Maksadı bebeği öldürmekti" diye konuştu. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
CHP lideri arasındaki 

'FETÖ'nün siyasi ayağı kim?' 
polemiği yargıya taşındı. Erdoğan,
grup toplantısındaki açıklamaları
nedeniyle CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık

manevi tazmi-
nat davası açtı.
Kılıçdaroğlu,
"FETÖ'nün 
siyasi ayağı 
aynı zamanda
BOP'un 
Eşbaşkanı olan
kişidir” ifadele-
rini kullanmıştı.
I SAYFA 7
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Erdoğan 500 bin
liralık dava açtı

BOMBALADI İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Antalya Milletvekili,
Genel Başkan Yardımcısı

Tuba Vural Çokal, dün gece
Twitter'dan sert açıklamalar yaparak
istifa etti. Çokal, “Yol arkadaşlarım
ve şahsım da uzun zamandır 
değersizleştirmeye ve tacizlere
maruz kalmak-
tadır. Antalya
dışından zor-
lama bir siyase-
tin Antalya'ya
dayatıldığı bu si-
yasal durumun
adı üzüm yemek
değil bağcı 
dövmektir”
dedi. I SAYFA 7
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Amaç üzüm yemek 
değil bağcı dövmek

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

BEBEGINE BILE 
BICAK SALLADI

Olay Gümüşpala Ma-
hallesi'nde meydana

geldi. Emine Çakmaktaş (44)
boşanma aşamasında oldukları
ikinci eşi Mehmet Çakmaktaş
(40), ilk eşinden olan kızı Özge
Gökbayrak (24) ve 40 günlük
bebeği Esila ile aynı evde yaşı-
yordu. Yaklaşık bir yıl önce evle-
nen Emine Çakmaktaş eşinden

zaman zaman gördüğü şiddet
nedeniyle boşanma davası açtı.
Edinilen bilgiye göre, akşam sa-
atlerinde eve gelen Çakmaktaş
“Babamın fotoğrafı neden
düştü” diyerek karısına ve üvey
kızına hakaret edip saldırdı.
Çığlık atmaya başlayan Emine
Çakmaktaş'ı duyan komşular
aşağıya indi.

ç
SESiNi duyANLAr İMdAdINA yEtiŞti

Aile üyeleri bahçede 
bebeği de kucaklarına

alarak kaçmaya çalışırken, 
saldırgan adam eşini yakala-
yarak art arda bıçak darbele-
riyle yaraladı. Genç kız
annesinin bıçakladığını gö-
rünce kucağındaki 40 günlük
kardeşiyle geri döndü ve anne-
sini kurtarmaya çalıştı. Genç

kız da üvey babasının bıçak
darbeleriyle çok sayıda yerin-
den bıçaklanırken, 40 günlük
Esila bebek de bacağından 
yaralandı. Kanlar içinde yerde
kalan anne ve kızının imda-
dına komşular yetişti. Yaşanan
bu anlar saniye saniye binaya
ait güvenlik kamerasına
yansıdı. I SAYFA 3
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CAN HAVLiyLE ANNESiNi kurtArdI

SAyFA 4

Chp yarıştan
niye korkar?

Ayhan ONGuN SAyFA 5

İnsanı çürüten
hırsıdır...

Onur kArAkOÇ SAyFA 7

Dilin 
kemiği

Ali İbrahim ÖNSOy

Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşine bıçakla 
saldıran kişi, 40 günlük bebeğini, üvey kızını da yaraladı.
Çok sayıda yerinden bıçaklanan kadın, kocasının en ağır
cezayı almasını isteğini söyleyerek, “Emine Bulut gibi 
olacaktım komşular yetişti” diye konuştu

Recep T. Erdoğan

POLİS MEMURLARINA ÖDÜL

İstanbul İl Emniyet Müdürü
Mustafa Çalışkan, Mete polis

denetim sistemi üzerinden belirlenen
polis memurlarına ödüllerini takdim
etti. Ödül töreni öncesinde konuşma

yapan Çalışkan,
“Bugün İstanbul
dünyada güvenli
olduğu iddia
edilen birçok
marka şehirden
daha güvenli 
bir hale gelmiş-
tir” ifadelerini
kullandı. 
I SAYFA 9
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İstanbul birçok
şehirden güvenli

Mustafa Çalışkan

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM

Esenyurt Belediyesi tarafın-
dan toplanan yardımlar 

deprem bölgesine gönderildi. 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, “Kış uzun, doğu
bölgesindeki hava şartları da olum-
suz, biz bu işin uzun süreceğini bili-
yorduk. O yüzden gözlemledik ve

özellikle köy-
lerde eksiklikle-
rin olduğunu
tespit ettik ve
ekiplerimizin or-
ganizasyonuyla
bugün Elazığ ve
Malatya’ya iki
tır malzeme
gönderiyoruz”
dedi.
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Köylerde eksikler
tespit edildi

Kemal D. Bozkurt

Tuba V. Çokal

İBB MECLİSİ’NDE YİNE TARTIŞMA

İBB'ye bağlı Şehir Hatları
A.Ş'nin hurda hırsızlığı gerek-

çesiyle aralarında Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın kuzenin de bulunduğu
4 isim hakkındaki suç duyurusu İBB
Meclisi'nde gerginlik yarattı. CHP'li
İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın
konuyla ilgili verdiği soru önergesi,
AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin
oyları ile reddedildi. AK Partili Tevfik
Göksu, bu konu-
nun yerinin mec-
lis olmadığını
savunarak
“Konu yargıya
intikal etmiş.
Manipülasyon
yaparak nasıl toz
kondururuz diye
uğraşıyorlar”
diye konuştu.
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Konu yargıda zaten
Meclis’te ne işi var!

Mehmet T. Göksu

ALTINI TUTANA AŞLK OLSUN!

Ons altın fiyatlarındaki yükse-
lişle iç piyasada çeyrek altın

502 liraya yükselerek rekor kırdı.
Altın fiyatlarında yükseliş gözlen-
meye başladı. Ons altının bin 575
dolar yükselmesinin iç piyasaya
olan fiyat artışı yansımaları gözleni-
yor. 24 ayar gram altın 306 lira 
olurken çeyrek altın kritik seviyelerin
üzerinde seyrediyor. Dolar ise 6
TL'nin üzerinde
6.0602 liradan
işlem gördü. 
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Çeyrek altın ilk 
defa 500 TL’yi aştı!

Diyaloğu en üst seviyede

TuTACAGIZ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27’nci ilçe
belediyesi ziyaretini Bayrampaşa’ya yaptı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’le bir
araya gelen İmamoğlu, “İlçelerimizle birebir diya-
logları en üst seviyede tutmak istiyoruz. Bu hem
İBB’nin işini kolaylaştıracaktır hem de ilçe belediye-
sinin sahada her gün deneyimlediği sorunları,
anında çözüme kavuşturma konusunda da bir 
pratiklik yaratacaktır” dedi.  I SAYFA 5
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CHP’DEN CNN iHRACI
CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa
çıkan parti üyesi Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili
Mehmet Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

ZiRVE iÇiN KRiTiK MAÇ

Sarı 
papatya

Emel
Sayın!

EmEl Sayın, Zincirlikuyu Zorlu
PSm'de verdiği konserle dinle-
yenleri kendine hayran bıraktı.
Şehriban İpek'in konser için
özel tasarladığı sarı kıyafeti
çok beğenen hayranları,
usta sanatçıya 'sarı pa-
patyamız' diye seslendi.
I SAYFA 2

Ümit 
KocasakalMehmet 

Sevigen

Farklı bir dil kullanıyor I SAYFA 5

Dizdariye Mahallesi'nde bulunan 5
katlı Büyükçekmece Vergi Dairesi,

Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana
gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar
gördü. Bunun üzerine Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı İstan-
bul Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali
İşler Müdürlüğü tarafından binanın yıkıla-
rak yeniden yapılması kararı alındı. Alınan
karar doğrultusunda hazırlanan 1/5000
ölçekli teklif plan değişikliği hazırlandı.
Hazırlanan rapor İBB İmar ve Bayındırlık
Komisyonu'na sunuldu. 62 nolu rapor ko-
misyon tarafından oy birliğiyle kabul
edildi. Teklifin bugün İBB meclisinde oyla-
narak kabul edilmesi bekleniyor.
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AdAkArt 
kuyruğu
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Bu nasıl bir vicdan?
HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE
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T ürk pop müziğinin efsanelerinden Emel Sayın,
geçtiğimiz günlerde 'Vestel Gururla Yerli Konser-
leri' kapsamında Zorlu PSM'de konser verdi. Hay-

ranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Sayın,
izleyenlerini adeta mest etti. Şehriban İpek'in konser için
özel tasarladığı sarı kıyafeti çok beğenen hayranları,
usta sanatçıya 'sarı papatyamız' diye seslendi.

Bonomo sürprizi

Konserin sürprizi ise genç şarkıcı Can Bonomo'ydu.
'Kapkara' ve 'Çile Bülbülüm Çile' şarkılarında düet yapan
ikili, uzun süre ayakta alkışlandı.

Erken kutlama

14 Şubat Sevgililer Günü'nü sahneden kutlayan sanatçı,
"Bize güzellikler getirsin o özel gün. Hepinize sevgi dolu
ömürler, hayatlar ve yıllar diliyorum. Hem çok sevin,
hem de çok sevilin gençler. İnşallah. Sevgililer gününüz

şimdiden kutlu olsun" dedi. Bu sözlerin ardından 'Gökten
Yağmur Değil, Sevgiler Yağsın' adlı şarkıyı seslendiren
Sayın, alkış yağmuruna tutuldu.

Nostalji yaşattı

'Duydum Ki Unutmuşsun', 'Feride', 'Olmaz Böyle Şey',
'Adını Anmayacağım', 'Mavi Boncuk', 'Kız Sen İstanbul'un
Neresindensin?' gibi günümüze kadar gelen eserleri
seslendirerek, seyircileri coşturan Sayın, hem göze hem
kulaklara hitap etti.

Sosyal medyadan paylaştı

Konserinden özel kareleri Instagram hesabından payla-
şan usta sanatçı, altına şu notu düştü: "Dün akşam Zorlu
PSM konserime gelen tüm dinleyicilerime sonsuz teşek-
kürler. Hep birlikte harika bir gece yaşadık ve oradan
mutlu ayrıldık. Ayrıca konserime konuk olup, iki şarkıda
düet yaptığımız sevgili Can Bonomo'ya çok teşekkürler."
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İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin

“Sarı papatyamız” anonsuyla sahneye çıkan Emel Sayın, Zorlu
PSM'de verdiği konserle dinleyenleri kendine hayran bıraktı

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SArKÜTErİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANEr

Av. Orhan kILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SüGür

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAr
Hasan Eraslan YILDIrIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Mehmet MErT
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İmtiyaz Sahibi 
Ali TArAkCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.
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Zeynep VUrAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ErVAN

İstihbarat Şefi
Barış kIŞ

Genel koordinatör
Mehmet remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİr

Sarı papatya
EmEl SayıN

Analı kızlı 
Umre’ye gittiler

Evlendikten sonra ekran-
larda boy göstermeyen
2002 Best Model Türkiye
Birincisi manken ve su-
nucu Irmak Atuk, anne-
siyle birlikte kutsal
topraklara gitti. 1 yıldır iş
insanı Metin Güneş'le evli
olan Atuk, evliliklerinin bi-
rinci yılını umreye giderek
taçlandırdı. Taze evli çift
yanlarına Irmak Atuk'un
annesi Sevim Atuk'u da
aldı. Umreden fotoğrafları
paylaşan isim ise anne
Sevim Atuk oldu. Sevim
Atuk, umre ziyaretini sos-
yal medya hesaplarından
paylaşmayı ihmal etmedi. 

ArAp AjdA
pEKKAN

Süperstar Ajda
Pekkan, 14

Şubat Sevgililer
Günü'nde seven-

lerini yalnız
bırakmayacak.
Zorlu'da sahne

alacak olan
sanatçı, Arapça
bir şarkıyla da

sürpriz yapacak

Türk pop müziğinin süperstarı
Ajda Pekkan, 14 Şubat Sevgililer
Günü'nde Zorlu PSM'de konser
verecek. Bu özel konser için Pek-
kan'ın hayranlarına birçok sürp-
rizi olacak. I Will Survive adlı
şarkının Türkçesi olan Bambaşka
Biri'yi Arapça seslendirmek iste-
yen süperstar, Selami Şahin'in
kapısını çaldı. Usta sanatçısı Se-
lami Şahin, stüdyoda Pekkan'a
okuma koçluğu yaptı. Müziğin iki
dev çınarı bu özel günün fotoğ-
rafını çekerek ölümsüzleştirmeyi
de ihmal etmedi. Ayrıca Pek-
kan'ın hayranları, cep yakan
konser fiyatlarından şikayetçi.

Yemekteyiz, O Ses Türkiye gibi birçok programda boy gösteren Seda
Sayan, bir yandan da müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Hayranlarına ani bir sürpriz yapan sabahların sultanı, yeni single'ını piya-
saya sürdü. 'Düşerim' adlı şarkının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait, dü-
zenlemesini Erman Arda'nın üstlendiği şarkı, büyük ilgi görüyor. Şarkıya
önümüzdeki günlerde klip çekilip çekilmeyeceği ise merak konusu oldu.

Seda Sayan
‘Düşerim’

diyor

Geçmişten günümüze çıkardığı parçalarla
insanların hayatlarına dokunmayı başaran
ender sanatçılardan birisi olan Candan Er-
çetin, yeni teklisini dinleyicilerine sundu. 'İyi
Ki' adlı şarkının sözleri Candan Erçetin ve
Z. Aylin Atalay imzası taşıyor. Müziğini
Nuri Irmak'ın yaptığı, 'İyi Ki'nin düzenle-
mesi ise Alper Erinç'in ellerinden çıktı.
Pasaj Müzik'ten çıkan şarkı, yine şirketin
Youtube kanalında yayınlandı. Şarkı, klipsiz
haliyle 300 bin dinlenme rakamına ulaştı. 

‘İyi Ki’ varsın 
Candan!

Hadise yeni aşkını buldu
Oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle poz vererek yeni 
aşkını ilan eden ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisiyle aynı
evde yaşamaya başladı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan
ikili, ilişkileri hakkında henüz bir açıklama yapmadı
Instagram hesabından bir köpekle paylaşım
yapan Hadise'nin fotoğrafındaki köpek de-
tayı yeni aşkını ele verdi. Hadise'nin pijamalı
şekilde poz verdiği fotoğraftaki köpeğin yakı-
şıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu or-
taya çıktı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili,
aynı evde yaşamaya başladı.

Hadise'nin evine taşındı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Heki-
moğlu dizisinde rol alan Kaan Yıldırım ile
şarkıcı Hadise aşk yaşamaya başladı. İlişki-
leri hakkında herhangi bir açıklama yapma-
yan ikili, birlikte yaşamaya başladı.
Hürriyet'te yer alan habere göre: Kaan Yıldı-
rım ilişkilerini ele veren köpeğiyle birlikte Ha-
dise'nin İstinye'deki evine taşındı.



O lay 21 Ocak gecesi Gümüş-
pala Mahallesi'nde meydana
geldi. Emine Çakmaktaş (44)

boşanma aşamasında oldukları ikinci
eşi Mehmet Çakmaktaş (40), ilk eşin-
den olan kızı Özge Gökbayrak (24) ve
40 günlük bebeği Esila ile aynı evde
yaşıyordu. Yaklaşık bir yıl önce evlenen
Emine Çakmaktaş eşinden zaman
zaman gördüğü şiddet nedeniyle bo-
şanma davası açtı. Edinilen bilgiye
göre, akşam saatlerinde eve gelen
Mehmet Çakmaktaş "Babamın fotoğ-
rafı neden düştü" diyerek karısına ve
üvey kızına hakaretler etmeye başladı.
Eşine ve kızına saldıran adam, onları
darp etmeye de başlayınca genç kız
engel olmaya çalıştı. Bu sırada bah-
çeye kaçarak çığlık atmaya başlayan
Emine Çakmaktaş'ıduyan komşular 
aşağıya indi.

Hepsini bıçakladı

Aile üyeleri bahçede bebeği de kucak-
larına alarak kaçmaya çalışırken, sal-
dırgan adam eşini yakalayarak art
arda bıçak darbeleriyle yaraladı. Genç
kız annesinin bıçakladığını görünce
kucağındaki 40 günlük kardeşiyle geri
döndü ve annesini kurtarmaya çalıştı.
Genç kız da üvey babasının bıçak dar-
beleriyle çok sayıda yerinden bıçakla-
nırken, 40 günlük Esila bebek de
bacağından yaralandı. Kanlar içinde
yerde kalan anne ve kızının imdadına
komşular yetişti. Saldırganı engelleyen
komşular durumu polis ve sağlık ekip-
lerine haber verdi. Yaşanan bu anlar
ise binaya ait güvenlik kamerasına
yansıdı. 

Emine Bulut gibi olacaktım

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan ve
tehdit edildiği için boşanma duruşma-
sına da gidemediğini söyleyen Emine
Çakmaktaş ,"21 Ocak gecesi de baba-
sının resmi düşmüş diye bilerek olay
çıkarttı. İlk eşimden olan kızıma sal-

dırdı. Boğazını sıktı kurtarmaya çalış-
tım. Kızım 'git odana sakinleş' falan
dedi. Kızıma küfürler etti. O sırada dı-
şarı çıktım yardım çığlığı attım. Kızım
bebeği kucağına aldı. Dışarı çıkarken
beni 6-7 yerimden bıçakladı. Kızım da
beni bıçaklanırken görünce geri
döndü. Kızım bebeği korumak için ne
tarafa dönerse oradan bıçakladı.
Kızım da 5-6 yerinden bıçaklandı. İki-
miz de ameliyat olduk. Yoğun bakım-
larda kaldık. Bebeğimin de dizinde
yara var. Komşularımız sayesinde şu
an çocuklarım yaşıyor. İkimizde yığıl-
dık kaldık kanlar içinde. Maksadı be-
beği öldürmekti. Komşularımız
sayesinde şuan yaşıyoruz" diye ko-
nuştu. Gözü yaşlı kadın yetkililere ses-
lenerek , "En büyük cezayı almasını
istiyorum. Korkuyoruz. Tehdit mesaj-
ları alıyoruz bilmediğimiz numaralar-
dan. 'Siz bittiniz' diyorlar. Resmen
Emine Bulut gibi olacaktım adaşız,
zaten komşular yetişti" dedi.

Ölen kadınlardan olmak
istemiyoruz

Vücuduna aldığı 7 bıçak darbesiyle ya-
ralanan ve bir süre yoğun bakımda te-
davi gören 24 yaşındaki genç kız Özge
Gökbayrak gözyaşları içinde yaşadık-
larını anlattı. O günden beri korku
içinde yaşadıklarını söyleyen Gökbay-
rak, şunları söyledi: "O gün kabus gi-
biydi. Anlattıkça o anı yaşıyorum.
Gözümün önünden o görüntüler hiç
gitmiyor. Aklıma geldikçe çok kötü
oluyorum. Esila'yı, annemi kaybetmek
geliyor aklıma. Anneme saldırdığından
bir şekilde yapıştım beline, annemi
kurtardım. Annem bağırdı, yardım is-
tedi. Komşular ondan sonra kapıya
geldi. Kapının çaldığını, geldiklerini
görünce mutfağa koştu. 'Anne koş
bıçak almaya gitti' diye
seslendim.  Annem çıktı. Bebeği kuca-
ğıma alır almaz ben de annemin pe-
şinden koştum. Nasıl olduysa annem

arkada kalmış ben önde gitmişim. Ar-
kamı döndüm, annemi koltuğunun al-
tına almış bıçaklıyordu. Annemi
gördüm, o kanları gördüm. Bıçağı kal-
bine saplamaya çalışıyordu. Kuca-
ğımda çocukla geri döndüm. Kolunu
falan tutmaya çalıştım. Çocuk kuca-
ğımdaydı. Çocuğun üzerine kapaklan-
dım. Bir yandan da annemi
kurtarmaya çalıştım. Ben Esila'yı koru-
yamasaydım, o bıçak darbelerinden
bir tanesi el kadar yavruya gelseydi
ölürdü. Lütfen en ağır cezayı alsın.
Ben kabus yaşadım başkaları yaşama-
sın. Ben ailemsiz yaşayamam. En ağır
cezayı alsın, içeriden çıkamasın istiyo-
rum. Lütfen yardım edin bize sesimizi
duyun. Ölen kadınlardan olmak iste-
miyoruz. Cinayet mağdurlarından
olmak istemiyoruz" şeklinden konuştu.
Genç kız evin geçimini kendisinin sağ-
ladığını ancak raporlu olduğu dö-
nemde iş yerinden aldığı telefonla işten
çıkarıldığını öğrendiğini de söyleyerek,
"Hepimiz aynı odada yatıyoruz korku-
dan. Kapımız ve penceremiz o günden
beri zincirli. Ben artık bu korkuyla ya-
şayamıyorum yardım edin. Uyku uyu-
yamıyorum. En ağır cezayı alsın.
Yardım edin" diye konuştu. DHA
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ElmalıkEnt Mahallesi'nde geçtiğimiz
ay meydana gelen olayda, 14 yaşın-
daki I.T., babası Mehmet Salih T. (41)

ile hamile ve bir çocuk sahibi üvey annesi Y.T.
(29)'nin yaşadığı eve misafirliğe gitti. Y.T.,  bula-
şıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgahın üze-
rinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14
yaşındaki I.T.'nin başından aşağı döküldü. Anne
Kesra Yılmaz'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan
Y.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. Kartal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi yanık tedavi ünitesinde tedavi altına
alınan küçük kız, dün dördüncü ameliyatını ge-

çirdi. Işıl T.'nin ayağından alınan parçalar boy-
nuna nakledildi. Işıl T.'nin annesi Kesra Yılmaz
ise üvey annenin cezalandırılmasını istedi.

Yavrum çok acı çekiyor

Kesra Yılmaz, "Kızımın durum çok kötü. Yav-
rum dün dördüncü ameliyatını geçirdi. Ayağın-
dan parça aldılar. Omuz üzerine yerleştirdiler.
Çok acı çekiyor yavrum. İnanılmaz bir acı çeki-
yor. Kızın psikolojisi bozuldu. Bizim psikolojimiz
bozuldu, abisinin psikolojisi bozuldu. Şu an o
kızın nasıl acı çektiğini bir ben bir Allah biliyor."
dedi.

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

TraKya halKının 
GÖZDEsİ ÖZ KEŞan

Avcılar'da boşanma 
aşamasında olduğu eşine 

bıçakla saldıran kişi, 
40 günlük bebeğini, üvey 

kızını ve eşini yaraladı. Çok
sayıda yerinden bıçaklanan

kadın, kocasının en ağır
cezayı almasını isteğini 

söyleyerek, "Emine Bulut gibi
olacaktım komşular yetişti"

diye konuştu. Yaşanan 
dehşet anları binanın 
güvenlik kamerasına 

yansıdı

Kızı için adalet istedi

Talihsiz ölüm

Gazİosmanpaşa, Ka-
radeniz Mahallesi'nde
geçen Pazartesi mey-

dana gelen olayda General Aldo-
ğan Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçmeye çalışan 79 yaşındaki Bekir
Menteş'e, 1463 sokaktan caddeye
çıkan çöp kamyonu çarptı. Yaşlı
adamı fark etmeyen kamyon sürü-
cüsü yoluna devam ederken, kazayı
görenler ve kamyonun arka kıs-
mında bulunan temizlik görevlisi
sürücüyü uyardı. Kamyon durduk-
tan sonra durum sağlık ve polis
ekiplerine bildirildi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri Menteş'e ilk
müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan
Menteş, yapılan tüm müdahalelere
rağmen hayatını kaybetti.

DEhsETı yasaDılar 
olumDEn DonDulEr

Ümraniye'de üvey annesi
tarafından yakıldığı 

öne sürülen 14 yaşındaki
I.T., dördüncü kez

ameliyat oldu. Ayağından
parça alınan I.T.'nin 

annesi, üvey annenin
cezalandırılmasını istedi

Güvenlik kamerasına da yan-
sıyan olayla ilgili olay günü
saldırının yaşandığı noktaya
gelen Avcılar Emniyet Müdür-
lüğü'ne bağlı polis ekipleri ai-
lesini bıçaklayan Mehmet
Çakmaktaş'ı yakalayarak göz-
altına aldı. Emniyetteki işle-
melerin ardından
Küçükçekmece Adiyesi'ne
sevk edilen saldırgan koca,
çıkarıldığı mahkemece tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklandı
Bu nasıl bir

vicdan?
Avcılar'da tartıştığı dini nikahlı eşi Seda Kurt’u (40), biri 
2 yaşında olmak üzere 2 çocuğunun gözü önünde
bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Ercan A.’nın annesi
Bedia Akar, “Bunu saklayan nasıl bir vicdan? Torunum, 100
gündür akşamları anne diye ağlayarak uyuyor” dedi

Cinayet, geçen yıl
Kasım ayında am-
barlı Mahallesi Ba-

laban Caddesi’ndeki bir binanın
giriş katında işlendi. aralarında
uzun süreden bu yana geçim-
sizlik bulunan ercan a., dini ni-
kahlı eşi  Seda
Kurt ile sabaha
karşı yeniden tar-
tıştı. ercan a., 2 yıl
önce dünyaya
gelen çocukları
için sık sık kavga
da ettiği Seda Kurt
ile tartışırken,
mutfaktan aldığı
bıçağı defalarca
karnına saplaya-
rak kaçtı. ercan a.,
kaçarken, bıçağı
da  çaprazdaki binanın girişine
attı. Seda Kurt, evde bulunan
oğlu Özgür Kurt  ve annesi
Bedia akar'ın araması üzerine
gelen 112 servisi görevlileri ile
hastaneye kaldırılmasına rağ-
men kurtarılamadı. Kadının ilk
eşinden oğlu Özgür Kurt, cina-
yetten sonra “Olay 2 yaşındaki

kardeşimin gözü önünde oldu.
Bu adamın daha önceden inti-
har girişimi var. Psikopat biraz.
Kavga etmişliği de vardı. an-
nemi daha önce de dövme
olayları vardı. Bayağı ayrı kal-
dılar. Bir iki haftadır da karde-

şim için bir araya
gelmişlerdi” diye
konuştu. anne
Bedia akar ise,
“Bunu saklayan
nasıl bir vicdan?
Buna yardımcı
olan, destek sağla-
yan nasıl bir insan
anlamıyorum. Polis
soruşturmanın gizli
sürdüğünü söylü-
yor. akrabası dahil
hiçbir çocuğu bile

sormadı. Ondan olan iki ya-
şında kızı var. Bu terör son bul-
sun. Buna lojistik destek
sağlayanların tümünün ceza-
landırılmasını istiyorum. Kim
saklıyor. Bu çocuk 100 gündür
akşamları anne diye ağlayarak
uyuyor. Hangi vicdan buna sığı-
yor.” ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa'da, çöp 
kamyonun altında kalan yaşlı
adam, kaldırıldığı hastanede
hayatını kaybetti. Kaza anı ise
güvenlik kameralarına yansıdı

Trafik tartışması
kanlı bitti

nİşantaşı, Vali Konağı
Caddesi üzerinde saat
13.30 sıralarında mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre,
cadde üzerinde seyreden iki oto-
mobil sürücüsü arasında yol verme
tartışması çıktı. Tartışmanın büyü-
mesi üzerine sürücüler otomobille-
rinden inerek kavga etmeye başladı.
Kavganın büyümesi üzerine sürü-
cülerden biri, otomobilinde bulu-
nan bıçağı alarak diğer sürücüyü
göğüs bölgesinden bıçakladı. Bı-
çaklanan sürücü can havliyle sal-
dırgandan kaçmaya başlarken,
saldırgan da  otomobiline binerek
kayıplara karıştı. Yaralı kişi, yakla-
şık 100 metre ilerledikten sonra ba-
yılarak yere düştü. 
DHA

Şişli Nişantaşı'nda iki sürücü
arasında trafikte yol verme

tartışmasından çıkan kavgada,
biri diğerini bıçaklayarak 

ağır yaraladı. 

Gaybubet Evi'nden
paralar çıktı

İstanbul İstanbul Mali
Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ve İstihbarat

Şube Müdürlüğü ekiplerince,
FETÖ/PDY terör örgütünün "Gay-
bubet Evi" olarak bilinen hücre evle-
rine düzenlenen operasyonda 19
şüpheli yakalanarak gözaltına alınır-
ken, yapılan aramalarda örgütün ele-
başı Fetullah Gülen imzalı saatler
bulundu. İstanbul Mali Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstih-
barat Şube Müdürlüğü ekiplerince,
sabah saatlerinde FETÖ/PDY terör
örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bi-
linen hücre evlerine operasyon dü-
zenlendi. Operasyonda aralarında
eyalet imamları, İstanbul İl imam
yardımcısı, polis ve asker mahrem
imamları ile FETÖ terör örgütünün
haberleşme programı olan Bylock
kullanıcılarının da bulunduğu 19
şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ imzalı saatler bulundu

Evlerde yapılan aramalarda FETÖ
mensuplarına dağıtılması için hazır-
lanarak zarflara koyulmuş himmet
paraları, çok sayıda dijital örgüt ma-
teryali ve örgütün elebaşı olan Fetul-
lah Gülen imzalı saatler ele geçirildi. 

Yaşadıkları dehşeti anlatan anne
ve kızı, “Komşular yetişmeseydi

hepimizi öldürecekti” diye konuştu.



D oğa Koleji lise öğrencileri 2019-2020
eğitim-öğretim yılının ikinci döne-
mine, İstanbul Teknik Üniversitesi

(İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile
bir araya gelerek başlangıç yaptı. Doğalılar, İs-
tanbul Teknik Üniversitesi'nin Ar-Ge merkezi
İTÜ ARI Teknokent’te keşif yolculuğuna çık-
mak istedi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Karaca; yaratıcı, sorgulayan ve lise çağında
proje üreten geleceğin bilim insanlarını, İTÜ
Arı Teknokent’te misafir etti. İTÜ buluşmasına
Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat
Özeren ile öğrenci ve öğretmenler katıldı. 

İTÜ destek verecek

Öğrencilerin bu ziyaretle İTÜ’nün mühendis-

lik altyapısıyla desteklenen bilim, sanat ve tek-
noloji alanlarındaki uzmanlığını keşfettiklerini
ifade eden İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ka-
raca, gençlerin geleceğini şekillendiren bir eği-
tim anlayışına sahip olduklarını kaydetti. Doğa
Koleji öğrencilerini ağırlamaktan memnuniyet
duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Karaca,
“Bizlere emanet edilen çocukları eğitim ve öğ-
retimde başarılı kılacak ve ülkemizin atılım he-
deflerini destekleyen projelerle gündemde olan
öncü bir eğitim kurumu olmaya devam edece-
ğiz. Doğa Ailesi; İTÜ desteğiyle üreten, üretti-
ğiyle ülkesine hizmet eden bireyler
yetiştirmenin gururu ve huzuru içinde olacak.”
dedi.

Öğrencilerin İTÜ yolculuğu 

Doğa Koleji Ataşehir-1 Kampüsü t-MBA

Akademi Lideri Ahmet Uğur Kabaoğlu ve
Melisa Zeynep Sarışın, yaşadıkları heyecan ve
mutluluğu dile getirdi. Öğrenci Melisa Zeynep
Sarışın, “İTÜ Arı Teknokent, İTÜ Çekirdek
keşfinin ardından kampüs turuna çıktık. İstan-
bul Teknik Üniversitesi, ileride eğitim almak is-
tediğim ve hedeflediğim bir üniversite olduğu
için bugün merak ettiğim sorulara yanıt bul-
muş oldum” dedi. İTÜ tarafından yürütülen
teknoloji ve inovasyon konusundaki gelişme-
leri takip ettiğini ifade eden Öğrenci Ahmet
Uğur Kabaoğlu ise, “Okulumuzda t-MBA eği-
tim programımızla lise çağında girişimcilik ve
yönetim becerilerimizi geliştiriyoruz. İTÜ Çe-
kirdek oluşumunun genç girişimcilere yatırım
ve fon desteğinde bulunduğunu öğrenince, ge-
lecek kariyer hedefimi buna göre şekillendir-
meye karar verdim” dedi.
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İ ktidar adayı Ana muhalefet partisi
CH-P, il kongrelerini tamamlayarak
Mart ayında yapılacak kurultaya 

hazırlanıyor.                                                                                  
İlçe kongreleri bitti, önümüzdeki gün-

lerde il kongreleri de tamamlanır. Peki bu
kongreler niye yapılır? Sakın ola, parti ör-
gütleri yaptıkları çalışmaları anlatır, geç-
mişte yaptıklarının hesabını verir,
yapacakları projeleri anlatır demeyin!

Çünkü şu ana kadar yapılan hiçbir kon-
grede böyle bir şey görmedik.

Gerek il ve gerekse ilin adayını belirle-
meye yönelik ilçe kongrelerinin tek amacı
vardır. Partiye hakim olan zihniyetin parti
içi iktidarını pekiştirecek kurultay delegele-
rinin belirlenmesi için yapılır kongreler.

Ardından da başkan ve adamlarının is-
teği doğrultusunda oluşturulan kurultay de-
legeleri, belirlenen Genel Başkan ve Parti

Meclisi üyelerini sözüm ona seçerler.
Erdoğan’ı tek adamlıkla suçlayan CHP

de giderek bu tek adam saltanatını 
çok sevdi.

Kılıçdaroğlu buyurmuşlar; “iktidara iler-
liyoruz, tüm kongreler tek adayla 
yapılsın!”

Şimdi görüyoruz tek adamla kongre ya-
pılan yerlerde ne kadar ilgi var, heyecan ne
durumda, coşku var mı? Bu nasıl bir anla-
yıştır, bu nasıl bir iktidar hazırlığıdır, anla-
mak mümkün değil. Oysa CHP gibi bir
partide parti içi yarış her zaman iç dina-
mikleri harekete geçirir, heyecan, coşku ve
motivasyonu artırır.

Birden fazla adayın, parti içinde bölün-
meye, kavgaya, küskünlüklere neden olur
ve orada başarılı olunamaz iddiasının hiç-
bir geçerliliğinin olmadığını bir önceki İs-
tanbul seçimlerinde gördük. Canan

Kaftancıoğlu kıyasıya bir
yarış sonunda 7 oy farkla ka-
zanmış olmasına karşın son yerel seçim-
lerde inanılmaz bir performans göstererek
CHP ye İstanbul’u kazandırdı.

Son yapılan kongrede *Keşke adaylarla
yarışabiliyor olsaydık. İsimlerin hiçbir
önemi yok. Çok adaylı bir kongreyi kendi
adıma ben de çok arzu ettim. 

Hatta kimi dostlarım bana dediler.
‘Neden çok adaylı istiyorsun. İçinde ezip
geçme gibi bir duygu mu var’ dediler.
Dedim ki, bizim partimizde hiç kimsenin
ezip geçme gibi bir duygusu olmaz. Demok-
rasiye katkımız olsun diye bunu istiyorum.”
Diyerek parti içi demokrasi ve yarışın öne-
mine dikkat çekti.

İnanıyorum ki, Genel Merkez, kazanabi-
leceğini bilseydi kesin olarak Canan Hanı-
mın karşısına aday çıkarırdı.

Çok özel durumlarda , stratejik davrana-
rak kesin kazanacağınız, başarılı olacağı-
nız bir adayda ısrarlı olabilirsiniz. Bu örgüt
başkanları için de belediye başkanları için
de geçerlidir. Ancak o durumda bile bir kri-
ter belirlersiniz.

Örneğin; oyunu Türkiye ortalamasının
üstünde tutan örgüt başkanları ve belediye
başkanları yeniden seçilmelidir gibi bir tav-
siye kararı olabilir.

Ama Muğla gibi Büyükşehir seçimle-
rinde yüzde 14 civarında oy kaybeden, elin-
deki önemli bazı belediyeleri kaptıran İl
Başkanı hangi gerekçelerle ısrarla ve inatla
tek aday olarak kongreye götürülüyor.
Kaldı ki koşulsuz CHP ye destek veren
HDP nin oyları da bu sayıya dahildir.

İl Kongresine gidenler görmüştür, ne he-
yecan, ne coşku, ne birlik mesajları ne de
geleceğe ilişkin bir umut.

Sonra da kalkıp kimileri “Muğla İl Baş-
kanı Zeybekoğlu güven tazeledi” ya da
“Zeybekoğlu yeniden seçildi” diyorlar.

Kim, kimi seçti, kime karşı kazandı? Bu
durum tüm kademeler için geçerli 
kuşkusuz.

Sandıktan, yarıştan korkan bir partinin
demokrasi anlayışının yeniden sorgulan-
ması gerekir.

İktidar olmak istiyorsanız, parti içi ya-
rıştan korkmayacaksınız.

Örgüt içinde eşit koşullarda, baskı ve
yönlendirme olamadan yapılan her türlü
yarış partiyi büyütür, güçlendirir, umudu
yeşertir, heyecan ve coşkuyu artırır.

Ülkede iktidar olmak yerine parti içi ik-
tidarı hedefleyenlerin bunu anlaması, daha
doğrusu kabul edebilmesi zor olsa da CHP
nin başarılı olmasının tek yolu vardır.

Parti içi demokrasiyi hakim kılmak.
Kendi içinde demokrasiyi uygulayamayan
bir partinin ”ülkeye demokrasi getireceğiz”
iddiasına kimse inanmaz.

CHP yarıştan niye korkar?

ULKESINE HIZMET EDEN 
BIREYLER YETISECEK

Doğa Koleji lise öğrencileri İstanbul 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mehmet Karaca ev sahipliğinde, 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ödüllü

Yeşil Kampüsünde yer alan İTÜ’nün
teknoloji üssü Arı Teknokent’e misafir

oldu. Karaca: “Doğa Ailesi; İTÜ 
desteğiyle üreten, ürettiğiyle 

ülkesine hizmet eden bireyler 
yetiştirmenin gururu ve 

huzuru içinde olacaktır” dedi

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 
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Küçükçekmece
şarkılarla mest oldu
Balkan Müziğinin güçlü sesi Suzan Kardeş Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği
konserde sevenleriyle buluştu. Küçükçekmecelilerin büyük ilgi gösterdiği konserde
Suzan Kardeş sahneden Sezen Aksu’ya özel olarak teşekkür etti

KüçüKçeKmece Belediye-
si'nin cennet Kültür ve
Sanat merkezi’nde düzenle-

diği konserde hayranlarıyla buluşan
Suzan Kardeş, hareketli Rumeli ve Bal-
kan ezgilerini seslendirdi. Bir buçuk
saat boyunca sahnede kalan Suzan Kar-
deş, Küçükçekmecelilerle birlikte eğ-
lendi. Küçükçekmece’de olmaktan çok
mutlu olduğunu ifade eden
Kardeş'e müzikseverler şarkılarında hep
bir ağızdan eşlik etti. Hem
şarkıları hem de sahne
performansı ile gönüllere
taht kuran sanatçı, kariyer
hayatı ile ilgili anılarını
sahneden sevenleri ile
paylaştı. Türk popunun
dev ismi Sezen Aksu sa-
yesinde ünlü olduğunu
söyleyen Suzan Kardeş,
“Ben Sezen Aksu’nun
makyajını yapıyordum.
Tam 36 yıl onunla çalış-
tım. Bir kere olsun kalbi-
mizi kırmadı. Hiç
kimsenin hakkında konuş-
madı. Bazı insanlar bu
dünyaya iyilik yapmak
için gelir. Sezen Aksu da

onlardan bir tanesi. Onun sayesinde
bugün burada sizlerle bu anı paylaşıyo-
rum. Hakkını ödeyemem. Ona çok te-
şekkür ediyorum” dedi.

Amacım insanlara
moral vermek

ülkemizin zor zamanlardan geçtiğini de
kaydeden Suzan Kardeş, “ülkemizde
olup biten her şeyin farkındayız. Ama in-
sanların biraz gerçeklerden uzaklaş-

maya, moral bulmaya ihtiyaçları var. Bu
akşam salon hınca hınç doluydu, seyirci
çok güzeldi, katılımcıydı. Benim haya-
tımda süt liman değil. Hiç olmazsa etra-
fıma neşe, şenlik vermek istiyorum. Ben
insanlara moral vermeye çalışıyorum”
diye konuştu.

Yeni albüm müjdesi verdi 

Yeni çıkardığı maxi Single ile de gençle-
rin Rumeli müziğini dinlemesini amaç-

ladığını belirten Suzan
Kardeş, “maxi Single
Rumelili gençlerin eski
şarkıları farklı bir versi-
yonla dinlemelerini iste-
dim. Bu şarkılar onlara
biraz eski kalıyor, ben
onları yeniliyorum. me-
sela Yüksek Yüksek Te-
peler acıklı bir türküdür.
Ama biz onu gençlerin
dinleyebileceği şekilde
değiştirdik ve daha ne-
şeli bir hale getirdik.
Haziran ayında da bü-
yükler için tam oynat-
malık Rumeli albümü
çıkartacağız”
dedi.YAKUP TEZCAN
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Büyükçekmece Belediye personeli
yeni projeler geliştirmek amacıyla
Avrupa İşletmeler Ağı ve Teknopark
Sorumluları ile belediye hizmet
binasında bir araya geldi

Belediye hizmet binasında
gerçekleştirilen tanıtım toplan-
tısına belediyedeki birimler ka-

tılarak bugüne kadar Büyükçekmece
Belediyesi tarafından yapılan faaliyetler
ve hayata geçirilebilecek projeler hak-
kında konuştu. Büyükçekmece Belediyesi
ve Avrupa İşletmeler Ağı ve Teknopark
sorumluları toplantının sonunda belediye
birimleri arasında proje geliştirme biri-
mini kurarak ileriki dönemlerde Avrupa
Birliği projeleri konusunda ortak projeler
üreteceklerini belirtti.

Güzel projelere imza atacağız

Büyükçekmece’de önemli çalışmalara
imza atıldığını söyleyen Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bü-
yükçekmece’nin mutluluk şehri olarak bi-
linmesinde belediyemizin faaliyetleri de
etkili olmuştur. Çalışmalarımıza her
zaman için ‘Önce insan’ diyerek başladık.
Vatandaşlarımızın huzur ve refahı bizim
için her şeyden önce gelir. Bu yüzden Bü-
yükçekmece Belediyesi olarak hep insan
odaklı çalışmalar hayata geçirdik. Avrupa
İşletmeler Ağı ve Teknopark sorumluları
belediye personeliyle bir araya gelerek ve-
rimli bir toplantı gerçekleştirdi. Gelecekte
birlikte güzel projelere imza atacağız” ifa-
desini kullandı.

esenyurt'ta
bilim zamanı

esenyurT Belediyesi, düşü-
nen, sorgulayan ve araştıran
çocuklar yetiştirme amacıyla

projelendirdiği ‘Düşle-Yap Bilim ve
Sanat Atölyeleri’ni hayata geçiriyor. Proje
kapsamındaki atölyelerden biri olan ‘Eğ-
lenceli Bilim Atölyesi’, 15 Şubat’ta ders-
lere başlıyor. Atölyeye katılan çocuklar
hem birbirinden ilgi çekici deneyler yapa-
cak hem de yeni arkadaşlar edinecek.
Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdür-
lüğü’nün, ilçede yaşayan 8-14 yaş aralı-
ğındaki çocuklar için hazırladığı
Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri,
“Eğlenceli Bilim Atölyesi” start alıyor. Fil-
dişi Deneyi, Elektrik Deneyi, Mıknatıs
Deneyi gibi birbirinden çeşitli etkinliklerin
yer alacağı atölyede, alanında uzman
eğitmenler eşliğinde, çocukların gelişim
özelliklerine uygun olarak hazırlanan
ruhsal, zihinsel ve bedensel bütünlük te-
melinde yaratıcı bir eğitim modeli uygu-
lanacak. Esenyurt Belediyesi Sürekli
Eğitim Merkezi’nde 10.00, 13.00 ve 15.30
saatlerinde olmak üzere 3 ayrı grubun
ders yapacağı atölyede, çocukların sorgu-
layan, düşünen ve araştıran bireyler ha-
line gelmeleri hedefleniyor.

Bağcılar’da 
yüzler güldü

TV8’de yayınlanan
MasterChef Türkiye
yarışmasındaki ba-

şarılı performansıyla dikkat
çeken ve gönüllerde taht kuran
Ekin Eylem Ulaş, Bağcılar Be-
lediyesi Feyzullah Kıyıklık En-
gelliler Sarayı’na konuk oldu.
Engellilerle keyifli ve yararlı bir
gün geçiren ünlü isim, kursiyer-
lerle birlikte teraryum yaptı.
Kimi annesi kimi kardeşi için
bir teraryum yaptı.  Yayınlan-
dığı günlerde en çok izlenme
oranına sahip olan MasterChef
Türkiye’nin gerek başarısıyla
gerekse kişiliğiyle en çok sevilen
yarışmacılarından biri olan
Ekin Eylem Ulaş, Bağcılar Be-
lediyesi Feyzullah Kıyıklık En-
gelliler Sarayı’nı ziyaret etti.
Ekin’e ziyaretinde Ziraat mü-

hendisi/Organik Tarım Danış-
manı Veteriner Teknikeri Merve
Gülistan Aydın ve işadamı
Adem Kodalak da eşlik etti.
Yoğun bir ilgiyle karşılanan
Ekin ve beraberindekiler eğitim
verilen atölyelerini gezip kursi-
yerlerin çalışmalarını izledi. Mi-
safirler ilk kez geldikleri
Engelliler Sarayı’na hayran kal-
dıklarını belirtti. Ünlü isim
daha sonra 20 kişilik öğrenci
grubuyla birlikte son yıllarda ev
dekorasyonunun en gözde
ürünü haline gelen teraryum
çalışması gerçekleştirdi. Kursi-
yerler, teraryumda hangi mal-
zemelerin kullanıldığını,
malzemelerin fanusun içine
nasıl yerleştirildiği ve ne tarz bir
dizayn ile kullanılabileceği hak-
kında bilgi de verdi.

Büyükçekmece

proje
hazırlığında



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe bele-
diyesi ziyaretlerine Bayrampaşa ile

devam etti. Bayrampaşa Belediye Başkanı
Atila Aydıner tarafından, belediye binası
girişinde karşılanan İmamoğlu, Aydıner’in
İstanbul’un en deneyimli belediye başkan-
larından biri olduğunu belirterek, “Bay-
rampaşa’da iş birliği yapacağımız hangi
konular var, hızlı hareket etmemiz gereken
hususlar neler? Bu kapsamda uyumlu bir
çalışmayı hedefliyoruz. Başkanımız; ön
gördüğü, geçmişten bugüne var olan işler
ve bundan sonraki hedeflerinde iş birliği
açısından İBB gündeminde olması gere-
ken konuları bize aktaracak” dedi.

İlçe belediyelerinin işi
kolaylaşacak

“Temennimiz, İstanbul’un seçilmiş 39 be-
lediyesiyle, belediye başkanlarıyla çok ve-
rimli bir dönemi bir arada geçirebilmek”
diyen İmamoğlu, “Bölge masalarımız var.
İlçelerimizle bire bir diyalogları en üst se-
viyede tutmak istiyoruz. Bu hem İBB’nin
işini kolaylaştıracaktır hem de ilçe beledi-
yesinin sahada her gün deneyimlediği so-
runları anında çözüme kavuşturma
konusunda bir pratiklik yaratacaktır.
Bunun faydasını iyi bilen birisiyim. Bu
manada, ilçe Belediye Başkanımızla Bay-
rampaşa’nın tüm gündemini gözden geçi-
recek bir brifing olacak bugün. Ekip
arkadaşlarımla buradayım. Bayrampa-
şa’daki ekip arkadaşlarımızla, Başkan’ımı-
zın ekibiyle verimli bir gün olmasını
diliyorum” şeklinde konuştu.

Aydıner: Bayrampaşa özel bir ilçe 

İmamoğlu’na ve ekibine ziyaretlerinden
dolayı teşekkür eden Aydıner, “İstan-

bul’un ilçeleri içerisinde Bayrampaşa’nın
özel bir yeri var. Özellikle demografik ya-
pımızla Rumelili hemşehrilerimizin ağır-
lıklı olduğu bir ilçe. Hem Anadolu hem de
Rumeli kültürünün ikisinin bir arada ol-
duğu nadide ilçelerden bir tanesiyiz. Bu
nedenle, buradaki projelerimiz çok fazla
önem arz ediyor. Rumelili hemşehrileri-
miz bu mevzuda biraz sabırsızdır. Sorun-

ların ve projelerin biran önce yapılmasını,
hayata geçirilmesini isterler. O nedenle,
bugünkü ziyaretiniz bu açıdan da bizim
için çok çok anlamlı. İnşallah bundan
sonraki, Bayrampaşa’mızın ve İstan-
bul’umuzun menfaatine olacak bu proje-
lere yapacağınız desteklerden dolayı
şimdiden size teşekkürlerimi arz ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com
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İnsanı çürüten kanser 
değil hırsıdır

Ç ok eski zamanlarda iflas etmiş bir tüccar
olan hırsız, dolandırıcı bir adam yakalanır.
Kadı da onu hapseder. Ama bu hırsız huyun-

dan vazgeçmez. Huylu huyundan vazgeçer mi? 
İçerde de herkesi binbir numarayla dolandırır.

Ceplerindeki her kuruşu alır. Öteki mahkûmlar; 
düşünürler, taşınırlar, kadıya varırlar. Kadı ötekileri
kurtarmak için hırsızı salıvermeye karar verir. 
Hırsız, sevineceğine itiraz eder; 

“Aman, Kadı Hazretleri! 
Bu zindan benim cennetim. Ekmek kapım. Beni

buradan atarsanız ben nasıl yaşarım?” der.
Kadı bunu salıvermekle kalmadı, bunu herkes

duysun diye 10 dilde çığırtmaç tuttu. O devirde adet
olduğu üzere adamı bir deveye bindirip gün boyu 
şehirde dolaştırdılar. Deveci şimdiden alacağı
saman parasının hayalini kurmaya başlamıştı. Çı-
ğırtmaçlar da 10 ayrı dilde, adamın müflis(iflas
etmiş) bir tüccar, dolandırıcı ve hırsız olduğunu dile
getirdi. Deveci ise bir an evvel akşam olsa da saman
parasını alıp gitsem diye düşünürdü. 

Akşam olunca deveci, “Yeter artık! Benim
saman paramı ver!” diye çıkışınca adam, “Bre
gafil! 10 dilde ilan ederler. Ben müflis bir adamım.
Ne samanı, ne parası? 

Herkesin duyduğunu duymaz mısın?
”Bu dünya herkesi çulsuz gönderen bir haydut,

bir müflistir. O, 10 dilde halka durumu çığıran çı-
ğırtmaçlar Peygamberlerdir. Hırs sahibi insanlar da
saman hırsıyla duyduğunu duymaz, gördüğünü an-
lamaz o deveci gibidir. Deveci gibi hırsla kalbi ka-
rarmış olanlar, o ilâhî elçileri duymazlar. Müflis bir
hayduttan başka bir şey olmayan bu dünyaya, ma-
kamlarına, mevkilerine, servetlerine kendilerini
kaptırırlar. Bu tip insanlar bir hataya düştüklerinde
onu telafi edeceğim derken kendilerini daha büyük
zararlara uğratırlar.

Hırs öyle bir beladır ki kendiyle birlikte benlik ve
haset hastalığını getirir!

Hırs insanın gözünü kör, gönlünü mahveder!
Kişi bu hastalıklarla mal için makam için şan ve

şöhret için her şeyi mubah görür! 
Hem kendine hem de çevresine büyük zararlar

verir.
Nice kralların, nice padişahların hırsı onların

sonu ve helaki olmuştur!
Hırs mikrop gibi bir hastalıktır. Eğer vücuda 

yayılırsa mutlak surette tedavi olması şarttır. 
Hırsın tedavisi ise kanaattir.

Nitekim rahmet Peygamberimiz (s.a.v) hırsı
şöyle anlatılıyor:

“Bir koyun sürüsüne salıverilmiş iki aç kurdun
koyunlara verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü
bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük 
değildir.

”Aşırı hırs ve açgözlülüğün yol açacağı zararla-
rın boyutlarının büyüklüğünü göstermektedir. Bu
hadis-i şerifte iki aç kurtla servet ve mevki düşkünü
haris bir adamın kıyaslanması son derece düşündü-
rücüdür. Çünkü aç kurtlar sürüye daldıkları zaman
sadece bir veya iki koyuna zarar vermekle yetin-
mez, açgözlülüklerinden dolayı bütün sürüyü 
boğarlar. Ama sonunda sadece onlardan birini ya
da iki tanesini yiyip giderler.

İşte iki aç kurdun bu durumu açgözlü ve haris bir
adamla kıyaslanıyor ve bu durumdaki bir adamın
dinine vereceği zararın aç kurtların sürüye vereceği
zarardan daha büyük olacağı vurgulanıyor.

Hırs, kanaatin zıttıdır. Çok para, mal ve servet
düşkünlüğüdür.

Hırs hem dine hem ahlaka hem de psikolojiye
zararları olan bir hastalıktır!

Zira ticaretteki para kazanma ihtirası, nefsin en
korkunç handikaplardan biridir. Muhteris kimse, bir
testiye benzer; karnı dolsa da ağzı kapanmaz. 
Halbuki bir testiye deryalar boşaltmaya kalksan
içine alacağından fazla ne alabilir?

Hazret-i Peygamber (sav.), muhteris insanı şöyle
ifade buyurur: “Ademoğlunun iki dere dolusu malı
olsa bir üçüncüsünü ister. Ademoğlunun içini, kar-
nını topraktan başka bir şey dolduramaz.”Bu düş-
künlüğü dolayısıyla insanoğlunun ticarette yaptığı
hile ve düzenbazlıkların haddi hesabı yoktur. Bu
yüzden nice kavimler batmıştır. Yine de bu dünya
akıllanmayan nice gaflet yolcularıyla doludur. 
Sınırsız zenginlikleri dolayısıyla infak, zekat ve
hayır hasenat ile fakir, garip, kimsesiz, dul, yetim ve
muhtaçları gözetecekleri yerde onların haklarını bir
vampir iştahıyla gasp edenler tarih boyu hiç eksik
olmamıştır ve günümüzde de artarak devam 
etmektedir.

Yüce Mevla’ya teslim olmak gerekir. Hz. İbra-
him’i ateşlere attılar ama o Rabbine teslim olduğu
için yanmadı! Hz. Yusuf’u kuyuya attılar oda Rab-
bine teslim oldu Mısır’a sultan oldu! Bu yolda 
Allah’a teslim olanlar saadete kavuşurlar! Hırsı 
olmayanın acelesi olmaz, ihtirası olmaz! İhtiras 
olmadığında zaman bereketli olur, ömrü mutlu ve
huzurlu olur. Hırs insanı çürütür. Her şeyin hırsı var,
para hırsı, iktidar hırsı, kadın hırsı, makam hırsı,
post hırsı, dost hırsı! İnsan nefis sahibidir. Herkesin
bir imtihanı olacak?Kimi mal ile kimi makam ile
kimi evlat ile kimi şan ile kimi de şöhret ile…

Vesselam 

DIYALOGU EN UST
SEVIYEDE TUTACAGIZ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27’nci ilçe belediyesi ziyaretini Bayrampaşa’ya yaptı. Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner’le bir araya gelen İmamoğlu, “İlçelerimizle birebir diyalogları en üst seviyede tutmak
istiyoruz. Bu hem İBB’nin işini kolaylaştıracaktır hem de ilçe belediyesinin sahada her gün deneyimlediği
sorunları, anında çözüme kavuşturma konusunda da bir pratiklik yaratacaktır” ifadelerini kullandı

İmamoğlu farklı 
bir dil kullanıyor
İBB’nin düzenlediği ‘Yerel Demokrasi için Yeni Bir Başlangıç Paneli’ne ilgi yoğun
oldu. Panelde konuşan Prof. Dr. Richard Sennett, 10 yıldır Türkiye'ye gelmediğini
belirterek “Şimdi gelip gördüğümde İBB Başkanı İmamoğlu'nun siyasi havayı
değiştirdiğini, farklı bir dil kullandığını görüyorum. Bu çok olumlu” dedi

İstanbul Planlama Ajansı
(İPA) kuruluş etkinlikleri kap-
samında ‘Yerel Demokrasi için

Yeni Bir Başlangıç Paneli’ gerçekleştirildi.
Panelde konuşmacı olarak kent, kent kül-
türü ve sınıflı toplum yapısı üzerine çalış-
malar yapan Prof. Dr. Richard Sennett ile
üretim biçimleri ve kent politikası konula-
rında eserler vermiş Prof. Dr. Saskia Sas-
sen yer aldı. Etkinliğin moderatörlüğünü
Şehir ve Bölge Planlamacısı Prof. Dr.
İlhan Tekeli üstlendi. İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun da dinleyiciler arasında olduğu
panele ilgi yoğun oldu. Siyasetten, bürok-
rasiye, bilim dünyasından öğrencilere
kadar bin 200 civarında katılımcı panelde
hazır bulundu. Panelde ilk sözü, İlhan
Tekeli aldı. Tekeli, temel sorunun demok-
rasi eksikliği olduğu ifade ederek, işleyen
bir demokrasi için güçlü bir topluma
gerek bulunduğunu söyledi. Tekeli, şu
önerilerde bulundu: “İçinde bulunduğu-
muz durum vahimdir. Türkiye’nin muha-
lefet elindeki 11 belediyesi, ülkemize yeni
bir yerel demokrasi modeli sunmalıdır.
Tek tek konular üzerinde verilen müca-
dele etkisizdir. Yerel demokrasi modelinin
ortaya konmasındaki o katılımcı süreç,
kendi başına yaratıcı bir siyasete dönüşe-
bilir. Yeni demokrasi projesi, yerelin yeni-
den tanımlanması ve burada alınan
kararlara ilişkin meşruiyet çerçevesinin
yeniden çizilmesi üzerine kurulmalıdır.
Büyük kentlerimiz, yeni bir yerel kamusal
alan stratejisi geliştirmelidir ve o büyük
stratejiyi parçalar üzerinden uygulamaya
başlamalıdır. Bu, Türkiye belediyeciliğine
yeni bir boyut kazandıracaktır. Belediye-
lerin, kamu alanlarını, toplumun sosyali-
zasyon biçimini değiştirecek bir proje
olarak ortaya koyması gerekiyor. Tür-
kiye’de dayanışmacılık anlayışımız küçük

gruplar halindedir. Bir büyükşehirde, par-
çalanmamış bir aidiyet, parçalanmamış
bir toplum oluşturmak istiyorsak, çok
ciddi bir kamu alanı geliştirme stratejisine
ihtiyacımız var.” Son olarak yurttaşların
karar verme süreçlerine katılım ve siya-
setle ilişkilerini keyifli bir hale getirmek
gerektiği değerlendirmesini yapan Tekeli,
sözü Prof. Dr. Richard Sennett’a bıraktı.

Açık sistemler inovasyona yatkın

Sözlerine, eşi Saskia Sassen ile birlikte
panelde yer almaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek başlayan Sennett,
“Açıkçası, 10 yıldır Türkiye’ye gelemedim.
Diplomatik bir dille ifade etmek gere-
kirse, bugünkü ile kıyasladığımızda, o dö-
nemki İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı çok daha farklı bir üslupla konu-
şuyordu. Diplomatik bir dil kullandığı-
mın altını çizerim” dedi. Konuşmasında
açık şehir (open city) kavramına değinen
ve bunun örneklerini gösteren Sennett,
dinleyicilerle dünyanın farklı yerlerindeki

deneyimlerini paylaştı. Açık sistemlerin,
hataların kolayca tespit edildiği, inovas-
yona yatkın sistemler olduğunu söyledi.
Sennett, sözlerine şöyle devam etti: “Açık
şehir, daha deneyimsel; fakat öz eleştiriye
de yer bırakan, daha muğlak, daha direnç
gösterilebilecek alanlara değinilen ve
böyle bir karmaşanın nelerden oluştuğu-
nun araştırıldığı bir sistemdir. Kapalı sis-
temlerde ise elinizde bir hipoteziniz
vardır. Bu doğru mudur, değil midir diye
kanıtlamaya çalışırsınız. Hatalarınızı
kendi içinizde görür ve kapalı devre
çözüm üretirsiniz. Birlikte çalıştığım
bilim insanları, kapalı sistemleri hep
ikinci sınıf bilim olarak tanımlamıştır.”
Günümüz demokrasisinin açık sistem ile
özdeşleştirilmesini doğru bulmayan Sen-
net, iki kişiden birini seçmeye dayalı bir
düzenin gerçekte kapalılık görüntüsü ver-
diğini ifade etti. Sennet, açık bir demok-
rasinin netlikten ziyade farklılıkları,
karmaşıklığı kucaklaması gerektiğini 
anlattı. TACETTİN CEM SANCAR

Atıklar çöpe gitmedi
İBB İştiraki İSTAÇ AŞ, ahşap ve
metal ağırlıklı atıkları yeniden
değerlendirerek kullanıma açık
hale getiriyor. İSTAÇ AŞ Genel
Müdürü Mustafa Canlı, ortaya
çıkan tüm eserlerde hiçbir yeni
ürün kullanılmadığını açıkladı

İstanbul’un yaklaşık elli
noktasında dört binin
üzerinde personelle hiz-

met veren İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ,
atık malzemelerinden kullanışlı
sanat eserleri yaratıyor. İBB bünye-
sindeki tüm şirket ve birimlerin et-
kinlikleri;fuar, tanıtım günü ve her
türlü organizasyondan geri kalan
atıklar tadilat, ve tamirat sürecin-
den geçtikten sonra geri dönüşüme
tabi tutuluyor. İSTAÇ AŞ atölyele-
rinde çalışan bakım onarım usta-
ları, rutin işleri dışındaki
zamanlarda da çalışarak atıklardan
eser üretiyorlar. Eserler genellikle
palet, osb, mdf ve demir profil ağır-
lıklı atıklar sıfır atık konteynerleri,
mobilya ve koltuk tamiratları, çar-
dak, bank gibi yeni ürünlere dönüş-
türülüyor. Malzemelerinin
tümünün geri dönüşüm öğelerin-
den elde edildiği çocuk oyun parkı
yapım projesinin de İSTAÇ AŞ’nin
yakın gelecekte yapacağı faaliyetler-
den biri olacak. Konu ile ilgili açık-
lama yapan Canlı, atölyelerde işini
çok iyi bilen ustalar olduğuna dik-
kat çekti. Canlı özetle şunları dedi:
“Biz işimizi yaparken geri kazanıla-
cak ürünlere ağırlık veriyoruz” dedi.

Atatürk büstü için talimat 
İmamoğlu ve Aydıner, ekipleriyle birlikte, ko-
nuşmaların ardından sunumun yapılacağı sa-
lona geçti. Sunumun ardından ilçede saha
gezisine çıkan her iki Başkan, Bayrampaşa Be-
lediyesi önündeki meydan düzenlemesi ve
zemin altı otopark inşaatında incelemelerde
bulundu. İmamoğlu, belediye önündeki mey-
dan düzenlemesinin zemin kaplamasını beğen-
medi. Müteahhit firma yetkilisine, “Ben de
inşatçıyım. Böyle hak ediş olmaz” diyen İma-
moğlu, zeminin yenilenmesini istedi. İmamoğlu,
meydana konulan ve elyaf malzeme kullanıla-
rak yapılan Atatürk heykelinin de bronz olarak
değiştirilmesi talimatını verdi. İmamoğlu, “Elyaf
bronza dönüşsün. Dinamik bir nüfusu var, gen-
çliği yansıtan bir çalışma yapılabilir” dedi. 

İBB Başkanı İmamoğlu, 
Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner’e
plaket takdiminde
bulundu.

İLETİŞİM
HİZMETİ
HIZLANDIRIR

Mustafa
Canlı

İmamoğlu, Prof.
Dr. Richard Senett’e 
çiçek hediye etti.



T urizm kadar tarımın da
başkenti olarak bilinen An-
talya'da, 14 Şubat Sevgililer

Günü, kesme çiçek üreticileri ve
ihracatçılarının yüzünü güldürdü.
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği Başkan
Yardımcısı Harun Yeter, tüm dün-
yada kabul gören Sevgililer Günü
için, Hollanda başta olmak üzere
27 Avrupa ülkesine ihracat yapıldı-
ğını söyledi. Yeter, şöyle konuştu:
"Antalya, Türkiye'deki kesme çiçek
ihracatının yüzde 95'ini karşılıyor.
6 bin dönümlük alanda 30 bin ki-
şiye istihdam sağlanıyor. Çiçek,
anneye, sevgiliye dosta, acıya ve
hüzne hitap ediyor, kimse de hayır
demiyor. Çiçeklerimizi dünyanın
27 ülkesine ihraç ediyoruz. Bu yıl
14 Şubat Sevgililer Günü nede-
niyle, Hollanda başta olmak
üzere, İngiltere, Ukrayna, Al-
manya Romanya'nın da arala-
rında bulunduğu 27 ülkeye toplam
60 milyon dal ihracat gerçekleşti.
Sevkiyatlar tamamlandı. İç piya-
saya da 3 milyon dal çiçek verdik."
Aynı zamanda Süs Bitkileri İhra-
catçıları Derneği Başkanı da olan
Harun Yeter, genellikle, aşkın ve
sevginin rengi olarak bilinen kır-

mızı çiçeklerin tercih edildiğini,
ihraç kesme çiçeklerin başında

karanfil, rananculus, dianthus bar-
batus çiçekleri, gerbera, solidego
ve gülün geldiğini söyledi. Yeter,
Rus pazarı kaybedilmesine rağ-
men geçen yıla oranla sektör hac-
minin yüzde 15'lik bir büyüme
yaşadığını da sözlerine ekledi.

Aşk çiçekleri vitrinde 

14 Şubat Sevgililer Günü'nü heye-
canla bekleyen çiçekçiler ise hazır-
lıklarını tamamladı. Vitrinlerini
kırmızı, sarı ve beyaz renkli gül-
lerle süsleyen esnaf, aynı zamanda
orkide, papatya ve farklı çiçekler-
den oluşan aranjmanlar da sunu-
yor. Sevgililer gününde en çok
satılan çiçeğin kırmızı gül oldu-
ğunu belirten Kırmızıgül Çiçekçilik
kurucusu Mustafa Çelik, kırmızı
gül tane fiyatının Sevgililer Günü
nedeniyle 10 TL ile 25 TL ara-
sında olduğunu söyledi. Kırmızı
gülün yanı sıra orkidenin de 14
Şubat'ta ilgi çektiğini belirten
Çelik, "Eşler veya sevgililer genel-
likle kırmızı gülü seçiyor. Çünkü
aşk ile eşleştirilen tek çiçek kırmızı
gül. Bu nedenle mağazalarımız-
daki gül stoklarımızı 14 Şubat ne-
deniyle artırdık. Vitrinimizde her
renkten gül görmek mümkün.
Fakat kırmızı güllerin sayısı diğer-
lerinin üç katı" dedi. DHA

Y argıtay’ın fazla çalışma ücretinin
ödenip ödenmediğinin ispatı konu-
sunda birçok içtihadı bulunmaktadır.

Konu ile ilgili en bilinen içtihadı ise ücret
bordrolarında fazla çalışma ücreti tahak-
kuku bulunması ve işçi tarafından ihtirazı
kayıtsız imzalı olması halinde bordroda
yazan fazla çalışma saatinden daha fazla
çalışma yaptığını işçinin ancak yazılı de-

lille ispatlayacağı, tanık beyanlarına dayalı
fazla çalışma ücreti tespiti halinde fazla
çalışma ücreti tahakkuku bulunan, imzalı
ve ihtirazı kayıtsız bordroların ait olduğu
ayların fazla çalışma ücreti hesabı bakı-
mından (tanık beyanları dikkate alınmaksı-
zın) dışlanacağıdır.     Yargıtay 9. Hukuk
Dairesinin 2015/28913 esas, 2019/1674
karar sayılı 21.01.2019 tarihli içtihadında

da imzalı ücret bordrolarından fazla ça-
lışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, kural
olarak bordro hilesi taşımadığı sürece işçi
tarafından gerçekte daha fazla çalışma ya-
pıldığının yazılı delillerle kanıtlanması ge-
rektiği belirtilmekte ancak burada diğer
kararlarından farklı olarak bordro
hilesi kavramından bahsedilmektedir.

Buna göre bordro hilesi nedeniyle gerçek
fazla çalışma ücreti ile fiilen ödenen fazla
çalışma ücreti arasında farklılık bulunması
halinde, başka bir anlatımla işverence işçi-
lerin fazla çalışma ücreti talep etmesine
engel olacak şekilde sembolik fazla ça-
lışma tahakkukları yapılırsa (ana içtiha-
dından farklı olarak) bordrolar imzalı olsa
dahi bu aylar fazla çalışma hesabı bakı-
mından dışlanmamalı, söz konusu aylar
içinde fazla çalışma ücreti hesaplanmalı
ancak yapılan fazla çalışma ücreti ödeme-
leri tespit edilen fazla çalışma ücreti alaca-
ğından mahsup edilmelidir. Yukarıda

özetlenen söz konusu karara göre imzalı ücret
bordroları bordro hilesi taşımaması koşuluyla
fazla çalışmaların ödendiğini gösterecektir.  
Özetle; nasıl olsa Yargıtay ücret bordrola-
rında fazla çalışma ücreti tahakkuku yapılırsa
söz konusu aylarla ilgili talepleri reddediyor
düşüncesi ile her ay sembolik olarak yapılan
bir kaç saatlik tahakkuklar işverenleri koru-
mayacak olup bu yönde tespitler yapılması
halinde sadece tahakkuk ettirilen tutarlar 
gerçek fazla çalışma ücretinden mahsup 
edilecek, bakiye fazla çalışma ücretleri 
ödettirilecektir.
Saygılarımla... 

İmzalı ücret bordrolarında fazla 
çalışma ücreti tahakkuku 
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türKiye’nin en büyük,
Avrupa’nın ilk dört
büyük tarım fuarından

biri olan 15. Agroexpo Uluslararası
Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 358 bin
711 ziyaretçi ve 728 milyon dolarlık
iş hacmi ile rekor kırarak sona erdi.
İzmir'de düzenlenen 15. Agroexpo
Uluslararası Tarım ve Hayvancılık
Fuarı son erdi. Organizasyonunu
Orion Fuarcılık’ın üstlendiği 6-9

Şubat tarihleri arasındaki fuarda
çok sayıda ikili iş görüşmesi yapıldı.
Fuarda 2 binden fazla yerli ve ya-
bancı iş insanı arasında yapılan ikili
görüşmeler kapsamında 728 mil-
yon dolarlık bir iş hacmi gerçekleşti-
rildiği duyuruldu.

Yöresel lezzetler yer aldı

Türkiye’nin önde gelen gıda fir-
malarını da bir araya getiren Ag-

roexpo da, D holünde, yöresel
lezzetlerin tanıtılması için  plat-
form oluşturuldu. Gıda ve içecek
ürünleri, yöresel ürünler, sertifikalı
organik ürünler, doğal ürünler
başta olmak üzere, pek çok ürün
ile fuar geniş bir katılımcı kitlesini
ağırladı. Dört gün boyunca etkin-
liklerin ve yarışmaların da düzen-
lendiği fuarda, tarım ve
hayvancılık sektörüne yenilikler
getirecek ve tarımsal üretimin
katma değer kazanmasına fayda
sağlayacak çalışmalar, modern ta-
rımın güncel uygulamalarını tanıt-

mak için düzenlenen eğitici panel
ve seminer programlarının da yer
aldığı belirtildi. Fuar alanında
düzenlenen, 3 holde; tarım maki-
neleri, sera ve ekipmanları,
tohum, fide - fidan, gübre, ilaç
sanayi, sulama ve plastik sektörü,
ambalaj, tarımsal enerji, hayvan-
cılık, hayvancılık ekipmanları, süt
ve et ürünleri, traktör, veterinerlik
hizmetleri yer aldı. Fuar 358 bin
711 ziyaretçi ağırlayarak rekora
imza atıldı. Bunun yanı sıra fua-
rın 728 milyonluk iş hacmi yarat-
tığı ifade edildi.

CICEK FIYATLARI
IKI KATINA CIKTI
Antalya'dan Hollanda başta olmak üzere 27 Avrupa ülkesine, 14 Şubat Sevgililer Günü için 6,5 milyon dolar değerinde
çiçek ihraç edildi. Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, genellikle, aşkın ve sevginin rengi olarak 
bilinen kırmızı çiçeklerin tercih edildiğini, ancak Sevgililer Günü nedeniyle fiyatların ikiye katlandığını belirtti

Rekor kıran fuar

14 Şubat nedeniyle kırmızı gül fiyatlarında da yüzde 50 artış olduğunu anlatan Çelik,
"Yoğunluktan dolayı gül fiyatlarına ister istemez yüzde 50 gibi bir artış yansıyor. Normal bir
günde 5 tL olan gülün fiyatı, 14 Şubat nedeniyle 10 tL'ye yükseliyor. aranjman fiyatları ise
90 tL'den başlıyor 1000 tL'ye kadar çıkıyor. Vitrinlerimizde 14 Şubat'a özel 15 farklı aranj-
man yer alacak. Güllerin yanı sıra papatya ile farklı çiçekler ve hediyelikler de bulunuyor."

en çok Almanya'ya uçtuk
Türkiye'nin en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler içinde günlük 150 uçuşla
Almanya ilk sırada yer aldı.Almanya'ya en çok ise Türk Hava Yolları uçuyor

türK turizmindeki
canlanma dış hat
uçuşlarına da do-

ping etkisi yaptı. Türk hava
yolu şirketlerinin en önemli
pazarlarının başında çok sa-
yıda gurbetçinin yaşadığı Al-
manya'ya yapılan uçuşlar
geliyor.Almanya'da yaşayan,
çifte vatandaş olanlarla bir-
likte Türk sayısının yaklaşık 3
milyon olduğu tahmininde
bulunulurken, Türk hava yolu
şirketleri de yıllar içinde Al-
manya ile Türkiye arasında
hava köprüsü kurdu.Türki-
ye'ye gelen yabancılar içinde
geçtiğimiz yıl yüzde 11,42 ar-
tışla 5 milyon 27 bin Alman
vatandaşı ikinci sırada yer
aldı.

İkinci sırada Rusya var

Türkiye'den 2019 yılında en
fazla uçuş gerçekleştirdiği ül-
keler içinde günlük 150 uçuşla
Almanya ilk sırada yer aldı.
Almanya'yı geçtiğimiz yıl 7
milyon Rus turistin geldiği 95
uçuşla Rusya Federasyonu,

53 uçuşla İngiltere, 34 uçuşla
Ukrayna, 32 uçuşla Suudi
Arabistan, 30 uçuşla Fransa,
26 uçuşla Irak, 24 uçuşla
İtalya ve İran, 22 uçuşla İsrail
takip etti.

Almanya'da birçok 
noktaya uçuyor

Almanya'nın birçok kentine
uçuşları bulunan başta THY
olmak üzere Türk hava yolu
şirketleri pazarda önemli
yolcu potansiyeline de ka-
vuştu. Almanya'ya en çok

Türk Hava Yolları uçuyor.
THY, Berlin, Bremen, Düs-
seldorf, Köln, Frankfurt,
Hannover, Hamburg, Leip-
zig, Münih, Nürnberg ve
Sttutgart'a uçuşları bulunu-
yor. Türk Hava Yolları 1960
yılından beri Almanya’ya
uçarken bu pazarda hatırı sa-
yılır yolcu potansiyeline de
sahip. THY özellikle bu pa-
zarda transit yolcu sayısı ile
de dikkat çekiyor. THY ayrıca
Alman KOBİ’lerinin de
önemli partneri oldu.

Fiyatlar yüzde 50 arttı

Kocasinan ilçesine bağlı Turgutreis Ma-
hallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Fa-
dime Zeybek, 2008 yılında Türkiye Gramen

Mikrofinans Programı'nca uygulanan 'Mikrokredi' pro-
jesine başvurdu. Başvurusu sonrası 700 lira alan Zey-
bek, kendisiyle birlikte birkaç kadınla evde mantı
sıkmaya başladı. Kısa zamanda iyi kazanç elde eden
Zeybek, bileziklerini bozdurarak 2010 yılında dükkan
açtı. İlk yıllarda aylık mantı üretimi yaklaşık 3 tona çıkan
Zeybek, bir süre sonra bu kez kendi markasını oluştur-
maya karar verdi. Türk Patent ve Marka Kurumu'na
başvurarak, 'Hala Yeğen Gayseri Mantısı' markasını
alan Zeybek, 2012 yılında Kadın Emeğini Değerlen-
dirme Vakfı'nın düzenlediği, Mikro Girişimci Ödülleri
değerlendirmesinde 'sosyal etki' alanında birincilik
ödülü kazandı.

200'e yakın çalışanı var

Fadime Zeybek, kentte üretilen mantının yüzde 70'ni
kendilerinin ürettiğini belirterek, "12 senedir bu işi yapı-
yorum. 10 senedir de dükkanımız açık bir şekilde yapı-
yoruz. Evden çalışanlarla birlikte 200'e yakın bir kadın
çalışanım var. Elimden geldiğince ekmeğimizi bölüş-
meye çalışıyoruz. Benim amacım daha fazla kadına
ulaşmak, çalışıp kimseye muhtaç olmamaları gerektiğini
onlara göstermek" dedi. Lakabının 'Hanım Ağa' oldu-
ğunu dile getiren Zeybek, çalışmaya başladıktan sonra
toplumda saygınlığının arttığını kaydetti. 

Kredİ çeKTİ 
mantıda marka oldu
Kayseri'de 12 yıl önce 700 lira 'Mikrokredi' ile
evde mantı yapıp satmaya başlayan Fadime
Zeybek (51), şimdi hem kendi markasının
sahibi oldu, hem de kentte üretilen mantının
yüzde 70'ini üretir hale geldi

TOKİ’de kuralar çekildi 
Kütahya'nınEmet ilçesinde Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafın-
dan yapılan 182 konutun hak sahipleri,

kura çekilerek belirlendi. TOKİ ve Emet Belediyesi iş-
birliğiyle yapılan 4’üncü etap 2+1 ve 3+1 daire kura-
ları, Emet Termal Otel toplantı salonunda noter
huzurunda çekildi. Salonu dolduran vatandaşlar he-
yecanla kura çekilişini izledi. İlk kura çekilişini Emet
Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptı. Kura ile ev
sahibi olanlar dev ekrana yansıtılan kura listesinin fo-
toğrafını çekip, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.
Yaklaşık 2 saat süren kura çekilişinin ardından dar
gelirli 182 kişi ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. Yeni
evli olduklarını söyleyen Erdem ve Gamze Kolku
çifti, kurada isimlerini gördüklerinde çok mutlu ol-
duklarını ifade ederek, “Yakın zamanda evlendik ve
evimiz yoktu. Evlendikten sonra TOKİ’ye müracaat
ettik ve bugün de hayırlısı ile ev sahibi olduk. Bir an
önce kendi evimize geçerek huzurlu bir yaşam diliyo-
ruz” dedi. Kura ile ev sahibi olanlardan Süleyman
Bülbül (75), “Köyde eski bir evimiz var ama ilçede bir
evimiz yoktu, hayırlısı ile bugün ilk kez ev sahibi
oldum. Ömrüm yetene kadar kendim durup sonra
çocuklarıma bırakacağım” diye konuştu.



İ stifasını sosyal medya hesabı
üzerinden gece saat 02.00’de
duyuran Tuba Vural Çokal, yol

arkadaşları ve kendisinin uzun za-
mandır değersizleştirilmeye maruz
kaldığını, Antalya'da kongre sürecine
gidilirken, Antalya'nın iki büyük ilçe
başkanın görevden alınmasının da
bu durumun bir sonucu olduğu gibi,
demokrasi vurgusu yapan bir parti-
nin kendi kongre sürecinde adil ve
eşit bir ortamı sağlayamadığının da
bir göstergesi olduğunu söyledi.

Emek egolara ezdirilmez

"İYİ Parti STK'larla İlişkilerden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcılığı,
GİK üyeliği görevlerimden, Kurucu
İlçe Başkanı olarak göreve başladı-
ğım İYİ Parti üyeliğimden istifa edi-
yorum" diyen Çokal, "Bir siyasi parti
için, millete güven vermenin ve ikti-
dar hedefine doğru ilerlemenin ön-
celikli yolu, dile getirdiği genel
ilkelerin uygulamadaki uygunluğu-
nun görünürlüğüdür. Ben İYİ Par-
ti’de bu görünürlüğün
sağlanacağına, Türkiye'de yitip giden

değerlerin bu parti ile aşılacağına ve
ülkemiz için daha iyi bir gelecek ola-
cağına inanarak bu yola çıkmıştım.
Ancak bu süreçte gördüm ki, kişisel
hesaplar ve egolar bu ilkelerin
önünde bir engel olarak duruyor ve
en yetkili makamlar dahi bu ilkelerin
önündeki engelleri yönetemiyor. Ben
İYİ Parti’nin bütün gönüllülerinin,
emek verenlerinin değerli olduğuna
inandım. Eğer emekler kişisel hırs ve
egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye
çalışılırsa ve bu durum siyasi bir par-
tide alışkanlık haline geldiyse ne
yazık ki ülkeye ümit olamaz" ifadele-
rini kullandı. 

Şahsımız da hedef alındı

Antalya'nın iki büyük ilçesinin ilçe
başkanının görevden alınmasını eleş-
tiren Çokal, "Yol arkadaşlarım ve
şahsım da uzun zamandır değersiz-
leştirmeye ve tacizlere maruz kal-
maktadır. Antalya'da kongre
sürecine gidilirken, Antalya'nın iki
büyük ilçe başkanının görevden alın-
ması da bu durumun bir sonucu ol-
duğu gibi, demokrasi vurgusu yapan

bir partinin kendi kongre sürecinde
adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığı-
nın da bir göstergesidir. Hal böyle
iken, yol arkadaşlarımın, dava arka-
daşlarımın birçoğu görevden alınır-
ken, değersizleştirilirken, benim bu
görevi sürdürmem siyasi rüşvet gö-
rüntüsü vermektedir. Antalya il baş-
kanlığı en çalışkan ilçelerden ikisine
yönelik uzun süreli bir itibarsızlaş-
tırma ve tezvirat kampanyası yürü-
türken şahsımızı da hedef almıştır"
dedi. 
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2020 yılı Kağıthane ilçesi genelinde baca - ızgara - kanal temizliği ve görüntüleme hizmet alım işi hiz-
met alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek-
tir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/62500
1-İdarenin
a) Adresi : SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. 

LALEZAR CAD. NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122956828 - 2122950113
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 14.000 m ø 400 MM ÇAPINDAKİ BETON BORUNUN 

TEMİZLENMESİ 5.000 m YAĞMUR SUYU HATLARININ 
GÖRÜNTÜLENMESİ vb.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Kağıthane ilçesi genelinde
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 250(iki yüz elli) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. 

LALEZAR CAD. NO: 1 34406 - KAĞITHANE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.03.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ti-
caret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekliler  iş yerinde bulundurulması istenilen makine, teçhizat ve ekipmandan;
1 adet kombine kanal temizleme aracının
kendi malı olduğunu; tevsik eden belgeleri ( ruhsat veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna
dair noter tespit tutanağı ) teklif ekinde sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kanalizasyon bakım - onarım ve kanalizasyon temizleme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu-
dur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BACA - IZGARA - KANAL TEMİZLİĞİ VE GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1132152)

YazıYorsam sebebi Var

Fakir YILMAZ

7

B oşboğaz kişilerin aklına geldiği gibi konuştuğu ve
ne konuştuğunu bilmeden ahkâm kesenlere söyle-
nen sözdür “dilin kemiği yok”.  

Oysa elbette dilin kemiği var, ‘alt çenenin arkasında bu-
lunan ve dilin dış (ekstrinsik) kaslarının tutunduğu oldukça
küçük bir kemiktir.’ 

Mecazen söylenen “dilin kemiği yok” sözü özellikle po-
litikacı, din adamı, madrabazlar ve düşünmeden konuşan-
lar için söylenir. 

Olmayacak şeyi kim dile getirir?
Günah ve sevabı kim belirler?
Sırat köprüsünden geçmeyi kim garantiler?
Cennette komşuluk ve tapuyu kim satar?
Bol keseden kim atar?
Düşük kalitede ki malı yüksek kalite diye kim pazarlar?
Zayıf çelimsiz hayvanı besili diye kim söyler?
Söylenecek sözü hiç ardını düşünmeden kim söyler?
Konuşmak, karşı çıkmak ve tepki göstermek için dü-

şünmeden kim konuşur kim yazar?
İnsan evladı binlerce yıllık süreçten bugüne gelmiş ise

düşüncesizce hareket ve konuşmalarının ağır hakaret,
yalan ve iftira olduğunu öğrenmiştir. 

Aklına gelen ne varsa söyleyen ve yazan düşüncesizce
hareket ettiğini iş işten geçtikten sonra anlar.

Özür dilemekte hata yaptığını kabul etmektir.  Özür di-
lerken bile birçokları suçlama ve iftira atmakta. Sorun,
toplumsal bir varlık olan insan evladının başkalarının onur
ve saygınlığına leke sürmek olmamalı.

Hani mecazi anlamda denilmekte ya “dilin kemiği
yok” işte burada duygularının esiri olmadan düşünerek
konuşmalı. 

Yani maharet o kemiksiz dile hâkim olabilmekte.

Dilin kemiği

TACİZLERE 
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İYİ Parti Antalya Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Tuba
Vural Çokal, dün gece Twitter'dan sert açıklamalar yaparak 
istifa etti. Çokal, "Yol arkadaşlarım ve şahsım da uzun zamandır
değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır" dedi

Ekip arkadaşlarının her türlü iftira kar-
şısında ya sesszi kaldığını ya da istifa
ettiğini dile getiren Çokal, "Ancak
buna rağmen daimi surette hedef alın-
mışlardır. Türk milliyetçiliğini daha
etkin kılmak ve Türklerin iktidar yürü-
yüşüne Meral Akşener'in önderliğinde
ulaşmak adına çıktığımız bu yol bek-
lentileri karşılayamamıştır. En önem-
lisi şahsımı Antalya seçmeni

seçmiştir. Antalya dışından zorlama
bir siyasetin Antalya'ya dayatıldığı bu
siyasal durumun adı üzüm yemek
değil bağcı dövmektir. Bağban olarak
çekiliyor, dağdan gelenlerin önünü
açıyoruz" diye konuştu. İYİ Parti An-
talya Milletvekili, Genel Başkan Yar-
dımcısı Tuba Vural Çokal'ın, gün
içinde istifa dilekçesini partisine ulaş-
tıracağı öğrenildi.

Amaç üzüm yemek değil bağcı dövmek

Erdoğan 500 bin
liralık dava açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri arasındaki 'FETÖ'nün siyasi ayağı kim?'
polemiği yargıya taşındı. Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

kılıçdaroğlu, salı
günü partisinin grup
toplantısında yaptığı

konuşmada, “Devletin kozmik
odasını FETÖ unsurlarına kim
açtı? Bir kişinin talimatı ile açıldı;
Recep Tayyip Erdoğan. Devletin
namusunu terör unsurlarına açan
FETÖ'nün siyasi ayağıdır! Devle-
tin sırlarını, kozmik odayı bir tali-
matla açtırmak vatan hainliği değil
midir? FETÖ'nün siyasi ayağı
aynı zamanda BOP'un Eşbaşkanı
olan kişidir” ifadelerini kullan-
mıştı.

1 gün sonra cevap verdi

Kılıçdaroğlu’nun iddialarına bir
gün sonra grup toplantısında
yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Bu şahıs son günlerde FE-
TÖ'nün siyasi ayağı diye esip
gürlemeye başladı. Kılıçdaroğlu
bize çamur atmaya çalışırken
elinde çamurla yakalanmıştır. FE-
TÖ'nün en önemli siyasi ayağı bi-
zatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun
kendisi ve ekibidir” demişti.
“Bugün burada FETÖ'nün siyasi

ayağını ben size adeta ekran diye-
bileceğim duvarda açıklıyorum”
diyen Erdoğan, şu açıklamalarda
bulunmuştu: "FETÖ'yü suç ör-
gütü olarak ilan eden ve o MGK
kararının altında imzası olan
benim. Baykal'ın yerine Kılıçda-
roğlu'nun gelmesiyle CHP bu işin
tam göbeğine yerleşmiştir. Seni

oraya getiren FETÖ. Baykal'a
kaset kumpasının savcısı FE-
TÖ'den ihraç edildi.  FETÖ'nün
MİT Müsteşarımıza yönelik sinsi
kumpasında CHP'nin ortaya koy-
duğu tavır FETÖ'nün siyasi ayağı-
nın bir başka örneğidir. Bu zat ve
ekibi omurgasızdır, FETÖ'ye diyet
borçludur."

Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndaki temasları
kapsamında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan yazılı
açıklamada, Bakan Hulusi
Akar'ın NATO Savunma Ba-

kanları Toplantısı kapsamında geldiği
NATO Karargâhı'ndaki temaslarının sür-
düğü belirtildi. Bakan Akar'ın toplantı
kapsamındaki 'Harekat ve Misyonlar' ko-
nulu oturumun ardından, geleneksel hale
gelen NATO aile fotoğrafında yer aldığı
kaydedildi. Bakan Akar, daha sonra Yu-
nanistan Savunma Bakanı Nikos Pana-
giotopoulos ile bir araya geldi.
Görüşmede, güven artırıcı önlemler kap-
samında iki ülke askeri heyetleri arasında
yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şu-
bat'ta Atina'da gerçekleştirilmesinin ka-
rarlaştırıldığı ve diyalog kanallarının
sürekli açık tutulmasının üzerinde durul-
duğu aktarıldı. DHA

BOMBALADI 
İSTİFA ETTİ Tuba

Vural
Çokal

Meral
Akşener
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BülENT ZEREN
AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 

SülEyMAN kURUoĞlU
AVCILAR KAHVE SARAYI VE KURUOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Alİ GülA
AVCILAR YAYLA KASABI

EVREN PEHlİVAN
AVCILAR ORDU KUYUMCULUK VE ORDU GRUP

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

TUNCAy GÖkTAŞ
GÖKCAN SÜRÜCÜ KURSLARI

İSMAİl HAkkI AkTAŞ
AVCILAR TRABZONLULAR 
DERNEK BAŞKANI

ENGİN GENÇol
MHP AVCILAR İLçE BAŞKAN YARDIMCISI

MüSlüM AydIN
MÜSLÜM EMLAK 

HANdE ÇETİN kAHyA
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİA

14 Şubat Sevgililer 
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AkAy TAMBUlUT
İŞ ADAMI
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BEŞİR ZENGİN
BEŞİR ZENGİN ŞİRKETLER GRUBU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MUSTAFA TARIM
AK PARTİ AVCILAR BELEDİYE 

MECLİS ÜYESİ



CUMA 14 ŞUBAT 2020

GÜNDEM

S evgili Okuyucularımız, notlarımdan bulduğum
bu konuyu daha çok araştırıp iki haftalık yazı
haline getirdim ve sizinle paylaşıyorum. Beğe-

neceğinizi umuyorum. Bakın ne güzellikleri biz ne ya-
pıyoruz.Salda Gölü, Burdur'da, doğa harikası
tektonik krater gölü, Türkiye'nin en temiz, dünyanın
en temiz beşinci gölü, 1989 yılında doğal SİT alanı
ilan edilerek korumaya alındı, yüksek magnezyum
içeren bakteriyel kökenli bembeyaz stromatolit ka-
yaçları, sadece burada, Kanada'da ve Mars gezege-
ninde var, bu yüzden dibi de kıyıları gibi bembeyaz
görünüyor, turkuaz suyu ve bembeyaz sahiliyle Türki-
ye'nin Maldivleri olarak anılıyor, yazın sular çekilince
gölün ortasında yedi tane bembeyaz küçük adacık or-
taya çıkıyor, herhangi bir akarsu çıkışı yok, 185 met-
reyle Türkiye'nin en derin, dünyanın en derin üçüncü
gölü, endemik bitki, balık ve kuş türleri barındırıyor.
İki milyon yaşında, bilimsel ve arkeolojik çalışmalar
dışında el değmemesi gerekiyor.

Millet bahçesi ayaklarıyla, Toki ihalesiyle etrafına
bina yapmaya çalışıyorlar.

Kazdağları, Balıkesir ve Çanakkale arasında yera-
lıyor, Homeros'un İlyada Destanı'nda geçer, Zeus'un
dünyaya geldiği dağdır, Zeus'un sevgilisi İda'nın adını
taşır, mitolojide İda Dağı'dır, sonra biz Türkler geldik,
yörük kültüründe çok önemli yeri olan "kaz" nedeniyle
burasının adı Kazdağları oldu, tüm dünyada Alp-
ler'den sonra oksijen oranı en yüksek bölgedir, 32
farklı endemik bitki türü barındırıyor, Kazdağları
göknar'ı dünyada sadece burada yetişiyor, 1993 
yılında milli park ilan edilerek koruma altına
alındı.Emperyalist şirket siyanür kullanarak altın
madeni işletsin diye, şimdilik 195 bin ağaç kestiler,
zümrüt ormanlar çöle döndü.

Alpu Ovası, Eskişehir'de, tarımsal SİT alanı,
"tarım ve hayvancılık amaçları dışında hiçbir yatırım
yapılamaz" diye koruma kararnamesi var, Türkiye'nin
en verimli bölgelerinden biri, buğday deposu, dün-
yada sadece orada bulunan lületaşı yataklarını 
barındırıyor.

Termik santral dikmeye çalışıyorlar.
Kuzey Ormanları, İstanbul'daydı, asrın liderimiz

İstanbul büyükşehir belediye başkanıyken "üçüncü
köprü cinayettir, intihardır, şehrin kuzeyinde kalan
akciğerimizin yok edilmesi demektir, böyle bir teşeb-
büs İstanbul için ölümcül sonuçlar doğurur, ayrıca,
bunu bekleyen bazı mahfillere yeni rant alanları 
sağlama olayıdır" diyordu.

Kendisinin başbakanlığında ve cumhurbaşkanlı-
ğında, o cinayet işlendi, o intihar edildi, o rant alan-
ları sağlandı, 13 milyon ağaç kesildi, 13 milyon,
kuşların göç yolları bile bozuldu.

Cerattepe, Artvin'de, dünyanın 100 doğal ormanın-
dan biri, Kafkas ekosisteminin Türkiye'deki tek uzan-
tısı, bir yanı Kafkasör Yaylası, bir yanı Hatila milli
parkı, dünyanın en yaşlı bitki örtüsüne sahip 25 
bölgesinden biri, sadece endemik değil, relikt tabir 
edilen türler barındırıyor, yani buzul çağından beri
orada yaşayan bitkiler var, insan bu güzelliğe adeta
bakmaya bile kıyamıyor.

Milletin orasına koyacağını izah eden yandaş 
müteahhit, ormanı katledip, siyanür kullanarak bakır
madeni işletsin diye dayatıyorlar.

İğneada, Kırklareli'de, longoz ormanlarından
oluşan milli parkı var, bu tip ormanlar dünyada sa-
dece Amazon'da, Kongo'da ve İğneada'da bulunuyor,
kuş cennetidir, Türkiye'de varolan 454 kuş türünün
200'den fazlası İğneada'da görülebiliyor... Termik
santral dikeceklerdi, vazgeçtiler, nükleer santral 
dikecekler.

Sinop, teee 2 bin 400 yıl önce Büyük İskender'e
"güneşimi kesiyorsun, gölge etme başka ihsan iste-
mez" demiş Diyojen... Komple Türkiye'nin güneşinin
kesilme ihtimali var, nükleer santral dikiyorlar.

Akkuyu, Akdeniz'in incisi Mersin'de, denizi güneşi
havası öylesine eşsiz ki, dile kolay 10 bin yıldır insan
yaşıyor orada... Nükleer santral dikiyorlar.

Munzur Dağları, Tunceli'yle Erzincan arasında ye-
ralır, beş milyon yaşındadır, Munzur Vadisi Milli Par-
kı'nı bünyesinde barındırır, meşe ormanlarıyla
kaplıdır, üzerinde çok sayıda buzul gölü vardır.
3 bin 300 metre yüksekliğe, 60 kilometre uzunluğa
sahip olan Munzur Dağları'nın tamamını, komple,
maden sahası ilan ettiler. Doğaya ve oralarda yaşa-
yan insanlara büyük zulüm bu.

Akıllı olmak mecburiyetindeyiz sevgili
okuyucularım. Sağlıklı kalmanız dileklerimle. 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

Tanrı’nın verdiği 
güzellikler ve biz

İYİ Partİ KüçüKçeKmece 
İlçe BaşKanlığı 2. Olağan KOngre İlanı
İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nın 2. Olağan Genel
Kurulu 01/03/2020 tarihinde saat 10:00'da Yahya Kemal Be-
yatlı Caddesi, No: 89, 34290 Cennet Mahallesi Küçükçek-
mece/İstanbul adresinde (Cennet Kültür ve Sanat Merkezi)
aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı
takdirde 08/03/2020 tarihinde saat 10:00'da Kemal Paşa Ma-
hallesi, Halkalı Caddesi, Özbey Sokak, Genç İş Hanı kat: 3
adresinde (İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı) aynı gün-
demle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Partililerimiz ve
tüm halkımız davetlidir.

GüNDEM:
1- Açılış
2-Divan teşekkülü
3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4-İlçe Başkanı açılış konuşması
5-Faaliyet raporunun okunması ve ibrası
6-Mali raporun okunması ve ibrası
7-Siyasi konuşmalar
8-Seçimler
9-Dilek ve temenniler
10-Kapanış

9

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin zam
kararı sonrası Ada-

lar'da yaşayanlar Ada-
kart almak isteyenler

Büyükada vapur iske-
lesindeki kart başvuru

merkezi önünde 
kuyruk oluşturdu

ZAYİ İLANLARI 
99353767402 No'lu Geçici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim.

Hükümsüzdür. Yahya ALANTABİ 
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Mete polis dene-
tim sistemi üzerinden belirlenen polis memurlarına ödüllerini
takdim etti. Ödül töreni öncesinde konuşma yapan Çalışkan,
"Bugün İstanbul dünyada güvenli olduğu iddia edilen birçok
marka şehirden daha güvenli bir hale gelmiştir" dedi

İ stanbul İl Emniyet Müdürlüğü, METE
polis denetleme sistemi üzerinden belirle-
nen en başarılı polis ve polis amirlerine

Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde yapılan 9.
Dönem Ödül Töreni ile ödüllerini verdi. Sistem
üzerinden belirlenerek ödül almaya hak kazanan
polisler, ödüllerini İstanbul İl Emniyet Müdürü
Mustafa Çalışkan'ın elinden aldı. Ödüllerin ve-
rilmesinin ardından Mustafa Çalışkan, ödül
alan polis memurları ile fotoğraf çekildi. METE
Ödül Töreni'nde 23'ü kadın polis olmak üzere
413 personel ödül aldı. Ödül alan personellerin
2'si emniyet amiri, 2'si komiser, 16'sı komiser
yardımcısı , 376'sı polisi memuru, 14'ü çarşı ve
mahalle bekçisi ve 3'ü sivil memuru oldu.

Birçok marka şehirden ilerideyiz

Ödül töreninden önce konuşma yapan İstanbul
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "2017 yı-
lından bugüne evden hırsızlık olaylarında yüzde
48'lik bir azalma, işyerinden hırsızlık olaylarında
yüzde 43.4'lük bir azalma, oto hırsızlığında
yüzde 53.9'luk bir azalma ve otodan hırsızlık
olaylarında yüzde 52'lik bir azalma meydana
gelmiştir. 2018 yılında 0.9 olan günlük cinayet
sayısı 2018 yılında 0.7 ye düşmüştür. Başarımız
sadece İstanbul ile sınırlı kalmamış, bugün İs-
tanbul dünyada güvenli olduğu iddia edilen bir-
çok marka şehirden daha güvenli bir hale
gelmiştir. Yüz bin kişiye düşen suç oranlarına
göre evden hırsızlık Berlin'de 211 , Brükselde bin

907 , Londra'da 734 , Viyana'da 469 iken İstan-
bul'da bu oran 119'dur. İşyerinde hırsızlık olay-
larında Berlin'de 244 , Brüksel'de 536 ,
Londra'da 255 , Viyana'da 130 iken İstanbul'da
bu oran 55'tir. Bu istatistikleri biz bahsettiğim
şehirlerin emniyet müdürlüklerinin web sayfala-
rından alıyoruz, yani resmi rakamlar bunlar.
Oto hırsızlığı olaylarında Berlin'de 159 , Brük-
sel'de 278 , Londra'da 378 , Viyana'da 37 iken
İstanbul'da bu oran 20'dir. Karşılaştırdığımız şe-
hirlerin en büyüğü 8 milyon nüfusa sahiptir.
Cinsel suçlarda Berlin'de 117, Brüksel'de 283 ,
Londra'da 251, Viyana'da 86 iken İstanbul'da
39'dur. Yönetemediğimiz bir algı sanki İstan-
bul'da kadına şiddet, cinayet ya da mala karşı
suçlarda bu bahsettiğimiz illerden daha fazla bir
suç varmış gibi bir algı var. " dedi.

3 buçuk yılda 405 bin denetim

Mustafa Çalışkan, "Bugün METE yani Mobil
Emniyet Teknolojileri projesi kapsamında üstün
performans gösteren personelimiz ile bir arada-
yız. METE İstanbul'da görev yapan her bir poli-
sin kendi performansını ortaya koymasını,
emeğini, hakkaniyetli bir biçimde ölçülerek
kendi kendisinin referansı olmasını sağlamıştır.
Bugüne kadar 2 milyon 333 bin tutanak sisteme
girilmiş. Müthiş bir data oluştu. Mete öncesi 10
yılda 90 bin 300 olan denetim sayısı, son 3
buçuk yılda 405 bine ulaştı. Aradaki farkı görü-
yorsunuz" diye konuştu.

155 bizim yüz akımız
155 sisteminin şu anda emniyetin yüz akı olduğunu
belirten Mustafa Çalışkan "155 arandığında cevap
verilmiyor, devamlı otomatik cevaplar veriliyor diye
söylenen 155 sistemimiz şu an da bizim yüz akımız, 2
saniye ile 10 saniye arasında cevap verildiğini defa-
larca test ettik. Eğer bu 10 saniyeyi geçiyorsa ya aşırı
bir yoğunluk vardır ya da bir hata vardır. Mutlaka
onu da biz takip edip çözüyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul’un güvenli bir şehir olduğunu anlatan Çalışkan, “Son 3 
buçuk yıl içinde 405 bin denetim yaptık. Sıkı çalışıyoruz” dedi.

Adakart kuyruğuAdakart kuyruğuAdakart kuyruğuAdakart kuyruğuAdakart kuyruğuAdakart kuyruğu

İstanbul'da ulaşımda en
büyük zam İBB'ye bağlı Şehir
Hatları AŞ.'nin Adalar Hat-

tı'nda oldu. Şehir Hatları Adalar Hat-
tı'nda tam ücret tarifesi 5,20 liradan 10
liraya, indirimli öğretmen tarifesi 2,10 li-
radan 7 liraya, öğrenci tarifesi ise 1,20 li-
radan 5 liraya yükseldi. Adalar'da aylık
abonman kartta ise tek yön tarifesi 3 ba-
sımdan 4'e çıkarıldı. Adalar'da ikamet
eden veya iş yeri bulunup belgesi olanlar
Adakart alarak 6 liraya seyahat edebili-
yor. Zam kararı sonrası sabahın erken
saatlerinden itibaren Adakart almak iste-
yen vatandaşlar Büyükada'daki başvuru
merkezi önünde kuyruk oluşturdu. Kart
almak isteyenler öncesinde belirlenen
bankaya giderek 80 TL kart ücreti yatırı-
yor. İskelede, başvuru bilgilerinin doğru-
luğu teyit edilerek dekont, ikametgah

belgesi teslim alınıp, başvuru sahibine
Adakart başvuru uygunluk formu imza-
latılarak kart teslim ediliyor. Verilen kart-
ların geçerlilik süresinin başvuru
tarihinden itibaren 1 yıl olduğu öğre-
nildi.

Çok insafsızca zam

Büyükada'da yaşayan ve kart almak için
sırada bekleyen bir kişi yapılan zamma
tepki gösterdi. Büyükada sakini o kişi,
"Yani çok insafsızca bir zam. Bunu dü-
şünerek yapmadılar. Bu zam yapılacak
diye neden insanları uyarmadılar. Her-
kes kuyrukta. Faytonları kaldırdılar diye
onların parasını buradaki insanlardan
mı çıkaracaklar? Ben 30 senedir adada
ikamet ediyorum. Böyle bir iş olur mu?
Ben daha kart alamadım, kuyrukta bek-
liyorum. Yetkililer mahalle bakkallarında

ekmeğin ne kadar olduğunu biliyor mu?
Biz 10 kuruşun hesabını yapıyoruz. İma-
moğlu'na söyleyeyim ben. Mahalle bak-
kalında ekmeğin kaç para olduğunu
biliyor mu? Bunu çok merak ediyorum.
İnsanlar mağdur burada. Kim gelecek
buraya? Zam üstüne zam" ifadelerini
kullandı. Büyükada'da yaşayan Hüseyin
Orhan ise, "İnternet üzerinden ikamet-
gah belgemi çıkardım. İçeriden form
aldım. Resmimi yapıştırdım. Şimdi sı-
rada bekliyorum. Kart kuyruğu var. İki
tane masa varmış ama daha önceden bir
bilgisayar koysalardı bu işlemler daha
çabuk yürürdü" şeklinde konuştu.

6 lira değil daha ucuz olabilirdi

Kart almak için bekleyen Dilek Tepi-
roğlu, "Şunu beklerdim. Dünyada uygu-
lamaları var. Bizim ana karayla

bağlantımız olmadığı için yani en azın-
dan bir nokta Bostancı, Kartal veya
bütün ana kara bağlantıları bizim için 6
lira değil daha ucuz olabilirdi. Çünkü
ana kara bağlantımız yok" diye konuştu.

Ziyaratçiler zammı 
yüksek buluyor

Arkadaşıyla birlikte gezmek için Büyüka-
da'ya gelen Nihan Engin, "Bence biraz
fazla. Herkesin bütçesine yararlı olabile-
cek bir şey olduğunu düşünmüyorum.
Ulaşım bence daha ucuz olmalı halk
için. Öğrenciler, halk, yaşlılar düşünülü-
yorsa ulaşım daha uygun olmalı. Daha
çok seyahat edebileceğimiz şekilde ol-
malı. Herkes zaten çok fazla adaya gidip
gelmiyor. Adaya gidelim demek lüks
artık. Esnaf da burada zor durumda
kalır" şeklinde konuştu.

İGDAŞ deprem tatbikatı yaptı

İstanbulBüyükşehir Beledi-
yesi (İBB) iştiraklerinden
İGDAŞ, olası bir depremde

doğal gaz kaynaklı oluşabilecek tehlike ve
risklere karşı hazırlıklı olmak, acil durum-
larda gerekli koordinasyonu sağlamak,
müdahale pratiği kazanmak amacıyla tat-
bikat gerçekleştirdi. İGDAŞ’ın Sultangazi
Boğaziçi Hizmet Binası’nda koordine edi-
len tatbikat, İstanbul AFAD ve İBB
AKOM ile işbirliği ve uyum içinde gerçek-
leştirildi.

İBB telsiz sistemi kullanıldı

İstanbul’daki olası 7.2 şiddetindeki dep-
reme göre düzenlenen tatbikatı İGDAŞ’ın
8 yıldır sürdürüyor. Tatbikat, “Kuvvetli Yer

Hareketleri Kayıt Kumanda İzleme Sis-
temi” ve “Doğalgaz Şebekesi Sismik Risk
Azaltım Sistemi” projeleri kapsamında,
muhtemel bir deprem sonucunda, doğal
gaz altyapı ve üstyapısında meydana ge-
lecek hasar ve kayıpları ortaya koyan çıktı-
lar doğrultusunda yürütüldü. Olası
depremde tüm iletişim sisteminin devre
dışı kaldığı varsayımından hareketle, tüm
operasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi
telsiz şebekesi üzerinden yürütüldü.

Gaz otomatik olarak kesildi

İGDAŞ Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi’nden Sismik Risk Azaltım Sis-
temi üzerinden ‘senaryo deprem’ oluştu-
ruldu. Büyüklüğü ve şiddeti tanımlanan

deprem sonrası, İstanbul’un üst yapı ve
doğal gaz altyapısında olası hasar harita-
ları üretildi. Kuvvetli Yer Hareketleri Kayıt
Kumanda Cihazları ile tanımlanan eşik
değeri aşan noktalardaki bölge regülatör-
lerinin gazı, otomatik olarak kesildi. Gazı
kesilen bölge regülatörleri ile ilgili bilgiler,
SCADA Sistemi üzerinden raporlanarak
sahadaki şebeke şefliklerine ulaştırıldı. 187
Doğal Gaz Acil Ekipleri, doğal gaz şebe-
kesindeki hasar gören noktalara ulaşarak
gerekli müdahaleyi yaptı. Senaryo gereği
yıkılan binaların gazı kesildi, hasar gören
bölge regülatörleri ve servis kutularında
hasar giderme çalışmaları başlatıldı. Tat-
bikatı yöneten İGDAŞ İşletmelerden So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Selami

Bulut, tatbikatın gerçeğe en yakın şekilde
düzenlendiği belirterek, “Öngörülerimiz
üzerinden, nerelerde en fazla yıkımımın
olacağını hesaplayacak durumdayız. Di-
rekt olarak Kandilli ’ye de bağlıyız; dep-
rem büyüklüğünü ve sonrasında oluşacak
hasarların durumunu öğrenebilmek
adına. İstanbul’daki en yaygın “ivme ölçer
ağı” İGDAŞ’ta bulunuyor. Bölgelerdeki
regülatör istasyonlarımızın hemen hemen
hepsinde deprem sensörleri var” dedi.

1992’den bu yana İstanbulların doğalgaz ihtiyacını karşılayan İGDAŞ, her yıl düzenlediği deprem
tatbikatını bu yıl da 7.2 şiddete göre düzenledi. Kent genelinde, bin 195 personel, 156 araç 
görev aldı. İGDAŞ Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nden koordine edilen tatbikatta, 
Bölge Afet ve Acil Durum Masaları, şebeke şeflikleri ve ilgili birimler hazır bulundu



CUMA 14 ŞUBAT 202010

14 Şubat
Sevgililer
Gününüzü 
kutlar,
Sevginizin daim
olmasını dilerim

14 Şubat
Sevgililer
Gününüzü 
kutlar,
Sevginizin daim
olmasını dilerim

14 Şubat
Sevgililer
Gününüzü 
kutlar,
Sevginizin daim
olmasını dilerim

14 Şubat
Sevgililer
Gününüzü 
kutlar,
Sevginizin daim
olmasını dilerim

HÜSEYİN AYDIN
ÇATALCA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

HASAN GÖKÇE
İBB VE ÇATALCA
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

HALİT AKSOY
ÇATALCA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

SEYİT ÇETİN
ÇATALCA ZİRAAT
ODASI BAŞKANI

İLAN
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KıBRıS Kayıp Şahıslar Komi-
tesi, bir yıl önce Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC)

Başkenti Lefkoşa'da Tekke Bahçesi Şehitli-
ği'nde kazılara başladı. Kazılar sırasında iki
mezarın 'toplu mezar' olduğu ortaya çıktı.
Toplu mezarlarda kemikleri bulunan 5 şehi-
din, şehitlikte ayrı mezarları da olduğu belir-
lendi. Mezarı karışan şehitlerden biri olan

Ecvet Yusuf’un kemikleri, adının yazılı ol-
duğu mezara defnedildi. KKTC Bakanlar Ku-
rulu, 5 mezarın açılmasına karar verdi.
1974 şehidi Ecvet Yusuf'un bulunduğu sanı-
lan mezarda da başkasına ait kemikler bu-
lundu. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu, daha
önce toplu mezarda kemikleri çıkan Ecvet
Yusuf'un, adının yazılı olduğu mezara defne-
dilmesi kararını verdi. Ecvet Yusuf için dün

Tekke Bahçesi Şehitliği'nde tören düzen-
lendi. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı, şehidin ailesi, eski silah arkadaşları
ve kalabalık bir topluluk katıldı.

45 yıllık bitmeyen acı

Törende konuşan Ecvet Yusuf'un oğlu Har-
per Orhon, "45 yıl babamızın yattığı yeri
başka yer olarak bildik. 45 yıl sonra içimiz-

deki acıyı tekrardan kanattılar. Bulamayabi-
lirlerdi de babamı. Türk, Rum, Yunanlı bu
topraklarda kanını döktü. Bu topraklarda
ölen her insan bizlerin evlatları oldu. Baba-
mın mezarına 45 yıl sonra toprak atacağım
hiç aklıma gelmezdi" dedi. Yusuf'un kızı Nil-
gün Orhon da, "Bana, 1974’te ölen babamı
bugün toprağa verdiriyorsunuz. Canımı ya-
karak" dedi. DHA

YAVRU VATAN’DA YÜREK SIZLATAN TÖREN

A B ve Türkiye'nin iş birliğinin sonucu
olarak çıkan, uygulamasını ise Türk
hükümetiyle ortak çalışan Dünya

Gıda Programı (WFP) ve Kızılay'ın gerçek-
leştirdiği yardım programı Sosyal Yardım
Uyumu (SUY) kapsamında yapılan çalış-
malar Roma'da anlatıldı. Türkiye'de yaşa-
yan yardıma muhtaç sığınmacı ailelere,
'Kızılaykart' adıyla verilen kart vasıtasıyla
para yardımı sağlayan ve 1 milyon 700 bin
kişiyi kapsayan bu program ile aileler gıda,
yakıt, kira veya ilaç gibi önemli ihtiyaçlarını
karşılayabiliyor. Roma'daki AB Komisyonu
temsilciliğinde açılan 'Incredible
Ordinary' adlı fotoğraf sergisinde, Türki-
ye'deki Suriyeli ailelere ait bazı görseller ile
AB'nin en büyük insani yardım programı

olan ve 2016'da başlatılan SUY kapsamında
yapılanlar göz önüne serildi. Bunun ardın-
dan düzenlenen yuvarlak masa toplantı-
sında konuşan AB Komisyonu İtalya
Temsilciliği Başkan Yardımcısı Vito Borrelli,
bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu-
luk duyduklarını ifade ederek, böylece mil-
yonlarca savunmasız sığınmacının nasıl zor
durumdan kurtarıldığını bir kere daha an-
lama şansı bulduklarını söyledi.

Umarız böyle projeler devam eder

Avrupa Parlamentosu (AP) İtalya Kurumsal
İlişkiler Sorumlusu Fabrizio Spada ise
AB'nin Türkiye'ye, sığınmacılar için önemli
oranda destek sağladığını belirterek, "Bu
güzel sergiyi gezerken kendime şunu sor-

dum: Bu tür anlamlı girişimler (SUY) bazı
üyelerin istediği gibi AB'nin 2021-2027 dö-
nemi bütçesinde azalmaya gidilmesi duru-
munda devam edecek mi? Bu konu, şu an
en şiddetli tartışmaya neden olan konu.
Umarım bütçede anlaşılır ve bunun gibi
önemli insani girişimler devam eder" dedi.
WFP Başkan Yardımcısı Rasmus Egendal
da "SUY normal bir proje gibi görünüyor,
ancak olağanüstü bir proje, en savunmasız-
ların seçim yapmasına olanak tanıyor" diye
konuşarak Türk yetkililerle muhteşem bir iş-
birliği içinde olduklarını ekledi.

Türkiye muhteşem bir ortak

Eylül ayına kadar WFP'nin Türkiye sorum-
luluğu görevini yürütmüş ve SUY'da etkili

görev almış olan WFP yetkilisi Silvia Biondi
de, "SUY projesi bize Suriyeli sığınmacıla-
rın, ileri teknoloji potansiyeli ve inovasyon
yardımıyla kentsel alanlara ulaşmasını sağ-
lamamıza olanak tanıdı" diyerek, Türk hü-
kümeti ve Kızılay'ın muhteşem ortaklar
olduğunu, ancak onların cömert yaklaşımı
ve üst düzey organizasyon kapasitesi so-
nucu SUY'un amacına ulaştığını söyledi. Bi-
ondi, Kızılaykart'la ailelere aylık 120 Türk
Lirası, yani yaklaşık 19 Euro verildiğini,
bunun, yapılan titiz analizler sonucu belir-
lendiğini dile getirdi. Biondi, bu sayının az
olduğuna ilişkin bir soru üzerine, "Türki-
ye'deki Suriyelilere yardım eden pek çok
başka organizasyon da var" hatırlatmasında
bulundu. DHA

Biondi, şu an Roma'da çalışmakta ol-
duğunu, ancak kalbinin Türkiye'de
kaldığını da ekledi.  Avrupa Komis-
yonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma
Birimi (ECHO) Güney Avrupa So-
rumlu Yardımcısı Alessandro Val-
dambrini ise SUY'un aynı zamanda,
Suriyeli sığınmacılara haysiyetlerini
geri vermek için de gerekli bir proje
olduğunu ifade etti. Bölgede Lübnan

gibi bazı diğer ülkelerin de Suriyeli-
leri ağırladığını belirten Valdambrini,
"Ancak Türkiye, bu insanlık krizine en
hızlı ve en organize şekilde cevap
veren ülke oldu" dedi. İdlib'de olan
gelişmeleri dikkatle izlediklerini anla-
tan Valdambrini, binlerce insanın
daha buradan Türkiye sınırına kaç-
makta olduğunu söyleyerek, bu du-
rumu bir saatli bombaya benzetti.

Kalbim TürKiye'de 

İtalya'nın başkenti Roma'daki Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu temsilciliğinde düzenlenen bir yuvarlak

masa toplantısı ve sergi ile Türkiye'nin
sığınmacılara kucak açmasına övgüde bulunuldu
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Rumlar kadar hak sahibiyiz
KKTC Başbakanı Tatar, "Türkler, Doğu Akdeniz'de Rumlar kadar hak sahibidirler. Bu bağlamda KKTC'nin ayrı bir devlet
olarak Doğu Akdeniz'de ortaya çıkması ve şu anda daha da kabul görür bir noktaya gelmesi çok önemlidir" dedi

kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti (KKTC) Başbakanı Ersin
Tatar, Doğu Akdeniz'de Türkle-

rin, Rumlar kadar hak sahibi olduğunu be-
lirtti. Tatar, bir dizi temasta bulunmak
üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Lon-
dra'da açıklamalarda bulundu.  KKTC'nin
Kıbrıs Türk halkının geleceği, özgürlüğü,
bağımsızlığı, onurlu yaşamı için kuruldu-
ğunu vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:
"Türkiye, 1974 müdahelesiyle Kıbrıs Tür-
küne çok şeyler vermiştir. Kıbrıs Türkü öz-
gürlüğüne kavuşabilmiştir, kendi devletini
kurabilmiştir. Bu şekilde minnet duyguları-
mızı ifade ederken, şu günlerde de Doğu
Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle, Mavi
Vatan kavramının yerleşmesiyle KKTC'nin
de Türkiye için ne kadar önemli noktaya
geldiğini de söylemeye devam ediyorum."
Tatar, İngiltere ziyaretiyle ilgili de özellikle
bu ülkedeki Türk diasporasıyla temasları-
nın altını çizdi. İngiltere'de, Türkiye'den ve
KKTC'den 500 binin üzerinde vatandaşın
yaşadığını ve bunun önemli bir lobi gücü
teşkil ettiğini dile getiren Tatar, bu potansi-
yel güç ile ilişkileri daha da geliştirmeyi
amaçladıklarını söyledi. İngiltere'de, iktidar-
daki Muhafazakar Partinin aralık ayında
yapılan seçimlerde büyük bir başarı kazan-
dığına dikkati çeken Tatar, "Muhafazakar
Partinin 109 tane yeni milletvekili var.
Hepsi genç. Bunlarla temasa geçeceğiz.
Bunlara KKTC'yi ve Türkiye'yi anlataca-
ğız. Bunlar İngiltere’nin önümüzdeki
10-15 yılında söz sahibi olacak."
ifadelerini kullandı.

Türkiye hep 
yanımızda oldu

Tatar, İngiltere ziyaretinde
temas ettiği parlamenterler-

den, İngiltere'nin Kıbrıs'ın 3 garantöründen
biri olduğunu unutmamalarını istediğini
anlatarak, onlara, "Türkiye, Kıbrıs Türkü-
nün en sıkıntılı dönemlerinde yanında bu-
lunmuştur, garantörlük görevini yapmıştır.
İngiltere nerede? İngiltere şu ana kadar pek
bir şey yapamadı. Ama bu saatten sonra,
özellikle Brexit'ten sonra Kıbrıs Türk hal-
kına haklarının verilmesi için İngiltere'den
birtakım katkı ve yardımlar bekliyoruz."
mesajını verdiğini aktardı. Muhatapların-
dan bu mesajına olumlu yanıtlar aldığını
belirten Tatar, "Artık İngiltere de Kıbrıs'ta
50 yıldır federal temelde, o anlayışla südü-
rülen bu müzakerelerden bir şey
çıkmayacağını görmüştür.
Kıbrıs'ta zorla bir evlilik,
yeniden birleşme artık
konuşulmuyor, bunu
da memnuniyetle pay-
laşmak isterim. Bu
kadar görüşme yap-
tım, ilk defa hiçbirinde
bunun adı bile geçmedi.
Eskiden böyle toplantı-
larda 'Biraz daha

gayret edelim ve Kıbrıs'ı birleştirelim' diye
konuşmalar olurdu. Hepsi yavaş yavaş ger-
çekleri görmeye başladı." değerlendirme-
sinde bulundu.

Türkler, Rumlar kadar hak
sahibidirler

Kıbrıs Türklerinin haklarının korunma-
sında ve birtakım menfaatlerinin sürdürüle-
bilmesinde Türkiye ile KKTC'nin iş birliği,
ruhsatlandırma faaliyeti ve çeşitli anlaşma-
lar yaptığını hatırlatan Tatar, bu anlaşmala-
rın Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz'deki
haklarını pekiştirdiğini söyledi. Tatar, şöyle
devam etti: "Neden? Çünkü Kıbrıs'ın kuze-

yinde ayrı bir devlet vardır. Bu devlet
Kıbrıs Türk halkının devletidir. Ana-
yasa ve uluslararası hukuk teme-
linde Kıbrıs'ta iki eşit halk vardır.
Rumlar ve Türkler. Türkler, Doğu
Akdeniz'de Rumlar kadar hak sa-
hibidirler. Bu bağlamda KKTC'nin

ayrı bir devlet olarak Doğu Akde-
niz'de ortaya çıkması ve şu anda
daha da kabul görür bir noktaya

gelmesi çok önemli-
dir."

KKTC halen tanınmamış olsa da dünya
kamuoyunun federal temelde çözüm için
yapılan müzakerelerin bir sonuca ulaşama-
yacağını görmeye başladığını anlatan Tatar,
Rumların Annan Planı'nı retle başlayan uz-
laşmaz tutumunun, dünyayı KKTC'nin
varlığını kabule yaklaştırdığını kaydetti.
Türkiye'yi Kıbrıs'ta 3 garantör ülkeden bir
yapan 1960 Anlaşması'nın Türk tarihindeki
en önemli anlaşmalardan biri olduğunu
belirten Tatar, 1974 Barış Harekatı'nın 1960
Anlaşması'ndaki tek taraflı müdahale hak-
kına dayandığının altını çizdi.

Ulusal Birlik Partisinin Genel Başkanı
olarak partisinin talebiyle Cumhurbaş-
kanlığına adaylığını koyduğunu bildiren
Tatar, "Özellikle son yaşanan gelişme-
ler, Doğru Akdeniz'deki olaylar, Türki-
ye'nin bu bölgedeki iddiaları,
cumhurbaşkanımızın farklı farklı söy-
lemlerinden sonra, artık bu makamın
mutlaka ve mutlaka önümüzdeki sü-
reçte bizim düşüncemizi, görüşlerimizi
paylaşan ve ulusal politikamıza uygun
birtakım hamleler yapabilecek bir ki-
şiye kazandırılması noktasında bir mu-
tabakat oldu." ifadelerini kullandı. Tatar,

cumhurbaşkanı seçilmesi halinde
amacının, "Kıbrıs'ta yan yana yaşa-
yan iki devlet" temelinde bir çö-
züme dünya kamuoyunu ikna

etmek olacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı

adaylığı

Ukrayna sağlıkta
bizi izleyecek
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Sağlık
Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), sağlık turizminde
Türkiye’ye ilginin giderek arttığı Ukrayna’da
ofis ve tanı merkezi açmaya hazırlanıyor

SağlIk Bakanlığı’na bağlı kamu şir-
keti USHAŞ’ın Direktörü Uluç İçöz,
USHAŞ’ın Ukrayna’nın başkenti

Kiev’de ofis açmak için çalışmalarını sürdürdü-
ğünü söyledi. Kiev’de DHA’nın sorularını yanıtla-
yan İçöz, USHAŞ’ın faaliyetleri ve Ukrayna’daki
planlarıyla ilgili bilgi verdi. USHAŞ’ın, Türkiye’de
sağlık turizmini koordine etmek amacıyla kurulan
bir kuruluş olduğunu belirten İçöz, "USHAŞ, sağ-
lık turizminin Türkiye’de daha da üst noktalara
erişmesi için tüm paydaşları bir araya getirerek or-
ganizasyonu, gö-
zetimi ve gerekli
destekleri sağla-
mak amacıyla ku-
rulmuş bir kamu
şirketi. USHAŞ’ın
faaliyet alanların-
dan biri de özel
sektör ve kamu hastaneleri ile hizmet sunucuları
için bir nevi koçbaşı olup diğer ülkelerle ilişkiler ku-
rarak Türkiye’nin sağlık turizminde nüfuz sahasını
genişletmek" dedi.

Türkiye'ye talep artıyor

Yurt dışında faaliyet göstermek için hedef ülkeler
belirlediklerini, bazı ülkelerde USHAŞ ofislerinin
kurulma aşamasında olduğunu söyleyen İçöz,
"Ukrayna’da şu anda Türkiye’nin sağlık turizmine
ciddi bir talep var. Ancak bunun daha sistematik
bir hale getirilmesi önemli. Ukrayna’da ilk etapta
ofis, sonrasında tanı merkezi açmayı planlıyoruz.
Ukrayna bizim hedef ülkelerimizden biri”
ifadelerini kullandı.

Koronavirüs
hala can alıyor
Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının
merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte
can kaybında 242 artış oldu

Şinhua ajansının haberine göre,
Hubey eyaletindeki son 24 saatte 14
bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi ya-

şamını yitirdi. Eyaletteki toplam vaka sayısı da
48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının
hızla artmasının nedeninin Kovid-19’u teşhiste
kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açık-
landı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan ülke ge-
neli koronavirüs salgın durumuna ilişkin
açıklama yapıl-
madı. Çin'de sal-
gın durumunu
internet üzerin-
den anlık takip
eden platform-
lardan "Ülke Ge-
neli Yeni Tip
Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine
göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam
vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.

Hubey Parti Sekreteri görevinden alındı

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti
Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çık-
masından bu yana eyalette yaşanan "zayıf yöne-
tim” nedeniyle görevinden alındı. ÇKP Merkezi
Komitesi, Ciang'ın yerine Şanghay Eski Belediye
Başkanı Ying Yong'u atadı.

Irak kabine için
pazarı bekliyor

Irak’ta hükümeti kurmakla görev-
lendirilen Muhammed Tevfik Alla-
vi’nin çalışma ekibinde yer alan

Türkmen Milletvekili Muhammed Halidi, yaptığı
basın açıklamasında, Allavi’nin kabinesini oluştur-
duğunu ifade etti. Halidi, listenin pazar günü ilan
edileceğini belirterek, Allavi'nin ayrıca kabinenin
oylanması için meclise olağanüstü oturum çağrısı
yapacağını kaydetti.
Irak’ta 1 Ekim 2019'da
başlayan ve halihazırda
devam eden sokak göste-
rileri nedeniyle Adil Ab-
dulmehdi Başbakanlıktan
istifa etmiş, Irak Cumhur-
başkanı Berhem Salih de
yeni hükümeti kurma gör-
evini Muhammed Tevfik
Allavi’ye vermişti.

Ersin
Tatar



   

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

A P A K M A N A
L M A N G A L Y
E L F H A S A
T E L E V Z Y O N
P E L

G R Ö N L A N D C A
L A N A U T
A E G E M E N M
S A Z R A
E L E K T R O O K
A T B

K R M N O L O G
E M A Y B A T
N D O L M A K D
E L E N N E M A

4 7 3 1 5 6 2 8 9
2 1 5 8 3 9 7 4 6
6 9 8 7 2 4 1 3 5
3 2 4 9 1 5 6 7 8
8 6 9 4 7 2 5 1 3
7 5 1 6 8 3 9 2 4
9 8 2 5 4 1 3 6 7
1 4 6 3 9 7 8 5 2
5 3 7 2 6 8 4 9 1

9 3 8 1 4 7 2 6 5
5 1 7 8 6 2 4 3 9
4 2 6 5 9 3 8 1 7
2 7 4 9 3 6 1 5 8
8 9 5 4 2 1 3 7 6
3 6 1 7 5 8 9 2 4
1 5 3 6 8 4 7 9 2
6 8 2 3 7 9 5 4 1
7 4 9 2 1 5 6 8 3

1 2 6 4 8 9 3 5 7
7 9 8 5 1 3 6 4 2
4 3 5 6 2 7 1 9 8
6 4 3 2 7 5 8 1 9
5 8 1 9 6 4 2 7 3
9 7 2 1 3 8 5 6 4
8 6 9 3 4 1 7 2 5
3 1 4 7 5 2 9 8 6
2 5 7 8 9 6 4 3 1

U L A Ç B U R S
Ç Y E L T
M A N N A T O
A D M L A M A K
A T

E M A Y L A M A K
H A R A N A R A

A F T O S R
L A P A T A Y T

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

oyunu K T S A T M Üstü Z J T R M T
D A M A hayvan E B K O R A R A E B E D
M S A V L A Rusya R U S M P A K K T A P

M U R A T G Ö E B A K A N O N S O Z O N
E F A A M E L E N A T R S R

A D A M A O N B Ç O
bayrak O Y U M L E H Y E L
F L A M A Tan F E C R T U N
U Büyü H E Y E T L E H Ç E

E M A Y E M A D
türü F Ü G E K O D K M E

D S K O Soy K T A A T O K L O R
Ab S U R S L A N S E B Z A
C E N G Z K U R T O L U P A S A K N E T
V A D F A U L A D L L A N

Y R M N C H U Z M E Evrak S U M E N K E Z

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

 

  

BULMACA
   

  

Halk, amme

Bir tür zekâ
oyunu

göstermeye
yönelten
duygu

Harem Yapma
yüz Üstü Japonya'ya

özgü olan Metin

Mit

Kurumu
O yer Karakter

Sonsuz,
ölümsüz

Valide

31 Temmuz
2014' te

Hristiyan

Rusya

olan
Telefon

hitap sözü Temiz
Herhangi

eser

Gaz
durumundaki olmayan

Doldurma Bal mumu
yapma

Görme
engelli

Gündelikle

ilki

Giz

Aleyh Anadolu Bir
seslenme

sözü

uzunluk

Toplama,

getirme
Verme,
ödeme

Tan

Kurul

Gizli yer,

Diyalekt

Fiyat, paha,

Üzeri
emayla

olan
Büyü Ben Aha,

Süslü
Yeni

fidan etme muayene simgesi

Diskotek türü

Hristiyan

Mana, Rahat,
sakin

Soy Söz
dinleme konak yeri

Yok etme,
giderme

Ad

Halojenlerden

üzüntü olsun

Çokluk

Murdar

af örgütü

Hayati

Kir Safi

Yirmi
kötü

Adaletle
ilgili

Çizmeye

mahmuz
saklamaya

yarayan deri
Defa,
kere

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

T E Z G A H A D L Y E
A R A F N E E V S A F
Y A D Ç T E E T T G
F O K V M T R K O A
U A N B E A N K K A
N T L T K R I D K L M
Ö A N A M D S M S I A
R K Y N N A P D R V R
E O A I L A O E S A L
K Z S K C L N B K G I
E A T I I A R M Â O H
B A N K O Ç K A E N N R

 BANKO

E G E M E N

 LAN

 

7 1 6
1 5 4

8 1
4 9 5 7

8 2 3
5 1 6 2

9 7
3 7 8 2

8

8 7
6 9

4 8 1
9 3 1

8 5 4 3
6
5 3

6 2 3 5 4
4 2 1

1 8 5
9 3 6

5 9
4 2

1 9 3
9 8 4

6 3 7 5
1 4 2

7 3

 

Klasik Kare

Sudoku | Kolay

Sudoku |

Sudoku | Zor

12 CUMA 14 ŞUBAT 2020

ÇÖZÜMLER



KÜLTÜR-SANAT 13CUMA 14 ŞUBAT 2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, yasa dışı yollarla ülkeden çıkarılan Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile Milattan
Önce (M.Ö.) 2-3 bine tarihlendirilen araba modeli eserin, 15 Şubat'ta İngiltere'den Türkiye'ye getirileceği açıklandı

B akanlıktan yapılan açıklamaya
göre; 1980'li yıllarda Isparta
Göksöğüt Belediyesi tarafın-

dan 5 parçaya bölünmüş olarak tespit
edilen Sidamara tipi lahit, Isparta Mü-
zesi Müdürlüğü'ne taşındığında 3 ana
parça ve ufak birkaç parça olarak kayıt-
lara geçti. 1987 yılında Prof. Dr. Meh-
met Özsait tarafından fotoğraflanan
eserin eksik iki parçasını, Prof. Dr. Vol-
ker Michael Strocka, 2015 yılında yap-
tığı araştırmada fark etti. Esere ait iki
parçanın Londra'daki Sotheby's Müza-
yede Evi'nin 1988 yılında bastığı müza-
yede kataloğunda yer aldığı belirlendi.
Eser parçalarının, ilk fotoğraflandığı
1987 yılı ile müzeye taşındığı 1988 yılı
arasında çalındığı tespit edildi.

Uluslararası alanda arandı

Prof. Dr. Musa Kadıoğlu aracılığıyla
konunun bildirilmesi üzerine hem Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı hem İçişleri
Bakanlığı İnterpol-Europol Dairesi
Başkanlığınca, Sotheby's Müzayede
Evi ile irtibata geçildi ve katalogda yer
alan parçaların 1988 yılında kimlere sa-
tıldığı soruldu. Müzayede Evi, eserlerin
bir kişi tarafından 1989 yılında iki ayrı
alıcıya satıldığını, gizlilik kanunları uya-
rınca alıcıların isimlerini açıklayamaya-
caklarını bildirdi. Yeri tespit edilemeyen
ancak Türkiye'deyken çekilmiş fotoğ-
rafları bulunan eserler, Interpol Çalıntı
Sanat Eserleri Veri Tabanına kaydetti-
rildi ve uluslararası alanda arattırıl-
maya başlandı.

Satışı durduruldu iadesi
kararlaştırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanla-
rınca Christie's Müzayede Evi'ne ait bir
katalog taranırken bu parçalardan biri-

nin 4 Aralık 2019 tarihinde satışa çıka-
rılacağı tespit edildi. Bunun üzerine İç-
işleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi,
İngiltere polisi ile temas kurdu ve eserin
satışı ileri tetkikler yapılması için geçici
olarak durduruldu. Türkiye tarafından
sağlanan veriler sayesinde yasadışı ola-
rak Türkiye'den çıkarıldığı
konusunda ikna olan İngiliz polisi, eseri
elinde bulunduran kişi ile görüşerek
eserin iadesine aracılık etti.

Bonham's Müzayede
evinde bulundu

Yine İngiltere'de bulunan Bonham's
Müzayede Evi'nde ise, Anadolu kökenli
olan ve M.Ö. 2-3. bine tarihlendirilen,
iki adet boğa tarafından çekilen bir
araba modelinin satışa çıkarıldığı tespit
edildi. Söz konusu eserin benzerlerinin
Şanlıurfa Müzesi koleksiyonunda oldu-
ğunun tespit edilmesi üzerine, bu
alanda yayınları bulunan Prof. Dr. Fikri
Kulakoğlu ile irtibata geçilerek eserin
kökenine ilişkin bir rapor hazırlanması
talep edildi. Hazırlanan rapor Kültür ve
Turizm Bakanlığı Londra Kültür ve Ta-
nıtma Müşavirliğine iletildi ve Müza-
yede Evi'nden eserin satışının
durdurulması talep edildi. Müzayede
Evi ilk girişimi reddedince Müşavirlik,
İngiliz polisi ile irtibata geçti ve eserin
satışının durdurulması konusunda des-
tek istedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü'nün ve Londra Kültür ve Ta-
nıtma Müşavirliği'nin girişimleri
sonucunda satıştan çekilen eserin sa-
hibi ile Müzayede Evi kanalıyla temasa
geçildi. Kişi, eser üzerindeki mülkiyet
hakkından vazgeçti ve eserin 
Türkiye'ye iadesi kabul edildi. DHA

TARIHI ESERLER
TURKIYE YOLUNDA

15 Şubat'ta Türkiye'ye getirilecek iki ese-
rin, taşınma sürecini Türk Hava Yolları üc-
retsiz olarak gerçekleştirecek. Eserler,
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er-
soy'un katılacağı lansman ile basına tanı-
tılacak ve Ankara Anadolu Medeniyetler
Müzesi'nde sergilenmeye başlanacak.

Müzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecekMüzede sergilenecek

Afrika İstanbul’a taşındı
Tanzanya’da, Vudu büyücülerinin elinden kaçan albinoların, foto muhabiri Bünyamin Aygün tarafından
çekilmiş portre fotoğraflarının yer aldığı ‘Kara Kıtanın Beyaz Çocukları’ sergisi İKÜSAG’da açıldı

İstanbul Kültür Üniversitesi
Sanat Galerisi (İKÜSAG),
sanat sezonunun dördüncü

sergisinde, Afrikalı albinoların portreleri-
nin yer aldığı ‘Kara Kıtanın Beyaz Ço-
cukları’ seçkisine ev sahipliği yapıyor.
Ödüllü foto muhabir Bünyamin Ay-
gün’ün Tanzanya’da çektiği fotoğraflar-
dan oluşan sergi, İKÜ Ataköy
yerleşkesinde gerçekleşen açılış kokteyli ile
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ser-
ginin açılış konuşmasını yapan İKÜ Rek-
törü Prof. Dr. Erhan Güzel, eserlerin çok
anlamlı olduğunu söyleyerek, “Ötekileş-
tirmek, insanlığın varoluşundan bu yana
tedavi edemediği bir hastalık. İnsanlar,
hala dünyanın farklı bölgelerinde ten
rengi nedeniyle ayrımcılıkla karşılaşıyor.
Bütün bunları ‘Kara Kıtanın Beyaz Ço-
cukları’ başlığı altında bize tekrar hatırlat-
tığı için Bünyamin Aygün’e teşekkür
etmek istiyorum. Değerli eserleri üniversi-
temizde misafir etmekten onur duyuyo-
ruz” dedi. Sergideki fotoğrafları 2014

yılında çektiğini dile getiren foto muhabir
Bünyamin Aygün ise, “Tanzanya’da al-
bino olarak dünyaya gelen çocuklar maa-
lesef lanetleniyor. İnsan değil şeytan
olduklarına inanılıyor. Bu lanetlenmenin
sonucunda da hem aileler hem çocuklar
dışlanıyor. Çok büyük bir dram yaşanıyor.
Çalıştığım gazetede konuyla ilgili ilk
haber yapanlardan biriydim. Fotoğrafları
çekerken bu dramı dünyaya nasıl duyu-
rum kaygısı yaşadım” diye konuştu.

Herkes çok sıcak kanlıydı

Fotoğrafın, hayatın kendisi olduğunu be-
lirten Aygün, “Yaşamın olmadığı yerde
fotoğraftan bahsedemeyiz. Benim için fo-
toğraf insanlığın bir sorununa dokun-
maktır. Albinolar, Afrika’da siyah ten
rengi yaygın olduğu için çok fazla öne çı-
kıyor. O yüzden serginin adını ‘Kara Kıta-
nın Beyaz Çocukları’ koyduk. Albino
çocuklar ve aileleri, fotoğraflarını çeker-
ken çok sıcaktı. Hepsi çok saf, kötülük bil-
miyorlar. Hastalığın temelinde zaten karşı

tarafa kötülük yapma duygusu yok. O
yüzden hayatımın en rahat fotoğraf çalış-
masını yaptım” ifadelerini kullandı.

Gerçek bir dram anlatılıyor

Daha önce ‘Sınırdaki İnsanlar’ sergisi ile
mülteci sorununa dikkat çeken Bünyamin
Aygün, ‘Kara Kıtanın Beyaz Çocukları’
adlı seçkisinde Afrika topraklarında lanet-
lenen, büyü için öldürülen ya da el, ayak,
kulak vb. uzuvları kesilerek Vudu (Voo-
doo) büyücülerine satılan albinoların dra-
mını gözler önüne seriyor. İnsanlık dışı
uygulamalara maruz kalan albinoların
sesi olmak için Tanzanya’ya giden Aygün,
yaş ortalaması 35 olan, ‘siyah çiftlerin
beyaz çocuklarının’ yaşamlarından pek
çok anı, karelerine yansıttı. Güneşin
ölümcül etkisinden de korunmak zorunda
olan albinoların yaşam mücadelesine ya-
kından tanıklık eden sanatçının 45 fotoğ-
rafının yer aldığı ‘Kara Kıtanın Beyaz
Çocukları’ sergisi, 11 Mart Çarşamba
gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Bünyamin
Aygün
kimdir?
Meslek hayatına, Günaydın
ve Hürriyet gazetelerinde
muhabirlik yaparak başla-
yan Bünyamin Aygün,
2003 yılından bu yana Mil-
liyet gazetesinde foto mu-
habiri olarak görev yapıyor.
Milliyet Gazetesi fotoğraf
servisi müdürlüğünü de yü-
rüten Aygün, bugüne
kadar ABD'nin Irak operas-
yonu, Filistin intifadası, Su-
riye iç savaşı, İsrail’in Gazze
bombardımanı, Mısır dar-
besi gibi savaşların yanı
sıra birçok toplumsal olay
ve afette görev aldı. 2013
yılında haber için gittiği Su-
riye’de IŞİD tarafından ka-
çırılarak 40 gün esir alınan
deneyimli gazeteci, yaşa-
dıklarını “IŞİD’in elinde 40
gün” adlı anı kitabında top-
ladı. “Işığa Tutunmak”,
“Gümüşhane”, “Türki-
ye’nin Çatıları”, “Kül”, ve
“Sessiz Devin Kalesi” gibi
toplam 11 kitabı bulunan
Aygün’ün, Sedat Simavi
Yılın Gazetecisi Ödülü, Abdi
İpekçi Gazetecilik Cesaret
Ödülü ile Türkiye Gazeteci-
ler Cemiyeti, Türkiye Foto
Muhabirleri Derneği tara-
fından, haber ve haber fo-
toğrafı dallarında verilen
ödüllerde de pek çok birin-
ciliği bulunuyor.

Radyoculuğun bugünü
Türkiye'nin ilk özel radyosu Süper FM'in ilk yayı-
nını yapan DJ Kadir Çöpdemir, radyoda yayın
yaptığı ilk dönemden bugüne elde ettiği tecrübe-
leri, teknolojiyle birlikte radyoculuğun geldiği yeni
boyutu, yeni neslin bu mesleğe bakışında gör-
düğü eksikleri ve geleceğe dair projelerini anlattı

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yük-
sek Okulu mezunu olan Çöpdemir, rad-
yoculuk hayatına 1992 yılında

Türkiye'nin ilk özel radyosu Süper FM'in ilk DJ'i
olarak başladı. "Candan Cana" adlı programıyla
dinleyicilerin sevgisini kazanan Çöpdemir, 28 yıllık
meslek hayatında güçlü mizahı ve şovlarıyla önemli
radyocular arasında yerini aldı. Bir dönem Ekmek
Teknesi adlı dizide canlandırdığı 'Kirli' rolüyle de
dikkati çeken Çöpdemir, radyoculuğu hiç bırak-
madı. Halihazırda Metro FM'de "Ara Gaz" isimli
programıyla, hafta içi her gün 06.30 – 09.20 saatleri
arasında dinleyicilerine seslenen Çöpdemir, güncel
konuları kendine özgü tarzıyla yorumluyor. Çöpde-
mir, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde konuştu.

Gerçek radyoculuğu yakaladık

Üniversiteyi bitirdikten sonra önceliğinin gazetecilik
olduğunu ve radyoculuğun daha sonra sürpriz bi-
çimde hayatına girdiğini anlatan Çöpdemir, Türki-
ye'de ilk özel radyonun yayına başlayacağı haberi
duyulunca kendi kariyer planlarının da değiştiğini
söyledi. Özel radyoda sesi duyulan ilk DJ olduğunu
hatırlatan Çöpdemir, o dönemde insanların TRT
Radyo'yu dinleme alışkanlığı olduğunu ve özel rad-
yoya mesafeli olacaklarını düşündüğünü, ilk radyo
programına çıkarken de biraz endişeli olduğunu ak-
tardı. Çöpdemir, şöyle konuştu: "Gazetecilik yap-
mıştım ama radyo dünyasını bilmiyordum. Bir şey
söyleyeceksiniz, bu nasıl bir etki yaratacak? Daha
sonra radyoda, olduğumdan farklı görünmemem
gerektiğini keşfettim. İlk yayına başlamamdan bir-
kaç gün sonra 'ben' oldum. Hissettiklerimi ve dü-
şündüklerimi paylaştım. Hakiki, samimi, gayet
sıcak çizgiyi radyoda yakaladık. Bu gerçeklik insan-
lar tarafından çabuk kavrandı. O da halkta karşılık
buldu. 2 ay gibi kısa sürede programım büyük bir
ilgi gördü. O zaman anladım ki; radyoculuk benim
mesleğim ve uzun yıllar devam edecek. Geldiğim
noktada meslekte 28. yılı devirdim ve hala radyoda
konuşmaya, program yapmaya devam ediyorum."

Artık her şey çok gelişti 

Radyoculuğun son yıllarda teknolojiyle birlikte geli-
şip değiştiğini ifade eden Çöpdemir, yakın zamana
kadar radyoların antenler aracılığıyla yayın yapan
mecralar olduğunu ancak bugün herkesin kendi
radyosunu kurup internet üzerinden belli bir kitleye
seslenebildiğini söyledi. Dünyada "podcast"lerin et-
kili olabildiğine ve dinleyici sayısının da giderek art-
tığına dikkati çeken Çöpdemir, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Mesleğe başladığımız zamanlarda
radyo şovu ve oradaki insan faktörü çok önemliydi.
Gençlik çağlarımızda radyo tiyatroları vardı ve
onlar ufkumuzu açarak hayal dünyamızı geliştirirdi.
Radyoda insan dokunuşu sıcak ve önemli bir temas
sağlardı. Şu an gelinen noktada ise 'Sen bir şey an-
latma' gibi bir eğilim var. Konuşanı değil çalınanı
dinlemek gibi bir durum söz konusu. Giderek şov
işi bitti ve radyonun müzik kutusu olma hali kaldı.
Birisi konuşmuş, konuşmamış önemli değil gibi
ama radyoda konuşan insan önemlidir. Sen onu
doğru kullanmayı bilirsen radyo çok etkili bir mec-
radır. Biz rahmetli Orhan Boran ağabeyimizin şov-
larıyla büyüdük ve o bize ilham verdi."

Her şey ebru sanatı için
İstanbul'un tarihi Galata semtinde faali-
yet gösteren bir sanat galerisinde, çoğun-
luğu sadece ebru öğrenmek için Türkiye'ye

gelen her yaştan yabancı kursiyere geleneksel Türk sa-
natının incelikleri öğretiliyor. Uzay Mühendisi Fatih
Avcı ve Jeofizik Mühendisi Çağlar Gündüz'ün bir yıl
önce Galata'daki 150 yıllık bir binada açılışını yaptığı
sanat galerisi, çoğunluğu yurt dışından olmak üzere
çok sayıda kursiyeri ağırlıyor. Merkezde ağırlıklı ola-
rak ebru dersi verilirken, 2 saatlik kursa katılanlar önce
ebru sanatı hakkında teorik bilgi alıyor, ardından bu
sanatın usta isimlerinden 26 yıllık ebru sanatçısı
Tüzin Tiryaki'den uygulamalı ders alıyor.

Türk kahvesi de içiyorlar

Geleneksel Türk sanatının inceliklerini izleyerek öğ-
renmeye çalışan kursiyerler ardından önlüklerini giyip
teknenin başına geçiyor ve kendi ebrularını yapmaya
başlıyorlar. Zamanla ilk acemiliklerini atan kursiyerler,
alkışlar eşliğinde ebrularını kağıda çıkarıyorlar. Uygu-
lamalı eğitimin ardından 360 derece İstanbul manza-
ralı terasa çıkan öğrencilere burada Sanat Tarihçisi
Yavuz Tiryaki tarafından kentin belki de sakinlerince
bile bilinmeyen tarihi, çeşitli hikayeler eşliğinde anlatı-
lıyor. Bir günlük eğitim, ikram edilen Türk kahvesiyle
son buluyor.

Kurs için ABD'den geldi

Kursa katılmak için ABD'den gelen 63 yaşındaki
Laura Stevenson, sanatla ilgilendiğini, kendisinin de
kara kalem ve sulu boya çalışmaları olduğunu dile ge-
tirdi. ABD'deyken de ebru sanatını bildiğine değinen
Stevenson, okuduğu kitaplarda bu sanata 
rastladığını söyledi. 
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VesTel Venus Sultanlar Li-
gi'nin 16'ncı haftasındaki müca-
delede VakıfBank Kadın
Voleybol Takımı, konuk ettiği
Fenerbahçe Opet'i 24-26, 25-
17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-

1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-
siyahlılar, ligdeki 15'inci galibi-
yetini elde ederek liderliğini
sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise
ligdeki 3'üncü mağlubiyetini 
yaşadı.

süper Almanya'da geçirdiği menis-
küs ameliyatının ardından rehabilitas-
yon sürecinin büyük bölümünü
tamamlayan Trabzonspor'un milli fut-
bolcusu Abdülkadir Ömür'ün mart
ayında sahalara dönmesinin beklen-
diği bildirildi. Trabzonspor Kulübü-
nün eski doktorlarından Ufuk Şentürk,
sosyal medya hesabından yaptığı açık-
lamada, Almanya'da Abdülkadir
Ömür'ün ameliyat sonrası rehabilitas-
yon sürecinin büyük bir kısmının ba-
şarılı şekilde bitirildiğini belirterek,
şunları kaydetti: "Yaklaşık iki ay bo-
yunca uyguladığımız ve beslenmesini
de içeren kişiye özel rehabilitasyon
programının her kısmını üstün istek ve
azimle tamamlayan sporcumuz ileri
derecede fiziki gelişim göstermiş genel
kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini
dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin
3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp
sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere
bugün yanımızdan ayrılan sporcumu-
zun mart başı itibarıyla müsabakalara
dönmesini beklemekteyiz. Şahsıma ve
ekibime gösterdiği güven sebebiyle
Abdülkadir kardeşime teşekkür eder
üstün başarılar dilerim."
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abdülKadir 
sahalara 
dönüyor
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B eşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında bu
akşam Medipol Başakşehir'e konuk
olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müca-
dele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı
hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Yeni
teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde
üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş, 36 pu-
anla 7. sırada bulunuyor.

Zorlu periyot başlıyor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçıyla zorlu
bir periyodun içine girecek. Siyah-beyazlı
ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ar-
dından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u

konuk edecek. Bir sonraki hafta, üstünde yer
alan takımlardan Aytemiz Alanyaspor ile
deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haf-
tada da MKE Ankaragücü ile evinde oynaya-
cak. Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26.
haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi
maçıyla tamamlanacak.

Burak seri için oynayacak

Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yıl-
maz, son 4 resmi maçta 4 gol kaydetti.
Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçında fileleri havalandıran Burak, Süper
Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ve
Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci ya-

şadı.
Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı for-
mayla 9 gole imza attı.

Gökhan Gönül cezalı

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu
Gökhan Gönül, sarı kart cezası nedeniyle
zorlu karşılaşmada görev alamayacak. Süper
Lig'in ilk yarısında Trabzonspor, Yukatel De-
nizlispor ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart
gören Gökhan, 21. haftadaki Gaziantep FK
karşılaşmasında da aynı durumu yaşayarak
cezalı duruma düştü. Sakatlığı henüz geçme-
yen Dorukhan Toköz de yarınki mücadelede
forma giyemeyecek. DHA

Manisa Akhisarlı 20 yaşındaki güreşçi
Kerem Kamal, yıldızlar ve gençlerde Av-
rupa ve Dünya Şampiyonası'nda kendin-
den büyük rakipler arasında kazandığı
altın madalyaların ardından büyüklerde
ikinci kez katıldığı Avrupa Şampiyona-
sı'ndan da madalyayla döndü. Geçen yıl
nisan ayında Romanya'da düzenlenen
2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda
büyüklerde ilk kez mindere çıkarak 60 ki-
logram grekoromen stilde bronz madal-
yayı boynuna takan Kerem, bu kez
finalde mücadele ederek gümüş madal-
yanın sahibi oldu. İtalya'nın başkenti Ro-
ma'da devam eden şampiyonada finale
kadar gelen genç sporcu, finalde kendin-
den 6 yaş büyük Ermeni sporcu Gevorg
Gharibyan'a normal süresi 5-5 biten
maçta puan dezavantajıyla kıl payı ye-
nildi. Geçen yıl Dünya Güreş Birliği
(UWW) tarafından yılın en iyi genç gre-
koromen güreşçisi seçilen sporcu, yine
kendinden çok büyük ve tecrübeli rakip-
leri arasında Avrupa Şampiyonası'ndan
madalyayla dönerek gelecekte bu spora
damga vurmayı sürdüreceğinin sinyalini
verdi. 5 çocuklu ailenin en büyük çocuğu
olarak imkansızlıklar içinde büyüyen, gü-
reşte okul seçmelerinde tesadüfen keşfe-
dilen Kerem, başarılarıyla kolu felçli
annesi ve zihinsel engelli küçük kız kar-
deşinin de umudu olmuştu.

Mahallesinin
gururu
KeMal

ZIRVE ICIN KRITIK MAC
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş,
Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

VOLEYBOLDA GÜLEN TARAF VAKIFBANK

Siyah-beyazlı ekipte

zorlu maç takvimi öncesi

5 oyuncu sarı kart ceza

sınırında bulunuyor. 

Burak Yılmaz, Atiba 

Hutchinson, Caner Erkin,

Georges-Kevin N'Koudou

ve Umut Nayir, Medipol

Başkaşehir maçında

kart gördükleri takdirde,

gelecek haftaki 
Trabzonspor karşılaşma-

sında cezalı duruma 

düşecekler.

5 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Biz şampiyon olacağız
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında,
ligin gidişatına ilişkin konuştu. Albayrak, “Şampiyon biz olacağız” ifadesini kullandı
GalaTasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret
Salonu'nda gerçekleştirilen şubat ayı ola-
ğan divan kurulu toplantısında konuşan
Albayrak, sarı-kırmızılı camiayı birlikte ha-
reket etmeye davet ederek, "Birlik olursak,
Galatasaraylıların başaramayacağı hiçir
şey yok. Özellikle bu sene buna çok ihtiya-
cımız var." dedi. Kulübün sorunlarını çöz-
mek için yoğun bir çalışma içinde
olduklarını aktaran Al-
bayrak, "Futbolcu kardeş-
lerimizin sadece ocak
maaşları ödenmemiştir.
O da 10 gün gecikmiştir.
Allah'ıma şükür olsun ki
geldiğimizden beri çalı-
şan kardeşlerimizin ma-
aşlarını tam zamanında
yatırdık. Gerçekten çok
üzülüyorum, çok acıma-
sızca eleştiriyorsunuz.
Mustafa Cengiz başkanı-
mız ve ekibinin hakikaten
çok iyi işler yaptığını bil-
menizi istiyorum. Galata-
saray'ın borcu, artık
yönetilebilir bir duruma
gelmiştir. Bu çok sevindi-
rici bir durumdur." diye
konuştu.

Artık büyük transfer
olmayacak

Abdurrahim Albayrak,
transfer dönemlerini
karla kapattıklarını vurgu-
layarak, "Her transfer dö-
neminde aldığımız ile
sattığımız arasında bir
milyon avro karımız var.
Gelecek sezon başında
güzel şeylere imza attığı-

mızı göreceksiniz. Gelecekte büyük trans-
ferler olmayacak, genç kardeşlerimize yö-
neliyoruz. Galatasaray'ın geleceğini
oluşturuyoruz. Bunun için yönetimimiz,
Fatih hocamızın büyük çabası ve emeği
vardır. Bunlardan birçoğunu gerçekleştir-
dik, diğerlerini de gerçekleştirmek için ge-
cemizi gündüzümüze katıyoruz."
ifadelerini kullandı. Eleştirilere açık olduk-

larını aktaran Albayrak, "Biz eleştirilerden
ders çıkarıyoruz. Bu yönetim nasıl Flor-
ya'yı terketmediyse size söz veriyorum o
adayı da halledeceğiz. O ada halledilecek
arkadaşlar. Galatasaray Adası, Galatasa-
raylılarındır." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyon olacağız

Albayrak, geriden kalan iki sezonu şampi-
yon kapattıklarını hatırlata-
rak, "Herkesin 'bir şey
yapamaz' dediği takımlar
şampiyon oldu. Allah'ın iz-
niyle bu sene de şampiyon
olacağız. Sizin desteğinize ih-
tiyacımız var. Beraber olur-
sak, başarılı olabiliriz. Gelin
14 Şubat Sevgililer Günü'nü
30 milyon Galatasaraylıyla
beraber kutlayalım." değer-
lendirmesinde bulundu. Ga-
latasaray Kulübü Başkan
Yardımcısı Yusuf Günay da
kulüpte seçimli genel kurul
yapılması için açılan davanın
reddedildiğini hatırlatarak,
şunları kaydetti: "Dünkü
mahkeme, yönetim kurulu-
nun açtığı bir dava değil. Bir
divan kurulu üyemizin ve
genel kurul üyeliğinden ihraç
edilmiş 2 kişinin açtığı bir da-
vadır. Bu hukuki süreci tartış-
maya hiç gerek yok. Eğer
seçime gitme gibi yasal bir
zorunluluk olsa, bir gün dahi
durmamız söz konusu değil.
Seçime giderdik." Toplantı,
divan kurulu üyelerinin gün-
cel gelişmelerle ilgili yaptığı
açıklamaların ardından sona
erdi.

Halterde 
tarihi başarı

Türkiye Halter Federasyonundan
yapılan açıklamaya göre, Özbekis-
tan'ın başkenti Taşkent'te 8 Şubat'ta
başlayan organizasyon, dün sona
erdi. Kupanın son günü kadınlar +87
kiloda podyuma çıkan milli sporcu
Melike Günal, koparmada 107 kilo,
silkmede 135 kilo ve toplamda ise 242
kiloluk derecesiyle altın madalyaların
sahibi oldu. Açıklamada Melike Gü-
nal'ın, "Özbekistan'da Türk bayrağını
dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı'nı
dinlettirdiğim için çok mutluyum. An-
trenörlerimiz ve federasyon başkanı-
mız Tamer Taşpınar bize büyük
destek veriyor. Bu şampiyonluğu şe-
hitlerimize, onların ailelerine ve bizim
için savaşan askerlerimize armağan
ediyorum. İstiklal Marşı'nı okutup
Türk bayrağını göndere çektirdik. Ka-
file olarak asker selamı vererek de
Mehmetçiğe desteğimizi göstermek
istedik. Mutluyuz." ifadelerine yer 
verildi.

Milli sporculardan 20 madalya

Ay-yıldızlı sporcular, 6. Uluslararası
ISSF Dayanışma Kupası'nı 10 altın, 8
gümüş ve 2 bronz olmak üzere top-
lam 20 madalya ile tamamladı. Tür-
kiye Halter Federasyonu Başkanı
Tamer Taşpınar, kazanılan 20 ma-
dalya nedeniyle milli sporcuları tebrik
ederken, "Şampiyonanın son gününde
ülkemize 3 altın madalya daha hediye
ediyoruz. Altın madalyalara ambargo
koyan Melike Günal'ı performansını
devam ettirdiği için kutluyorum. Onu
yetiştiren antrenörlerini, kulübünü ve
ailesini de yürekten kutluyorum. Hiç-
bir başarı tesadüf değildir. Yapılan
planlı ve önemli çalışmalar netice-
sinde böyle güzel sonuçlara ulaşma-
nın haklı gururunu yaşıyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
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A nadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu
Shane Larkin ve takım kaptanı Doğuş
Balbay, bir panele katılarak öğrencilerin

sorularını cevapladı ve tavsiyelerde bulundu.
Anadolu Efes'in oyun kurucusu Shane Larkin ile
takım kaptanı Doğuş Balbay, Okyanus Koleji'nin
Halkalı kampüsünde düzenlediği "Gelecekte bir
gün, meslekte ilk gün" isimli panele katılarak
öğrencilerle buluştu. Shane Larkin, profesyonel
bir basketbolcu olma aşamasında yaşadığı zor-
luklardan bahsederken, Doğuş Balbay da öğren-
cilere sporun yanında eğitimin de çok önemli
olduğunun vurgusunu yaptı.

Üniversitede çok zorlandım

Teksas Üniversitesi'nde burslu okurken iki defa
diz sakatlığı geçirdiğini ama buna rağmen he-
defleri doğrultusunda pes etmediğini söyleyen
Balbay, "Birçok kişi ben bu sakatlıkları yaşadı-
ğımda kariyerim bitti gözüyle bakıyordu. Ben hiç
geri adım atmadım. Basketbol sahasına geri
dönmek için elimden geleni yaptım ve bu ciddi
sakatlıkların üstesinden gelmeyi başardım"
dedi. Balbay, Amerika Birleşik Devletleri'nde
(ABD) üniversitede spor yapabilmek için not or-
talamasının önemli olduğunu da vurgulayarak,
"İyi bir öğrenci olmaya gayret ettim. Belli bir not
ortalamasının altındaysanız size, basketbol oy-
nama, antrenmana katılma izni vermiyorlar. O
yüzden her zaman not ortalamamı da yüksek
tutmaya çalıştım. Yeri geldiğinde etütlere katıl-
dım. Bu şekilde diplomamı alıp hedefime ulaş-
tım" diye konuştu.

Milli formayı giymek çok özel

Panelde yer alan Okyanus Koleji öğrencisinin
sorduğu, "Kulüp takımı ile milli takım için oy-
nama konusunda ne gibi farklılıklar var?" soru-
suna ise Doğuş Balbay şu cevabı verdi: "Milli
forma için tüm ülkeyi temsil ediyorsunuz. 80-83
milyon kişi sahada olan oyuncuları destekliyor.
Çok büyük bir gücü var. Türk armasını göğsü-
nüzde taşıdığınızda bu farklı bir gurur oluyor.
Onun yeri çok ayrı. Geçmişin de çok büyük ba-
şarılı olan Anadolu Efes'te de oynamak büyük

gurur ama kıyaslamak zor. Milli takım için oyna-
mak ayrı bir duygu."

Mühendis olmak isterdim

Doğuş Balbay, sporun içinde olmasaydı mühen-
dis olabileceğini ifade ederek, "Babam makine
mühendisi. Onun izinde gidip makine mühendisi
olmak isterdim ama sporun içinde kalsaydım,
basketbol olmasaydı futbola yönelirdim" şek-
linde konuştu.

Kötü sözler motivasyon sağladı

Türkiye A Milli Takımı'nda oynamayı seçen
ABD'li yıldız basketbolcu Shane Larkin ise oku-
lun kendisi için de çok önemli olduğuna vurgu
yaparak, "Okul benim için önemliydi. Miami Üni-
versitesi'nde iyi oyuncularla birlikte oynadığım
için kendimi çok şanslı hissediyorum. Üniversi-
tedeki takımımız çok iyiydi ve konferans şampi-
yonluğu yaşadık. İki defa ayak bileğimden ciddi
sakatlık yaşadım ve o dönemde benim kariyeri-
min bittiğini söyleyenler oldu ama ben çalış-
maya devam ettim ve benimle ilgili söylenen
olumsuz sözler, en önemli motivasyon kaynağım
oldu" ifadelerini kullandı.

Kobe'yi asla unutmayacağım

Geçirdiği bir helikopter kazasında kızıyla birlikte
hayatını kaybeden basketbolcu Kobe Bryant ile
ilgili de konuşan Larkin, NBA'de oynadığı dö-
nemde Bryant'a karşı forma giymenin kendisi
için inanılmaz bir deneyim olduğunu söylerken,
"Kobe Bryant'ın Lakers formasıyla emekli ol-
duğu yıl, ona karşı oynama fırsatım olmuştu. O
benim için inanılmaz bir deneyimdi. Tüm zaman-
ların en iyi oyuncularından birisiydi. Onun gibi
yaşayan bir efsaneye karşı oynayabilmek, ha-
yallerin gerçek olması gibiydi. Lakers'a karşı oy-
nadığımızda bizim soyunma odamıza geldiğini
hatırlıyorum. 22 yaşındaydım o dönemde. Bize,
'inanmaya ve sıkı çalışmaya devam edin, ha-
yatta her şey mümkün' diyerek tavsiyelerde bu-
lunmuştu. Yaşananlar çok trajikti. Tavsiyelerini
asla unutmayacağım, o her zaman bir efsane
olarak kalacak" açıklamasında bulundu.

Barcelona'ya övgü dizdi

Bir öğrencinin sorduğu, "Avrupa
basketbolunda, NBA düzenine en
yatkın takım hangisi" sorusuna ise
Larkin, "Anadolu Efes'ten sonra
Barcelona" cevabını vererek, "Bar-
celona, yüksek kalitede oyuncu-
lara sahip. Birçok oyuncunun
NBA deneyimi var. Yüksek bir
hızda oyun oynuyorlar" diye
konuştu.

NBA ile fark
nedir?

Shane Larkin, NBA ile
Eurolegue arasındaki
farklılıklardan da
bahsederek, "NBA'de
daha çok bire bir oyun
görüyorsunuz, çok fazla ta-
kımsal organizasyon yok. Av-
rupa basketbolu ise çok daha fazla takım
oyununa dayalı. Bir oyuncunun neredeyse bütün
şutları kullandığını pek göremezsiniz. Herkes,
tek bir hedef için savaşıyor. Bunun en büyük
fark olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kul-
landı.

Üç isim de çok değerli

Türk milli takım formasını giyeceği için heye-
canlı olduğunu söyleyen Larkin, "Ersan, Cedi ve
Furkan ile şu ana kadar tanışma fırsatım ol-
madı. Onlarla birlikte oynayacağım için mutlu-
yum. Birlikte iyi şeyler başaracağımıza
inanıyorum"  açıklamasında bulundu.

Avrupa önemli bir fırsattı

NBA'de oynarken Avrupa basketboluna dönüş
sürecini de anlatan Larkin, "Avrupa, benim için
oynama konusunda daha iyi bir fırsattı. NBA'de
fazla süreler alma şansı bulamadım. Oyuncu
olarak gelişim göstermek, yapabildiklerimi daha
iyi noktaya getirmek için Avrupa'ya geri dön-
düm. Burada geçirdiğim her yıl, gelişim göster-
diğimi düşünüyorum" dedi. DHA

Türk milli takımında forma giyecek olan ABD'li oyuncu Larkin ve Anadolu Efes takımı
kaptanı Doğuş Balbay "Gelecekte bir gün, meslekte ilk gün" konulu panelde öğrenciler
ile buluştu. Larkin, “İki defa ayak bileğimden ciddi sakatlık yaşadım ve o dönemde
benim kariyerimin bittiğini söyleyenler oldu ama ben çalışmaya devam ettim ve 
benimle ilgili söylenen olumsuz sözler, en önemli motivasyon kaynağım oldu" dedi

PES ETMEDI BU
GUNLERE GELDI 

Öğrenciler
yoğun ilgi

gösterdi 

Öte yandan öğrenciler,
Larkin ve Doğuş Balbay'ın
katılım gösterdiği panele
yoğun ilgi gösterdi. Panelin
yapıldığı Halkalı Okyanus
Koleji salonunu dolduran
öğrenciler, salona giriş
yaptıkları andan itibaren
oyuncuları büyük bir coşku
ile karşıladı. İki önemli

oyuncuyu okullarında ağır-
ladıkları için çok mutlu ol-
duklarını söyleyen
öğrenciler, Shane Larkin ve
Doğuş Balbay'ın hem
oyunlarını hem de karak-
terlerini örnek aldıklarını
vurgularken, düzenlenen
panelin de kendileri için
önemli olduğunu ifade etti.

Atiba: Elimizden
geleni yapıyoruz
Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, “Sergen Yalçın’la çok güzel
bir başlangıç yaptık ve 2 maçı kazandık. Bir sonraki maç için çok heyecanlıyız
ve çok da yoğun bir fikstürümüz var. Elimizden geleni yapıyoruz” dedi
Nişantaşı Üniversitesi tarafından
düzenlenen ve spor camiasının
farklı alanlarından birçok ismi bir
araya getiren ‘International Sport
Summit’e katılan Atiba Hutchinson,
organizasyon öncesinde basın men-
suplarına açıklamalarda bulundu.
Ödül alacağı için çok heyecanlı ol-
duğunu ifade eden tecrübeli fut-
bolcu, “Gerçekten çok heyecanlıyım
burada olduğum için. Bu ödülü ilk
kez alacağım için heyecanlıyım ve
bu ödülün devam edeceğini duydu-

ğuma da sevindim. Burada başlaya-
cağız ve bundan sonra nasıl olaca-
ğını da göreceğiz” diye konuştu.

Güzel bir başlangıç yaptık 

Siyah-beyazlı ekipte yaşanan teknik
direktör değişikliğinin ardından iyi
bir başlangıç yaptıklarını söyleyen
Atiba, “Sergen Yalçın’la çok güzel
bir başlangıç yaptık ve 2 maçı ka-
zandık. Bir sonraki maç için çok he-
yecanlıyız ve çok da yoğun bir
fikstürümüz var. Elimizden geleni

yapıyoruz, bir sonraki maç da eli-
mizden geleni yapacağız” şeklinde
konuştu.

1 yılım daha var

Futbola 1 yıl daha devam etmek is-
tediğini belirten Atiba Hutchinson,
“Sezonun bitmesine çok var. Ama
tabii ki kendimizi buna alıştırıyoruz.
1 yılım daha olduğunu düşünüyo-
rum, burada çok güzel ve iyi hisse-
diyorum” ifadelerini kullandı. 
DHA

Cimbom kupaya

veda etti
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0'lık 
yenilginin rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 
yenmesine rağmen kupaya çeyrek finalde veda etti
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final rövanş maçında Aytemiz
Alanyaspor'u konuk etti.
9'uncu dakikada Galatasaray öne
geçti. Ömer Bayram'ın ceza sahası
dışı sağ çaprazdan ortasında Emre
Akbaba'nın arka direkte yaptığı kafa
vuruşunda meşin yuvarlak filelere
gitti: 1-0. 27. dakikada Aytemiz Alan-
yaspor gole yaklaştı. Fernandes'in
soldan ortasında ceza sahası önünde
son anda Aytemiz Alanyasporlu
oyunculardan önce davranan Mar-
cao, meşin yuvarlağı kornere gön-
derdi ve tehlikeyi önledi. 28. dakikada
Linnes'in sol çaprazdan ceza saha-
sına girdikten sonra yaptığı vuruşta
meşin yuvarlak yandan az farkla
auta çıktı. 31. dakikada konuk takım
beraberliği sağladı. Sol kanatta topla
buluşan Fernandes, pasını Ceyhun
Gülselam'a verdi. Bu oyuncu sol
çaprazdan ceza sahasına girdikten
sonra meşin yuvarlağı içeri çevirdi.
Bammou, penaltı noktası civarında
bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağ-
larla buluşturdu: 1-1. Karşılaşmanın
ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı kıran kırana geçti

49'uncu dakikada Ömer Bayram'ın
soldan ortasında Onyekuru'nun ceza
yayı içinde bekletmeden yaptığı vu-
ruşta meşin yuvarlak üst direkten
döndü. Pozisyonu takip eden Emre
Akbaba'nın altıpasın önünden kafa
vuruşunda top kaleci Marafona'da
kaldı. 55. dakikada Galatasaray
ikinci golü buldu. 54. dakikada Ömer
Bayram'ın soldan kullandığı korner
atışında hakem Yaşar Kemal Uğurlu,
Aytemiz Alanyasporlu futbolcu
Bammou'nun ceza sahasında topa
eliyle müdahale ettiğini belirterek
penaltı kararı verdi. Topun başına
geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı
filelere gönderdi: 2-1. 78. dakikada

Seri'nin ceza sahası dışından sert şu-
tunda top kaleci Marafona'dan
döndü. Pozisyonu tamamlamak iste-
yen Feghouli'nin yaptığı vuruşta
meşin yuvarlak üstten auta gitti. 81.
dakikada Onyekuru'nun soldan orta-
sında ceza sahasında önce Feghouli
sonra da Adem Büyük'ün vuruşları
savunmadan döndü. Pozisyonun de-
vamında Emre Akbaba'nın altıpas-
taki vuruşunda meşin yuvarlağı
Marafona çıkarttı. Dönen topa
Adem Büyük'ün yaptığı kafa vuru-
şunda ise meşin yuvarlak üstten auta
çıktı. 85. dakikada Galatasaray farkı
2'ye çıkarttı. Belhanda'nın ceza sa-
hası dışı sağ çaprazdan ortasında
Adem Büyük'ün arka direkte uygun
durumda yaptığı vuruşta meşin yu-
varlak ağlarla buluştu: 3-1. Kalan
dakikalarda başka gol olmadı ve Ga-
latasaray karşılaşmadan 3-1 galip
ayrıldı.

Alanyaspor yarı finalde

Alanyaspor, sahasındaki ilk maçta
elede ettiği 2-0'lık skorun avantajıyla
adını yarı finale yazdırdı. Tarihinde
ilk kez yarı finale çıkma başarısı gös-
teren Akdeniz ekibi, finale yükselmek
için Sivasspor ile karşılaşacak.

İtalya'da düzenlenen Büyük-
ler Avrupa Güreş Şampiyo-
nası'nda grekoromen stilde

ülkemizi temsil eden milli
güreşçilerden Kerem Kamal

gümüş, Selçuk Can ise 
bronz madalya kazandı

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası,
3'üncü gününde yapılan müsabakalar
ile devam etti. 20 yaşındaki milli güreşçi
Kerem Kamal, rakibi Gevorg Gharib-
yan’a yenilerek gümüş madalyanın sa-
hibi olurken, 72 kg grekoromen stilde
ise milli güreşçi Selçuk Can rakibi

(CRO) Dominik Etlinger’i 7-5 mağlup
ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu,  Avrupa Güreş
Şampiyonası’nda gümüş madalya ka-
zanan milli sporcu Kerem Kamal’ı teb-
rik etti. Bakan Kasapoğlu mesajında şu
ifadelere yer verdi: “Bayrağımızı yukarı
taşıyan sporculara teşekkür ederim.”

Güreşin kralı Türkiye
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

CUMA 14 ŞUBAT 2020

14 Şubat Sevgililer Gününüzü kutlar,
sevginizin daim olmasını dileriz
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FATMA DUMAN
Kadın ve Güç Derneği (KAD.GÜÇ.DER)

Kurucu Başkanı Fatma Duman

14 Şubat Sevgililer
Gününüzü kutlar,
sevginizin daim
olmasını dileriz


