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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Ahmet Davutoğlu tarafından
kurulan Gelecek Partisi'nin en

genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail
Günaçar gündeme bomba gibi düştü.
Günaçar'ın “Davutoğlu'nun Erdo-
ğan'dan farkı sizce ne olacak?” soru-
suna verdiği “Davutoğlu bilime önem
veren birisi, en azından diploması var
kendisinin” cevabı yeni bir tartışma
başlattı. Cumhurbaşkanı Başdanış-
manı Mücahit Küçükyılmaz, firari 
FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın “En
azından Davutoğlu'nun gerçek bir dip-
loması var” payla-
şımını hatırlatarak,
“Şimdi gördünüz
mü kimlerle yan
yana durduğu-
nuzu? Hayır,
bence hâlâ göre-
mediniz, zira hırs
ve öfke gözünüzü
karartmış” açıkla-
masını yaptı. 

çEsenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, birer

gün arayla ilçede faaliyet gösteren
113. Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi ve
266 Nolu Mavi Esenyurt Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi mini-
büsçü esnafıyla bir araya geldi.

Kooperatif 
üyelerine birlik
çağrısı yapan
Bozkurt, 
“Birleşmenizde
fayda var. 
Endişelerinizi
gidermek için
elimden ne geli-
yorsa yaparım”
dedi. I SAYFA 9
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En genç üye 
tartışma başlattı

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Bir soru
iki yazı...

SAYFA 5Onur KARAKOÇ

Üç küp 
altın! 

SAYFA 8İlke DUYAN

5 duy(g)u 
organı

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun İBB

Meclisi’ne sunduğu 25 mil-
yar 850 milyon liralık 2020
yılı bütçesi oybirliği ile
kabul edildi. İBB’nin yeni
stratejik planına göre, mev-
cut raylı sistem taşımacılığı-
nın toplu ulaşım içindeki
payı yüzde 20,6’dan yüzde
30’a çıkartılacak. Toplantı
çıkışında gazetecilerin soru-
larını cevaplandıran İma-

moğlu, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın
kendisini kast ederek “İşine
baksın” sözlerine, “Ben,
burada oturarak, çalışma-
yarak, iş üretmeyerek bele-
diye başkanlığı yapmak için
seçilmedim. ‘Sen otur işine
bak’ cümlesinin bir başka
açılımı, ‘En iyisini ben 
bilirim’ demektir. Bence en
iyisini 16 milyon bilir” 
yorumunu yaptı.   I SAYFA 9

ç
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Kemal D. Bozkurt

İsmail Günaçar

Büyükçekmece Belediyesi ile
Namık Kemal Üniversitesi 

tarımsal eğitim programı işbirliği 
protokolü imzaladı. Böylelikle 
bilimsel yöntemle tarımın ilk adımı
atıldı. Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün, imzala-
nan protokolün İstanbul ve Büyük-
çekmece tarımı adına önemli
olduğuna dikkat çekti. I SAYFA 8
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Bilimsel tarımın
ilk adımı atıldı

Birleşmenizde 
büyük fayda var

İstanbul İnşaatçılar Derneği
(İNDER) Yönetim Ku-

rulu Başkanı Nazmi Durbaka-
yım, inşaat sektörü için 2019’un
muhasebe yılı olduğunu söyle-
yerek, konut almak için bugü-
nün en doğru zaman olduğunu

dile getirdi.
Durbakayım,
“Stoklar eriyor,
maliyetlerimiz
yüzde 70’e kadar
yükseldi o yüz-
den 2020 sonuna
doğru konut fi-
yatları yüzde 
45 artacaktır”
dedi.  I SAYFA 6
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Nazmi Durbakayım

Konut fiyatları 
yüzde 45 artacak

Avcılar'da iş görüşmesine git-
mek üzere evinden ayrıldıktan

sonra aracın çarpması sonucu engelli
kalan Gülten Güneş, ehliyetsiz 
sürücünün 3 yıl süren yargılama 
sonucu sadece 731 lira para cezası 

almasına tepki
gösterdi. Kaza
nedeniyle 
psikolojisinin
bozulduğunu
belirten Güneş,
“3 yıl daha ça-
lışamadığım
için emeklilik
hakkı da kaza-
namıyorum”
dedi. I SAYFA 8
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Kazadan sonra
hayatım karardı

BiR KiŞi DEĞiL
16 MiLYON BiLiR

IBADET YERINE 
ADALET VE LIYAKAT

AHMET DAVUTOĞLU, GELECEK PARTİSİ’NİN MANİFESTOSUNU AÇIKLADI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partinin ilkelerini ve kurucu
üyelerini Ankara'da düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. “Zamanı

geçmiş eski sözleri tekrar etmeye değil, ‘yeni şeyler söylemeye’ 
geliyoruz” diyen Davutoğlu, “Hak ve makam talepleri 

ibadet üzerinden değil adalet, ehliyet ve liyakat temellerine 
dayalı hukuk ve teamül üzerinden gerçekleşir” dedi

Büyükçekmece'de
özel halk 

otobüsünde bir
kadını taciz ettiği
iddia edilen kişi 

linç edilmek
istendi. Gözaltına

alınan şüpheli
karakola 

götürüldü

LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI
Silivri -Yenibosna
seferini yapan özel

halk otobüsünde uyuyan
kadın yolcuya yanında 
oturan kişi iddiaya göre
taciz girişiminde bulundu.
Halk otobüsü şoförü 
otobüsü durakta durdurdu
ve kapıları kapatarak polisi
aradı. Bu sırada bazı 
yolcular şüphelinin ba-

şında kaçmaması için
bekledi. İhbar üzerine olay
yerine gelen polis ekipleri
şüpheliyi gözaltına almak
için otobüse bindi. Polis
gözaltına alınan adamı
polis otosuna götür-
düğü sırada çevredekiler
tepki göstererek darp 
etmeye çalıştı. Şüpheli
karakola götürüldü. 

ç

İBB Bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Grup 
Başkanvekili Tevfik Göksu Nurettin Sözen dönemi 

hariç bütün İBB bütçelerinin genelde yüzde 90 üzerinde 
gerçekleşmeyle kapandığını söyledi. “2020 yılında bu bütçe
neyle kapanacak?” diye soran Göksu. “Ben aşağı yukarı
biliyorum. Hakiki bütçenin ne olduğunu aktarmak 
istiyorum. Bütçede, yazıda çok güzel manipülasyon-
lar yapabilirsiniz” dedi. Bütçenin 
yaklaşık yaklaşık 15 milyarının 
hayali olduğunu belirten
Göksu, “Bu bütçe vatandaş
açısından mirasyedi büt-
çesidir” diye konuştu. 
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Vatandaş açısından 
mirasyedi bütçesi!

Son günlerin en çok 
konuşulan spor gündemi

şüphesiz TFF'nin sapma
oranlarındaki değişiklik.
Yüzde 30'dan 40'a yükselti-
len oranlar tepkilere rağmen
onaylandı. Sezon başında
açıklanan limit aşım oranına

göre hazırlıklarını yapan,
transfer çalışmalarını planlayan

kulüpler bu durumda haksızlığa
uğradıklarını söylerken, bütçesini

talimata göre uyarlayamayan kulüp-
ler ise verilen bu taviz ile iflasa doğru 

sürükleniyor yorumları yapıldı. I SAYFA 14
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Federasyondan
yüzde 10’a onay
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KIŞ KiLOLARINA 
KARŞI ÖNERiLER

I SAYFA 2’DE

YENi ŞEYLER 
SÖYLEMEYE 
GELiYORUZ

154 kişilik
Kurucular
Kurulu’nda
Davu-
toğlu’nun 
dışında 18 eski 
AK Parti’li milletvekili
yer aldı. AK Parti ile
görüş ayrılığına düşen
isimlerden, KADEM ku-
rucusu ve bir dönem
Emine Erdoğan’a ya-
kınlığıyla tanınmış
Sema Silkin Ün de Ge-
lecek Partisi’nde yer
aldı. YÖK eski Başkanı
Yusuf Ziya Özcan da
kurucu üye oldu. Lis-
tede Kürt kökenli isim
ağırlığı da dikkat çekti.
Kurucular Kurulu’nda
ekonomiyle ilgili bazı
isimler de göze çaptı.
Borsa İstanbul’un yö-
neticiliğini yapmış eski
vekil Turhan’ın yanı
sıra Tuncay Dinç’in de
listede olduğu 
görüldü. 

Davutoğlu, Ankara Bilkent
Otel'de kameralar karşısına

çıkarak, yeni partiyi ve partinin
kurucularını tanıttı. Partisinin ma-
nifestosunu açıklayan Davutoğlu
geçmişte yaşanan acılara değine-
rek, “Korkuya değil ümide ayarlı-
yız. Siyasetimizin temel felsefesi,
geleneğe saygılı özgürlükçülük-
tür” dedi. Konuşmasında sık sık

özgürlük vurgusu yapan Davu-
toğlu, yeni bir anayasa yapılaca-
ğını, paralel yapılara asla izin
vermeyeceklerini söyledi. Başkan-
lık sisteminin demokratik kriterleri
karşılamadığını ve demokratik
parlamenter sistemi savundukla-
rını ifade eden Davutoğlu, “Siya-
sal sistem tercihimiz katılımcı
demokrasidir” ifadelerini kullandı. 

PARLAMENTER SiSTEMi SAVUNUYORUZ

Partisinin ortak akıl 
süreçlerinin öncüsü ve

destekçisi olacağını açıklayan
Davutoğlu, “Siyasetimizin 
vicdani ilkesi din ve inanç özgür-
lüğüdür. Siyaset alanında herkes
kendi imtihanını vermeli ama dini
değerleri bu imtihan sathına sok-
mamalıdır. Hak ve makam talep-
leri ibadet üzerinden değil adalet,
ehliyet ve liyakat temellerine 

dayalı hukuk ve teamül üzerin-
den geçekleşir” diye konuştu.
Devletin bütün dini, mezhebi, 
felsefi anlayışlara ve topluluklara
aynı mesafede olması gerektiğini
vurgulayan Davutoğlu, “Bu 
çerçevede temel ilkemiz özgür-
lükçü laiklik ve çoğulcu din anla-
yışıdır” dedi. Gayrimüslimler için
dedin ve vicdan özgürlüğü 
vurgusu yaptı.  I SAYFA 7
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DiNi DEĞERLER SiYASETE SOKULMAMALI

LiSTEDE
SÜRPRiZ

iSiMLER VAR

Gülten Güneş

Srebrenitsa katliamını inkar
eden Nobel ödüllü Avusturyalı

yazar Peter Handke, Bosna Hersek'in
başkenti Saraybosna'da “istenmeyen
kişi” ilan edildi. Srebrenitsa'da 
8 binden fazla
Boşnak sivilin
katledildiği 
soykırımı inkar
eden ve Sırp lider
Slobodan Milos-
evic'e hayranlı-
ğıyla tanınan
Handke'ye
tepkiler dinmi-
yor.  I SAYFA 13

ç

İstenmeyen kişi
Peter Handke!

Peter Handke

TACiZ GiRiSiMi
UYUYAN KADINAUYUYAN KADINAUYUYAN KADINAUYUYAN KADINAUYUYAN KADINAUYUYAN KADINAUYUYAN KADINAUYUYAN KADINAUYUYAN KADINA

İBB tarafından ha-
zırlanan 2020 fiyat

tarifelerinde mezar ve ce-
naze hizmetlerine de zam
yapıldı. Buna göre tabutlu
defin ücreti 300 TL'den
350 TL'ye yükseltildi. 
Karacaahmet, Çengelköy,
Nakkaştepe'nin içinde 
bulunduğu 1'inci bölge
mezarlıklarda boş mezar

yeri bedeli 30 bin TL'den 
34 bin TL'ye yükseldi. 
Avrupa Yakası'nda Zincir-
likuyu, Ulus, Rumelihisarı
(Aşiyan), Abide-i Hürriyet,
Nafibaba gibi mezarlıklar-
daki fiyatlar ise 30 bin
TL'den 34 bin TL'ye 
cenazenin yanındaki boş
yerin bedeli ise 15 bin
TL'den 17 bin TL'ye çıktı. 

ÖLMEK BiLE PARAYLA!
ç

Ali Ekber Çelik başkanlığa aday
CHP Avcılar Belediye Meclisi eski üyesi
Ali Ekber Çelik delegelere gönderdiği me-

sajda Avcılar CHP ilçe başkanlığına aday oldu-
ğunu açıkladı. Çelik, yaptığı açıklamada, “Umudu
birlikte büyütebilmek, halkın iktidarını yerelden
genele taşımak ve birlikte omuz omuza halaya
durmak için Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçe
Başkanlığına adayım” ifadelerini kullandı.  

ç

Aleyna Tilki’yi 
listeden sildiler

Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı'nın sponsorluğunda,

Forbes dergisi tarafından ilham
veren gençlerin ödüllendi-
rildiği “30 Altı 30” prog-

ramında şarkıcı Aleyna
Tilki de yer almıştı.

Tilki'nin ödüllendi-
rilmesine tepki
gösterilince 
Bakanlık, 

listeden ismini sildi. 
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Ekrem İmamoğlu Tevfik Göksu

Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak ilk 
konuşmasını yapan Davutoğlu “Bütün 
baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku
atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir
gelecek çizmek için bir araya geldik” dedi.



B eslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş,
"Kışın kuşkusuz en çok dert yanılan
ve konuşulan konulardan biri kilo

alımı. Çoğu kişi yaz mevsimine göre kışın
daha hızlı kilo aldığını ve bu dönemde kilo
kaybetmekte zorlandığını ifade eder. Tam bu
noktada çoğunlukla internetten ve dergiler-
den araştırılarak uygulanan, hızlı kilo kaybı
vadeden “popüler diyetler” devreye girer.
Ancak çözümü bu kadar zor ve kısıtlayıcı
yollarda arayıp bir de bu diyetlerle sağlığınızı
bozmak yerine kışın değişen yaşam koşulları-
nıza ve vazgeçtiğiniz alışkanlıklarınıza ufak
dokunuşlar yaparak kış kilolarına karşı sa-
vunma sağlayabilirsiniz" diyor. Beslenme ve
Diyet Uzmanı Ece Öneş, kış kilolarına karşı 6
etkili öneride bulundu, önemli uyarılar ve açık-
lamalar yaptı.

KARBONHİDRATA DİKKAT

Kışın günlerin kısalmasına bağlı olarak karan-
lık geçen saatlerin artması ne yazık ki kişinin
kendini daha mutsuz ve depresif hissetmesine
neden olabiliyor ve bu da şeker, çikolata, bis-

küvi, kurabiye veya hamur işleri gibi basit kar-
bonhidratlara olan eğilimi artırabiliyor. Bu gibi
atıştırmalıkları tüketme isteği duyduğunuzda
ilk olarak onların yerine sadece 1-2 bardak su
için ve ardından 5-10 dakika bekleyin. İsteğiniz
hala devam ediyorsa basit karbonhidratlar ye-
rine ceviz, fındık, badem, yer fıstığı ve kabak
çekirdeği gibi sağlıklı yağlardan ve liften zen-
gin atıştırmalıkları “porsiyonlarına dikkat ede-
rek” tercih edebilirsiniz.

MUTLAKA BOL SU İÇİN

Kışın havaların soğuması ile birlikte terle vü-
cuttan kaybedilen suyun azalması susama his-
sini de azaltıyor. Ancak, su vücut için
yaşamsal önem taşıyor ve vücut faaliyetlerine
devam edebilmek için mevsim ne olursa olsun
suya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca susama hissi ki-
şiye vücut susuz kaldıktan çok daha uzun bir
süre sonra geliyor yani susamak vücut için as-
lında çok geç kalmış bir cevap. Dolayısıyla
kışın da susamayı beklemeden gün içerisinde
8-10 bardak su tüketmek, metabolizmanın ya-
vaşlamasını önlüyor ve dolayısıyla kilo alımını

engellemeye de yardımcı oluyor.

FİZİKSEL AKTİVİTENİZİ ARTIRIN

Soğuk havalarda dışarıda düzenli yürüyüş
yapmak çoğu kişi için zor gelse de, hiç değilse
haftanın üç günü yarım saat yürümeye çalışın.
Evde yapılabilecek egzersizlerle de fiziksel akti-
vitenizi artırabilirsiniz. Gün içerisinde bulun-
duğunuz mekandaki asansörler yerine
merdivenleri kullanın. Toplu taşıma araçların-
dan daha erken inerek yolculuğunuzun bir kıs-
mına yaya olarak devam edin.

KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN

Kahvaltının ihmal edilmesi ya da kahvaltının
poğaça ve börek gibi yiyeceklerle geçiştirilmesi
ilerleyen saatlerde kan şekerinin düşmesine
bağlı olarak daha çok acıkma ve basit karbon-
hidratlı gıdalara eğilimin artmasına yol açıyor.
Bu da kilo alımını oldukça hızlandırıyor. Dola-
yısıyla her gün sağlıklı bir kahvaltı yapmayı
ihmal etmeyin.

ÖĞÜN ATLAMAYIN

Kışın günlerin kısalması ara öğünlerin de ya-
pılmamasına neden olabiliyor. Oysa ara öğü-
nün atlanması vücudun kan şekeri dengesini
bozarak akşam saatlerinde basit karbonhid-
rattan zengin, liften fakir beslenmeye yol
açıyor. Bu da gece saatlerinde tekrar kan
şekerinin düşmesine neden olup
basit karbonhidrata eğilimi artırı-
yor ve bu kısır döngü hızlı kilo ar-
tışını beraberinde getiriyor.
Buna çözüm olarak ise öğün
atlamayıp, öğünlerinizde
sebze yemekleri, salatalar
ve meyveler gibi liften
zengin gıdalarla besle-
nerek kan şekeri den-
gesini sağlayabilir,
daha uzun süre tok
kalabilir ve kilo al-
maya karşı metabo-
lizmanıza destek olabilirsiniz.
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

KIS KILOLARINA 
6 ETKILI ONERI

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece
Öneş, "Kış aylarında günlerin kı-
salması ve soğuk havalar nede-
niyle vücudun neredeyse
tamamının giysilerle kapatılıyor
olması güneşten yararlanma im-
kanını azaltarak D vitamini seviye-
lerinde düşüşlere neden
olabilmektedir. Her ne kadar
somon, uskumru, ton balığı ve yu-
murta gibi besinlerde D vitamini
bulunsa da besinlerdeki miktarlar
ne yazık ki günlük D vitamini ihti-
yacını karşılayamamakta ve vücut
mutlaka günlük olarak güneşten
yararlanmaya ihtiyaç duymakta-
dır. Yapılan son çalışmalar ise D
vitamini eksikliğinin
neredeyse tüm
kronik hasta-
lıkların ris-
kini
artırabile-
ceğinin
yanı sıra
kilo kay-
betmeyi
de zor-
laştırdı-
ğını
göster-
mektedir.
Dolayısıyla
hem genel
sağlık için hem
de kilo problem-
leri için D vitamini sevi-
yelerinin düzenli olarak kontrol
edilmesi ve hekiminiz gerekli gör-
düğü takdirde D vitamini desteği
alınması oldukça önemlidir” diyor.

D VİTAMİNİNİZİ
ÖLÇTÜRÜN

BU HASTALIK 
YURUTMUYOR

Yolda yürürken bacağınızda
aniden oluşan ağrı nedeniyle
yürüyemez hale gelip din-
lenme ihtiyacı hissediyor mu-

sunuz? Veya egzersiz yaparken
ayaklarınızda, baldırlarınızda ya da kal-
çalarınızda ağrı gelişiyor mu? Dinlen-
dikten 3-5 dakika sonra
bacaklarınızdaki ağrı geçiyor, ancak tam
da yürümeye başladıktan sonra yeniden
başlıyor mu? Yürüyüş artık sizin için
zorlu bir mücadeleye mi dönüştü? Yanı-
tınız ‘evet’ ise dikkat, yaşadığınız bu so-
runun nedeni, yaşam kalitesini
düşürmesinin yanı sıra ciddi komplikas-
yonlara neden olabilen ‘periferik arter’
hastalığı olabilir! 

Hemen doktora git

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç.
Dr. Ahmet Arnaz bu nedenle
egzersiz yaparken veya yürür-
ken bacaklarınızda ağrı geliş-
tiğinde mutlaka bir kalp ve
damar cerrahisi uzmanına
başvurmanız gerektiği uya-
rısında bulunarak, "Tedavi
edilmediğinde hayatı teh-
dit edecek kadar ciddi so-
runlar oluşturabilen bu
hastalık aslında günü-
müzde ameliyata bile
gerek kalmadan tedavi
edilebiliyor. Hastalar
ağrısız, aktif bir
yaşam sürebiliyorlar.
Yeter ki zamanında
hekime başvurul-
sun" diyor.

Yürütmüyor,
baktırıyor

Kladikasyo inter-
mittant genel-
likle egzersiz
sırasında
bacak atar da-
marlarına çok

az kan akışının neden olduğu bir belirti.
Hastalar bacak atar damarlarındaki
darlıktan dolayı yürüme esnasında olu-
şan ağrı nedeniyle durup, dinlenme ihti-
yacı hissediyor. Bu esnada mağaza
vitrinlerine baktıkları için de tıbbi ismi
"kladikasyo intermittant" olan bu bul-
guya "vitrin hastalığı" da deniyor. “Kla-
dikasyo intermitant” teknik olarak
“periferik arter” hastalığının bir belirtisi.
Potansiyel olarak ciddi, ancak tedavi
edilebilir bir dolaşım problemi olan pe-
riferik arter hastalığı bacaklara kan akı-
şını sağlayan damarların daralması
nedeniyle gelişiyor. Uzuvlara kan sağla-
yan damarlar, genellikle ateroskleroz,
bir başka deyişle damar sertleşmesinin
sonucu olarak zarar görüyor. Ateroskle-
roz, atardamarların herhangi birinde,
özellikle kalpte gelişiyor. Bacakları etki-
lerse bu tabloya “periferik arter hasta-

lığı” deniyor. Bacak kasları yeterince ok-
sijenli kan alamayınca ağrı gelişmeye
başlıyor.

İstirahatte bile ağrı oluşabiliyor

Bu tabloda damar daralması veya hasa-
rının olduğu bölgelere bağlı olarak
ayaklarda, baldırlarda veya kalçalarda
ağrı ya da rahatsızlık hissi gelişiyor. Bu
ağrı istirahat halinde geçebiliyor, ancak
darlık ilerledikçe otururken veya uzanır-
ken bile bacaklarda ağrı oluşabiliyor.
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç.
Dr. Ahmet Arnaz ciltte solukluk veya ül-
serasyonların da periferik arter hastalı-
ğının diğer önemli belirtilerini
oluşturduklarını belirterek, “Kan akışı
ciddi şekilde azalırsa istirahat halinde
bile hissedilen ağrının yanı sıra parmak-
larda morarma ve ayaklarda soğukluk
gelişebiliyor. Ayrıca alt bacaklarda,
ayaklarda, ayak parmaklarında yaralar
çıkabiliyor. Şiddetli periferik arter hasta-
lığı cilt yaralanmaları ile ülserlerin zor ve
geç iyileşmesine neden olabiliyor. Bu
yaralar ve ülserler kangren geliştirebili-
yor ve uzvun kesilmesine yol açabiliyor”
diyor.

Hatalı alışkanlıkları 
değiştirmek şart!

Tedavide hedef; hastalığın kötüye git-
mesini önlemek ve yakınmaları azalt-
mak. “Damarlara zarar veren plaklar
genellikle sağlıksız yaşam tarzının bir
sonucudur” diyen Doç. Dr. Ahmet
Arnaz “Dolayısıyla sağlıksız alışkanlık-
ları durdurmak ve sağlıklı olanları be-
nimsemek tedavinin ilk adımlarını
oluşturuyor. Sigarayı bırakmak, düzenli
egzersiz yapmak ve ideal kiloda kalmak
çok önemli. Özellikle de diyabet bu has-
talık için büyük bir risk oluşturuyor. Bu
nedenle başta kan şekeri olmak üzere,
kolesterol ve kan basıncı değerlerinin de
kontrol altında olmaları büyük önem ta-
şıyor. Bunlara ek olarak kan sulandırıcı
ilaçlar da düzenlenebiliyor” diyor.

YEMEĞİN ARDINDAN 
AĞRI BAŞLIYORSA!
Sindirim sisteminin başından sonuna bütün
noktalarını tutabilen ve belirtilerinin başka
hastalıklarla karıştırılması dolayısıyla çok
geç teşhis edilebilen bir hastalık Crohn

Genellikle ince ve kalın bağırsakta görü-
len bir hastalığın izlerine ağız boşluğunda
da rastlanabilir mi? Ya da cildinizde yaşa-

dığınız bir sorunun nedeni bir sindirim sistemi hasta-
lığı olabilir mi? Eğer hastalık ‘Crohn’ ise cevabımız,
‘evet’. Sindirim sisteminin ağız boşluğu ile kalın ba-
ğırsak arasındaki tüm bölümlerini tutabilen ve tut-
tuğu bölümde kalınlaşma ile ülserlere yol açan
iltihabi bir bağırsak hastalığı olan Crohn sadece sin-
dirim sistemini tahrip etmiyor; bağırsak dışı pek çok
sistem ve organı da tutabiliyor. Crohn hastalarının en
çok korktukları şeylerden biri ise dalgalı bir seyir izle-
yen bu hastalığın alevlendiği dönemde hastanede te-
davi gerektirecek kadar şiddetlenmesi. Neyse ki bu
kadar ciddi sorunlar yaratan Crohn’la ilgili geliştiri-
len yeni ilaçlar tedavide gün geçtikçe daha başarılı
sonuçlar alınmasını sağlıyor. Hastalığın etkileri dola-
yısıyla sosyal hayatları ciddi oranda kısıtlanan ve
hayat kaliteleri oldukça düşen Crohn hastaları artık
daha etkin tedavilerden faydalanabiliyorlar. “Bu yeni
ilaçların belki de en önemli artılarından biri, uzun
dönem kortizona ve buna bağlı yan etkilere maruz
kalmadan tedavi imkanı sağlayabilmeleri” diyen
Crohn ve Kolit Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı
Prof. Dr. Hülya Hamzaoğlu hastalığın tipik özellik-
leri hakkında bilgiler paylaştı.

Kabızlık da görülebiliyor

Hastalığın en tipik belirtisi genellikle yemek sonra-
sında ortaya çıkan karın ağrısı. Çoğunlukla göbek
çevresi ve altında gelişen karın ağrısının yanı sıra
ishal de Crohn’un en sık rastlanan belirtilerinden biri.
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Hamza-
oğlu, "Eğer bağırsakta ciddi derecede daralma oluş-
muşsa bu kez de karında şişkinlik, ağrı, kusma veya
kabızlık da görülebiliyor” diyor. Hastalığın kalın ba-
ğırsakta tutulum yapması durumunda ise dışkıyla
birlikte kan gelmesi başka bir belirti olarak ortaya çı-
kıyor. Hastalığın alevlendiği dönemde yorgunluk,
halsizlik, yüksek ateş, iştahsızlık, istemsiz kilo kaybı;
anal bölge tutulumunda anüs çevresinde çatlak, ilti-
haplı akıntı yapan fistüller ve apseler görülebiliyor.

Tetikleyici faktörlere dikkat!

Crohn halen gizemini koruyan bir hastalık olmakla
birlikte ortaya çıkmasında genetik ve çevresel faktör-
lerin birlikte rol oynadığı düşünülüyor. Ailesinde
Crohn öyküsü olan bir kişide hastalığın görülme riski
daha fazla. Ayrıca sigara burada da çok olumsuz bir

etkiye sahip. Tedaviye başlayan has-
tanın sigara içiyorsa sigarayı bırak-

ması şart. Gastroenteroloji
Uzmanı Prof. Dr. Hülya Ham-

zaoğlu bunun dışında gıda-
larla alınan bazı bakteri,
bakteri toksinleri ve virüslerin
hastalığın ortaya çıkmasında

rol oynayabildiğini belirte-
rek “Ayrıca hastalığı alev-

lendirebilen aspirin,
antibiyotik ve bazı

ağrı kesicilerin
alınmasına da

dikkat edil-
mesi gereki-

yor” dedi.

Kış aylarında iyice soğuyan havaların da etkisiyle dışarıda daha az
zaman geçirilmesi, fiziksel aktivitenin de azalmasına neden oluyor.

Buna bir de, günün çoğunluğunun karanlık geçmesiyle daha 
mutsuz ve depresif hissedilmesine bağlı değişen beslenme

alışkanlıkları, değişen uyku düzeni ve D vitamininin azalması 
eklenince kışın kilo alımı hızlanabiliyor



A sayiş Şube Müdürlüğü Hır-
sızlık Büro Amirliğine bağlı
ekipler Esenler, Başakşehir,

Bağcılar ilçelerinde 4 Aralık ve 9
Aralık tarihleri arasında meydana
gelen hırsızlık olayları üzerine so-
ruşturma başlattı. Hırsızlık olayları-
nın meydana geldiği iş yerlerinin
güvenlik kameralarını inceleyen
polis ekipleri, şüphelilerin kapalı
kasa kamyonetleriyle geldiklerini,
kepenkleri kırarak açtıktan sonra
hırsızlıkların gerçekleştiğini gördü.
Kamera görüntülerinden 3 hırsızlık
olayının aynı kişiler tarafından ger-
çekleştirildiği ortaya çıktı.

Araç kiralık, plaka çalıntı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tara-
fından kimlikleri tespit edilen şüphe-
lilerin yakalanması için çalışma
başlatıldı. Ekipler, 9 Aralık Pazartesi
günü sabaha karşı düzenlenen ope-
rasyonda kapalı kasa kamyonetle
Bağcılar'da bir iş yerinden hırsızlık
yapmaya çalışan şüphelileri suçüstü
yakaladı. Gözaltına alınan Rama-
zan Y.(19), Yasin B.(18), Ertuğrul
Ç.(26), Emre A.(23) Asayiş Şube
Müdürlüğünde sorgulandı. Polisin
yaptığı incelemede gözaltına alınan

şüphelilerin hırsızlık suçlarından
çok sayıda kayıtları olduğu Rama-
zan Y.'nin ise aranması olduğu be-
lirtildi. Şüphelilerin kullandığı aracın
kiralık olduğu ve plakasının çalıntı
olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifa-
delerinde kendilerini "Ninja Kap-
lumbağalar" olarak adlandırdıkları
öğrenildi.

Ne buldularsa çaldılar

Şüphelilerin gerçekleştirdiği 3 ayrı
hırsızlık olaylarında girdikleri iş yer-
lerinde ne bulursa çaldıkları belir-
lendi. Şüphelilerin çaldıkları
arasında 70 adet akü, yüklü mik-
tarda çay ve çorabın yer aldığı belir-
tildi. Poliste işlemleri
tamamlandıktan sonra adliyeye
gönderilen şüpheliler tutuklanarak
cezaevine gönderildi.

O anlar kameralarda

Öte yandan şüphelilerin sabaha
karşı iş yerlerine kapalı kasa kamyo-
net yanaştırarak, kepenkleri kırdık-
tan sonra içeri girdikleri güvenlik
kameralarına yansıdı. Şüphelilerin
çaldıkları malları yanaştırdıkları ka-
palı kasa kamyonetlerine yükledik-
leri görüldü.  DHA
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

KAPLUMBAGALAR 
YAKAYI ELE VERDI
İstanbul'da bir iş yerini soyarak onlarca çeşit mal çalan 4 şüpheli
suçüstü yakalandı. Kendilerini 'Ninja kaplumbağalar' olarak tanıtan
şüphelilerin 100 bin liralık mal çaldıkları o anlar kameralara yansıdı

Şişli’de evin çatısı çöktü Şişli'de, 6 katlı binanın
çatı katı büyük bir

gürültüyle çöktü. Çatıdan
yola düşen parçalar

doğalgaz borusunun
patlamasına neden oldu.

Mühürlenen bina
sakinleri tahliye edildi

OLAY, Gülbahar Mahallesi,
Karanfil Sokak 18 numa-
rada bulunan 6 katlı binada

meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
binanın çatı katında çökme oldu. Çatı
saçağı da koparak yola düştü. Çatıda
küçük çaplı hasara neden olan kopma
sırasında 6'ncı kattaki daire de zarar
gördü. Sokağa saçılan moloz parçaları

binanın doğalgaz borusunu patlatır-
ken, park halindeki araçlara da hasar
verdi. Bu sırada yoldan geçen 3 kişi
hafif şekilde yaralandı, bina sakini bir
kadın ise fenalık geçirdi. İhbar üzerine
olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık
ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri
çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye
ekipleri de bina ve çevresinde çalışma

yaptı. Yaralılar ile fenalık geçiren bina
sakini sağlık ekiplerince ambulansta
tedavi edildi. Hasar gören araçların
kaldırılmasının ardından molozlar te-
mizlendi. Elektriği ve doğalgazı kesilen
binada oturanlar tahliye edildi. Bele-
diye ekipleri tedbir amacıyla binayı
mühürleyerek, bina sakinlerini tahliye
etti. DHA 

Kadıköyde operasyon

KADIKÖY, Fikirtepe Ma-
hallesi'nde yaşayan Hü-
seyin P.(24)'nin Şile'de

uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üze-
rine Kadıköy İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler,
1 Aralık günü saat 19.00 sıralarında
şüpheli Hüseyin P.'nin Rasimpaşa
Mahallesinde bir kişiyle buluşaca-
ğını ve uyuşturucu madde satışı ya-
pacağını belirledi. Bunun üzerine
ekipler Hüseyin P.'yi Fikirtepe Ma-
hallesindeki evinden çıktığı andan
itibaren takibe aldı. Şüpheli Hüse-
yin P., Halitağa Caddesinde bulu-
nan bir işyerinin önünde Doğa

D.(30) ile buluşarak madde alışve-
rişi yaptığı sırada suçüstü yaka-
landı. Şüpheli direnerek bir polis
memurunu elinden yaraladı ve kaç-
maya çalıştı. Şüpheli Hüseyin P.,
polis müdahalesi ile etkisiz hale ge-
tirilerek gözaltına alındı. Şüpheli
Hüseyin P. ve Doğa D. isimli şüp-
helilerin üzerinde ve araç içerisinde
yapılan aramalarda ise 53,7 gram
skunk maddesi ve uyuşturucu
madde ticaretinden elde edildiği de-
ğerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.

Cezaevine gönderildi

Soruşturmayı derinleştiren ekipler

Hüseyin P.'nin Fikirtepe Mahalle-
sindeki evinde de arama gerçekleş-
tirdi. Hüseyin P.'nin evinde yapılan
aramalarda ise 1 hassas terazi ve 1
kilo 100 gram skunk uyuşturucu
madde ele geçirildi. Şüpheliler em-
niyetteki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edildi. Doğa D.,
'kullanmak için uyuşturucu madde
bulundurmak' suçundan işlem ya-
pılmasının ardından savcılık tali-
matıyla serbest bırakıldı. Hüseyin P.
ise 'uyuşturucu madde ticareti' su-
çundan çıkartıldığı mahkemece tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA

Kadıköy'de uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramalarda bir miktar
uyuşturucuya rastlandı. Şüphelinin suçüstü yakalandığı anlar kameralar tarafından kaydedildi
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gazaltına alındı
Esenyurt'ta polis, 6 lise öğrencisini kurusıkı tabanca 
kullanarak, iki yabancı uyruklu genci tehdit etmek ve
telefonları gasp ettikleri gerekçesiyle göz altına aldı

OLAY, Esenyurt Üçeler
Mahallesinde bulunan
Nazım Hikmet

Park'ında meydana geldi. İddiaya
göre, bir grup genç, parkta bulu-
nan Suriye uyruklu Şero Mu-
hammed Ali ile Fas uyruklu
Mustafa Halil adlı iki kişiye kuru-
sıkı tabanca gösterip tehdit ede-
rek, onları etkisiz hale getirdi.
Şüpheliler, yabancı uyruklu iki ki-
şiyi darp edip, cep telefonunu
gasp ederek kayıplara karıştı.

Tabanca ele geçirildi

Gençlerin bildirmesi üzerine ha-
rekete geçen Esenyurt İlçe Emni-
yet Müdürlüğü ekipleri, olayla
ilgili çalışma başlattı. Kimlik ve

adresleri belirlenen şüphelilere
yönelik olarak operasyon yapıldı.
Operasyonda, Özel bir okulun 12
sınıf öğrencileri M.P.(17),
M.A.(17), M.C.P.(16),
M.E.A.(17), açık lise 9. sınıf öğ-
rencisi D.F.K.(15), yine açık lise
öğrencisi olan E.Ç.(23) yakalana-
rak gözaltına alındı. Şüphelilerin
üzerinde yapılan aramada olayda
kullanıldığı belirlenen kurusıkı ta-
banca ile 1 çakı bulundu. Hasta-
nede sağlık kontrolünden
geçirilen şüpheliler, Esenyurt Asa-
yiş Büro Amirliği'ne götürüldü.
Darp edilen yabancı uyruklu iki
kişi de şüphelileri teşhis etti. 
Polisin olayla ilgili soruşturması
sürüyor. DHA

Gaspçı liseliler 
gazaltına alındı

Turistler şaşkına döndü
Sultanahmet Meydanı'nda 4 kişi arasında
alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı
kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı kavga

esnasında olay yerine çok sayıda polis ekibi
sevk edildi. Şüphelilerin yakalandığı belirtildi

OLAY 13.30 sıralarında Sul-
tanahmet Meydanı'nda
meydana geldi. Aralarında

alacak-verecek meselesi olan ve aynı
zamanda akraba oldukları belirtilen iki
grup arasında tartışma yaşandı. Tar-
tışma kavgaya dönüşünce karşılıklı bı-
çaklar ve silahlar çekildi. Kavgada bir
kişi bıçakla, bir kişi de silahla yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulans-
larla hastaneye kaldırılarak tedavi altına
alındı. Meydanda silah seslerinin du-
yulması üzerine olay yerine çok sayıda
polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri
kavga eden tarafları ayırırken 4 kişi göz-
altına alındı. Çevrede geniş güvenlik
önlemleri alınırken olay yeri inceleme
ekipleri delilleri toplayarak muhafaza
altına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı so-
ruşturma devam ediyor.  DHA

Faciaya ramak kaldı
Gaziosmanpaşa'da Özel Halk Otobüsü ile
ticari aracın çarpışması çevrede korku
yarattı. Kazada otobüs ve otomobilde 
bulunan 4 kişi yaralandı 

KAZA saat 11.30'da Gazi-
osmanpaşa Validesuyu
Mahallesi Hekimsuyu

Caddesi ile Galeri Caddesi'nin kesiş-
tiği kavşakta meydana geldi. İddiaya
göre trafik ışıklarının çalışmadığı sı-
rada Eminönü- Yunus Emre Mahal-
lesi seferi yapan 399C hat numaralı
Enes K. yönetimindeki 34 DN 4069
plakalı özel halk otobüsü Hekimsuyu
Caddesi yönünden kavşağa girdiği sı-
rada Galeri Caddesi yönünden gelen
34 FU 2728 plakalı hafif ticari araca
çarptı. 

Esenyurt'ta bebek cesedi
Esenyurt'ta polis ekipleri metruk bir bi-
nada 15 günlük bebek cesedi buldu.
Denetim yaptıkları sırada rastladıkları
bebek cesedine ilişkin çalışma başlatıldı

ESENYURT İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı gece
kartalları, Salı günü saat

23.00 sıralarında, İnönü Mahalle-
si'ndeki metruk binalarda denetimler
yaptı. Denetimler sırasında metruk bir
binanın bodrum katında çantada, ağız-
ları bağlanmış poşet içinde, çıplak vazi-
yette erkek bebek cesedi bulundu.
Göbeğinin kesilmiş olduğu görülen be-
beğin, hastanede doğmuş olabileceği
değerlendiriliyor. Bebek otopsi için Adli
Tıp Kurumu'na götürülürken polis,
olaya ilişkin çalışma başlattı. DHA
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34 Yılı bulan gazetecilik mesleğim
boyunca hemen hemen her gün
yazı yazarım. Yorumlarım ile

ülkede ve dünyada yaşananları değerlendir-
meye çalışırken dün ele aldığım 'Zambiya'da
neler oluyor?' başlıklı yazımı okuyan bir seve-
nim beni arayıp, 'Ya yine mi?' diye soruyor..

Yani yine mi mahkemelik yine mi bir şey
oldu diyor.

Yok son 4-5 yıldır kendi kendime sansür
koyup, frenlemeye çalışıyorum diyerek rahat-
lattıysam da aslında kendimi değil, ülkemi,
ülkemde yaşadıklarımı ve biz gazetecilerin
yaşadıklarını yazarak dile getirmeye çalıştı-
ğımı ama bunu yaparken 'yine başıma iş aça-
rım' diyerek ülkemde yaşananları değil ama
ülkemden çook uzakta olan Zambiya'da yaşa-
nanları anlattığımı söyledim.

Ama onun yine 'Yok yok bir şeyler var' de-
mesi üzerine bu kez oturup, bir çok gazeteci-
nin hapishanelerde olduğu,genel af olmazsa
da yeni bir yargı paketi bekleyen biz gazete-
ciler ve '' Ne oldu, bir şey mi var?'' diye soran
dostum ve siz sevgili okurlarımın beni daha
iyi anlayabilmeleri için bu iki yazıyı ele
aldım.

İşte o soru ardından diğer bir dosta ait
olan ama biz insanların aradığı dostluğu an-
latan yazıyı da bu günkü yazıma ekledim.

Efendim ben demedim...

-Efendim ben ele demedim, gazeteci 
yazmış...

-Aslında ele dememiştim, gazeteci 
yalan etmiş...

-Yok canım nereden çıkarıyorsunuz, yanlış
anlaşıldı...

Gazeteciye sen bakma...
-Zaten ... gazeteciler hep bele.
Yukarıdaki satırları istediğiniz kadar arttı-

rabilirsiniz, sözünün eri olmayanların dolup,
taştığı, hatta adam diye sayılıp, makamlara
getirildiği bir ülke de.

Evet, gazetecilik iddiasıyla yola çıkanlara
sıkça atfedilen yukarıda ki sözlerin aslında
sözünün eri olmayan, sıkıştıklarında dansöz
misali kıvırtanlara söylenmesi gerekir.

Çünkü, gazeteci duyduğundan, gördüğün-
den ve en önemlisi kamuoyunun tartıştığın-
dan etkilenir, bunu da yazılarına,
gazetelerine döker. 

Kendisini bilen dürüst bir gazeteci durup
dururken birisinin adına ne konuşur, ne de
yazar.. Bunu yapmak istediği zaman da bu
köşede olduğu gibi kendisine ait olan ve
"Köşe Yazısı" diye adlandırılan yerde düşünce-
lerini aktarır.

Ancak oturduğu makamın önemini ve de-
ğerini bilmeden, gelişi-güzel sözde basın

açıklamaları ardından savuranların çok ol-
duğu bir ülkede gazetecilik zaman zaman
öyle bir zorlaşıyor ki, gazeteci ya yalancı du-
rumuna düşüyor, yada mahkemeye...

Buna örnek mi?
Çoğaltabiliriz. 
Adam, durduk yerde falan bize küfür etti

der bunu da gazetecilerin yanında valiye bile
söyler, ama iş mahkemeye gelince, ''yok
canım ben ele bir şey demedim" der.

Gerçi "adam" dedik ama toplumda bile
adam sayılmayanların bulundukları makam-
larına gösterilen saygıdan dolayı biz de onun
dediklerini haber yapar, yazar çizeriz..

Ancak, gelin görün ki; Bu tipler sıkıştıkla-
rında suçu gazetecilerin üzerine atar , beyin-
den değil mideden konuşarak sözde
kuyruklarını kurtarmaya çalışırlar...

Olan da gazeteciye olur.
'Efendim sende ses kaydını alaydın, görün-

tüsünü çekseydin, yetmedi bir de imzasını
alaydın'  diye zaman zaman bu tür tepkilerle
de karşılaşan gazeteci, gazeteciliğin, sözde
adamların bulundukları makamları dolayı-
sıyla ciddiye alınıp, onların açıklama ve de-
meçlerini alırken, '"Efendim şuraya da bir
imza atar mısınız, bir dakika noter getirte-
yim, sonra yazayım'' işi olmadığını 
anlatamazlar ..

İşte, sözünün erinin çok olmadığı bir
kentte gazetecinin sıkça karşılaştığı durumun
kısa bir özetidir bu sitemimiz...

Adam, mahallelerde çeşme başında su dol-
dururken dedikodu yapanlar gibi konuşur,
ama oturduğu makamın ciddiyetini ve de
önemi unutur.

Gazeteci'de o makam yüzünden söylenen-
leri haber yapar diye bilmeyenlerin yarın ya-
şanan bir gelişme karşısında sözlerini
yutmalarıdır, gazeteciliği ülkede zorda 
bırakan...

Evet son günlerde gazetecilerin yaşadığı
durumu anlatmaya çalıştığım şu günlerde
Orhan Bahçıvan adlı bir dostumun ele aldığı
ve eski haber sitemde yayınlanan, arşivimde
rastladığım 'Tilki ile Yılan' ın hikayesini bir
kez daha okuyunca aslında bu gün ve kaç
gündür yazıyla anlatmaya çalıştığım konuya
bir nebzede olsa ilaç oldu sanki...

Evet, başta biz gazeteciler olmak üzere
her insanın dümdüz bir dostluk aradığı şu
dünyada Orhan Bahçıvan'ın ele aldığı o yazıyı
bir kez daha birlikte okuyalım derim.

TİLKİ İLE YILAN

Evvel zaman zaman içinde kalbur saman
içinde olunca develer tellal olmuş, pireler
berber, oğlan babasının beşiğini sallarken,
ovalar tilki ile yılanın arkadaşlığını anlatır-

mış.  Dağlar taşlar bu dostlu-
ğun önünde dile gelmiş. Kurtlar,kuşlar hay-
ranlıkla bu dostluktan söz eder olmuş.

Deve filin kapısını çalmış. Keçi koyuna
dert yanarmış. Kedi ile köpeği her mahlukat
kınar olmuş. Tazılar av peşinde koşarken,
tüm tavşanların hışmına uğramış. Tavuklar
gezinirken "gıtgıtgıdak''  şarkısını söyler ol-
muşlar. Başlarındaki horozlara
güvenirlermiş.

Zaman gelip geçmiş, karşıdan tek gelen
tilkiyi tazılar görüp kovalamaya başlamış.
Arslan araya girmiş. Hayretler içinde tilki-
nin neden yalnız dolaştığını sormuş.

Tilki yılanla olan dostluğun nasıl başlayıp,
nasıl bittiğini anlatmaya başlamış. Çünkü
tüm hayvanlar aleminde bu dostluk örnek
olarak gösterilirken, birden bire yılanın yok-
luğu, tilkinin yalnızlığı merak konusu olmuş.
Arslanın ısrarına dayanamayan tilki başla-
mış anlatmaya.

Tilki:
"Ey hayvanlar aleminin şahı, yeşil orman-

ların eşsiz padişahı, yüce sultanımız, ben
suçsuzum. Benim sözlerimi sonuna dek din-
lerseniz siz de bana hak vereceksiniz" demiş.

Arslan:
'Konuş seni dinliyoruz' demiş.
Tilki sözü başından almış.
Tilki:
"Bundan yıllar yıllar evvel karşı köyden

bir tavuk kaçırdım, getirip kara kayanın di-
binde yavaş yavaş gönlüme göre yemeye baş-
ladım. Bir iki ısırmıştım ki, yanı başımda
kaya dibinde bir inilti duydum. Kafamı uza-
tıp o yana bakınca, koca bir yılanın büzül-
müş bir hal içinde, inlediğini gördüm. Çok
acılar çektiği her halinden belliydi. Tavuk ye-
meğimi orada bırakarak, yılanın yanına yak-
laştım, halini hatırını sordum. O koca yılan
bana yaşlandığını artık eskisi gibi av bul-
makta zorluk çektiğini ve açlıktan ölmek
üzere olduğu söyledi.

Yılanın bu haline çok üzüldüm. Önceden
yediğim lokmalar boğazıma dizildi. Ne yap-
mam gerek diye düşündüm ve kendime ha-
zırladığım tavuk yemeğimi yılan kardeşe
ikram ettim. Aç karnım guruldayıp durur-
ken, tavuk yemeğimi yaşlı yılan afiyetle yedi
bitirdi. Yılan kardeşin karnı doymuştu. Uy-
kuya daldı ve beni unuttu.

Ben oradan ayrılıp bir başka köye gittim.
Gittiğim köyde bir yerine iki tavuk kapıp gel-
dim. Biri yılan kardeşe biri bana. Koşa koşa
iki tavukla gelip, kara kayanın dibindeki
koca yılanı uyur olarak gördüm. Seslendim

ve yılan kardeşi uykusundan uyandırdım. Ge-
tirdiğim tavuklardan birini ona birini ken-
dime koydum. Öylece karnımızı doyurduk.

Kara kaya dibinde ikimizde yan yana
yatıp uyuduk. Az uyuduk çok uyuduk, taa ki,
karnımız acıkana kadar.

Kaya dibinde gerine gerine güneşlenip
uyuduk. Uyandığımız zaman ikimizde müt-
hiş acıkmıştık. Yılan yaşlı olduğu için, ava
gidemeyeceğini söyledi. Zaten bende biliyor-
dum. Yılan kardeşe kara kaya dibinde yatıp
uyumasını ve beni beklemesini söyledim. Ben
her zamanki gibi, kalkıp gittim ve köylerden
ne bulduysam alıp getirdim, ikimiz ortaklaşa
yedik ve uyuduk.

Bizim yılan kardeşle olan dostluğumuz
böylece başlamış oldu.

Yılan kardeş yattığı kayanın dibinde yaşlı-
yım diye ayrılmıyor, beni sürekli ava gönde-
riyordu. Ben gidip avlayıp getiriyordum
ikimiz oturup yiyorduk. Böylece aylar yıllar
gelip, geçti. Yılan kardeşle olan dostluğu-
muz, dilden dile yayılıp destanlaştı.

Bilirsiniz efendim şu yer yüzünde insa-
noğlu diye bir mahluk yaşar. Ormanları yok
ettiği yetmezmiş gibi, biz hayvanları da yok
ediyorlar.

Biz gibi, hayvanları yok etmek yetmezmiş
gibi, kendi kendilerini yok ediyorlar. Bu
insan denen canlı bu topraklar üstüne ecel
kuşu olarak gelmiş. Kendi yaptıklarını ken-
disi de bilmiyor. Bu yaptıklarını başkalarının
üstüne atıyor ve elini yüzünü yıkayıp kenara
çekiliyor.

Sözünü ettiğim bu insanoğlu, benimle
yılan kardeşin mesken tutup yaşadığı kayalı-
ğın etrafını yangınların içine soktu. Nedenini
kimseler bilmiyor. Börtü böcek, kuş yılan ve
ben tüm canlılar o alandan göç etmeye 
başladık.

Yılan kardeş, yaşlı olduğunu ve bizim gibi
hızla koşamayacağını söyledi. Benden yar-
dım istedi. Telaş içindeydik. Ulu cihan yan-
gınlar içindeydi. Alevler arasında kalanlar
yanıp gidiyordu, kaçanlar ise zar zor canını
kurtarıyordu.

İş başa düşmüştü. Kaptığım gibi yılan
kardeşi, attım sırtıma ve koşmaya başladım.
Hem kendi canımı, hem de yılan kardeşin
canını kurtarmaya çabalıyordum. Onun için
koş babam koş koşuyordum.

Az koştum, çok koştum bir koca nehrin
kenarına geldim. Yorgunluktan takatım ke-
silmişti. Irmak kenarında az mola verdik. Ir-
makta suyumuzu içtikten sonra, dinlenmek
için,  iki dost yanyana uzandık.

İşte o sırada uyuya kalmışız. Birden bire
kaçışan hayvanların sesiyle uyandım. Gö-
zümü açtığım zaman ne göreyim, yangın
gelip ırmağın kenarına dayanmış.

Bağırdım:
'Kalk yılan kardeş kalk, yılan kardeş,

derin uykularda uyanması mümkün değil.
Eninde sonunda yılan kardeşi uykusundan
uyandırdım ve kaptığım gibi yine sırtıma
vurup, ırmağı yüzerek karşıya geçmeye baş-
ladım. İkimizde açlık içinde kıvranırken kaç-
mak zor olur anlarsınız. Ama ben bu
zorluğu yenmek için, kendi canımı ve yılan
kardeşin canını kurtarmak için çaba 
harcıyordum.

Yılan kardeş sırtımda rahat rahat oturur-
ken, su içinde yüzen balıkları gördük ve ben
dedim ki, yılan kardeş bir iki balık yakala,
su kıyısına çıktığımızda karnımızı doyura-
lım. Benim bu sözümün üstüne yılan kardeş
kafasını suya soktu ve yakaladığı balıkları
yutmaya başladı. Yahu yılan kardeş yakala-
dığın balıklardan birini de benim ağzıma at
bende karnımı doyurayım dedim.

Beni bu sözümü dağlar taşlar kurtlar kuş-
lar duyuyor ama yılan kardeş duymuyordu.
Benim sırtımda otururken bir güzel karnını
doyurdu. Bana bir lokma bile vermedi.

Dostluğumuzun başında da söylediğim
gibi, ben ona kendi tavuklarımı vermiştim.
Dahası, yıllar yılı onu ben beslemiştim. O bir
kere olsun bana küçük bir balık dahi verme-
mişti. Açlık başıma vurmuştu. Çok üzüldüm
ve o an çok sinirlendim. Ne yapacağımı ne
edeceğimi bilemez bir duruma geldim.

Su içinde yüzerken, sırtımda ki yılan kar-
deş yeniden başını suya sokup balık yaka-
ladı, işte olan, o zaman oldu, ben balığı
yılanın ağzından kapayım derken, yanlışlıkla
yılan kardeşin kafasını kapmışım ve 
koparmışım.

Olay doğrulukla ya da yanlışlıkla olsa da
böyle oldu. Ama ben yılan kardeşin eğir
büğrü dostluğunu beğenmemiştim.

Bu haldeyken ben ölen yılan kardeşi
suyun içine bırakmadım suyun kenarına taşı-
dım. Orada öldüğünü anlayınca bıraktım ve
işime gittim.

Arslan sorar:
Sen ölü yılanla konuşmuşsun, uzun zaman

başın da bekleyip, bir kuyruk tarafına, gidip
bir şeyler söylemişsin. Bir baş tarafına geçip
bir şeyler söylemişsin. Biz o sözlerini de duy-
mak istiyoruz.

Tilki kahkaha atarak orada bulunan tüm
hayvanlara tek tek bakar ve yılan kardeşin
ölüsünü su kenarına niye dümdüz serip
onunla ne konuştuğunu anlatmaya başlar.

Tilki:
Ha onu mu soruyorsunuz? Ben ölmüş yı-

lanı dümdüz yatırdım. Sonra da, şunları söy-
ledim.

'Yaaa yılan kardeş, dost dediğin böyle
dümdüz olmalı, ben öyle eğri büğrü dostlar-
dan hoşlanmam'

Masal burada bitti. Onlar erdi muradına
biz çıkalım kerevetine.

Son.. 

Bir soru iki yazı...
Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Ç evre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
'Bisiklet Yolları Yönetmeliği'
Resmi Gazete'de yayımlanarak

yürürlüğe girdi. Yönetmelikte plansız
alanlar için yeni yapılacak imar planla-
rında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisik-
let park istasyonlarına yer verilmesi
zorunlu tutuldu. Ancak vatandaşlar,
hali hazırda bulunan ve araç park edil-
mesi gibi nedenlerle işgal edilen bisiklet
yollarını da sağlıklı bir şekilde kullana-
mamaktan şikayetçi.

Hepimiz için çok faydalı olur

Bisiklet yollarının yapılmasının çok fay-
dalı olacağını ifade eden Songül Kızıl-
kaya, "Ben çok sevdiğim halde bisiklet
kullanmıyorum. Oğlum kullanıyor, çok
seviyor. Aras henüz 7 yaşında, biz de
Aras ile konuşurken hep onu düşünü-
yoruz keşke bir bisiklet yolumuz olsa
diye. Mesela buraya gelmek istedi-
ğinde, 'maalesef Aras' diyorum. Bisikleti
ile buraya gelemiyor. Tabii ki olsa hepi-
miz için çok çok faydalı olur. Özellikle
bisiklet seven çocuklar için" dedi.

Araçları çekiyorlar

Gaziosmanpaşa'daki bisiklet yoluna
araçların sürekli park edilmesi nede-
niyle bisikletlilerin rahat hareket edeme-
diğini dile getiren Murat Akarsu,
"Türkiye'de zaten trafikte hiçbir kurala
uyulmuyor. Buna da uyulmuyor. Ne
kadar bisiklet yolu olursa olsun araçları
çekiyorlar bisiklet yollarına. Buradaki
bisiklet yolu kesinlikle kullanılamıyor.
Araçlar çekiliyor, bisikletliler rahat hare-
ket edemiyor" ifadelerini kullandı.

Trafiğe çıkmaya korkuyorum

Bisiklet kullanmayı çok sevdiği halde
şehir içinde kullanmaya korktuğunu
ifade eden lise öğrencisi Yusufcan Ka-
rakuş ise, "Açıkçası bisiklet kullanıyo-
rum ama trafiğe çıkmaya korkuyorum.
Çünkü gördüğünüz gibi bisiklet yolları-
nın üzerinde araba var ve kırmızı ışıkta
hiç dikkat etmiyorlar bisiklet kullanıcıla-
rına. Bu yüzden bisikleti kullanmayı
pek tercih etmiyorum, tehlikeli buluyo-
rum" şeklinde konuştu. DHA

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bisiklet Yolları Yönetmeliği'nde plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında
ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu tutuldu. İstanbul'da kararı 
olumlu karşılayan vatandaşlar hali hazırda bulunan bisiklet yollarının işgal altında olmasından şikayetçi

BISIklet yollarI 
ISgal altInda! Sil baştan yaptılar

ÇATALCA Belediyesi Aile Danışma Gün-
düzlü Bakım ve Rehabilitasyon Mer-
kezi’ni yeni baştan inşa ederek daha

kullanılabilir hale getirdi. Engellilerin ve onların sü-
rekli bakımını yapan ailelerinin yararlandığı merkez,
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
bakım, onarım ve tadilat çalışmalarıyla 800 metre-
karelik bir alan haline getirilirken, 60 öğrenci kapasi-
tesi de yaklaşık 200 öğrenciye çıkarıldı. Tamamıyla
yenilenen binada tüm kullanım alanları ihtiyaca
göre daha elverişli hale getirildi. Ayrıca merkeze per-
sonel desteği de sağlayan Başkan Mesut Üner, mer-
kezin daha donanımlı ve kullanışlı bir hale
kavuşması için gerekli olan bilgisayar, yazıcı, dolap
gibi tefrişat malzemelerini de temin etti. 

Bizim için paha biçilmez

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner yaptığı açık-
lamada, “Engelli kardeşlerimiz için sunduğumuz her
hizmet bizler için çok önemli. Çünkü onlara dair so-
rumluluklarımız olduğuna inanıyoruz. İlçemizdeki
engelli kardeşlerimizin eğitim aldığı merkezi onlar
için daha kullanışlı hale getirmenin mutluluğunu ya-
şıyoruz. Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim
mutluluğumuzdur Onların yüzündeki bir gülümse-
menin değeri bizim için paha biçilmez. Merkezde
hem engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımı
hem de ailelerin kendilerine vakit ayırmaları için
imkan sağlanıyor” dedi. BAHADIR SÜGÜR

2 yıldır bel fıtığı, bel
düzleşmesi ve bel

kayması nedeniyle
hayatı zindana dönen
ve doktorunun “Ame-

liyattan başka çare
yok” dediği Emine

Arslan, bu hastalığını
spor yaparak yendi

Bağcılar Belediyesi
Şehit Savcı Mehmet
Selim Kiraz Kültür

Merkezi Spor Salonu’nda uzman
eğitmen gözetiminde 3 ay egzer-
siz yapan Arslan, “Ağrı ve sızıdan
aileme zaman ayıramıyordum. İş-
lerim hep yarım kalıyordu. İyileş-
tim ve düzenli bir hayatım oldu.
Artık eşim ve çocuklarımla ilgile-

nebiliyorum” dedi. Bel fıtığı, bel
kayması ve bel düzleşmesi rahat-
sızlığı yaşayan Emine Arslan’a
(39) doktoru hastalıktan kurtul-
manın tek yolunun ameliyat ol-
ması gerektiğini söyledi. Ameliyat
sonucunda ne olacağını bilemedi-
ğinden operasyona karşı çıkan
Arslan, başka bir çözüm yolu ola-
bilir düşüncesiyle Bağcılar Beledi-
yesi Şehit Savcı Mehmet Selim
Kiraz Kültür Merkezi’ndeki spor
salonuna başvurdu. Spor eğit-

meni Ayşe Aydın, Arslan’a içinde
ufak fitness ekipmanlarının bu-
lunduğu uygun bir egzersiz prog-
ram hazırladı. Arslan hem fizik
tedaviye gitti hem de haftanın üç
günü spor yaparak 3 ayda hastalı-
ğından kurtuldu.

Düzenli bir hayatım oldu

Arslan, geçirdiği iyileşme sürecini
şöyle anlattı: “Belimdeki rahatsız-
lıkların yanında ayakta durabil-
mek için kortizon iğnesi de

vuruluyordum. Doktor ameliyat-
tan başka çarem olmadığını söy-
ledi. Ameliyat istemediğim için
spora başvurdum. İlk günler zor
geldiği için spor hocamın dediğini
yapmadan kaçıyordum. Sonra
onun desteğiyle hem verdiği bes-
lenme programına uydum hem
de spora devam ettim. Şimdi çok
iyiyim. Hastalığımı yendiğim içim
çok mutluyum. İyileştim ve dü-
zenli bir hayatım oldu.”
UFUK ÇOBAN

Spor yaparak fıtıktan kurtuldu
Bu süreçte 
kendisine 

destek verenlere
teşekkür eden
Arslan, kendi
gibi rahatsızlık
yaşayanlara
spor yapmayı
tavsiye etti.



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Meclisi’nin Aralık ayı toplantılarının
3. Birleşimi, İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu’nun yönetiminde Saraçhane
binasında gerçekleştirildi. İBB 2020 Yılı
Bütçesi, 2020 Yılı Yatırım ve Hizmet
Programı, 2020 Yılı Performans Programı
ile 2020 - 2024 Stratejik Planı’nı İBB
Meclisi’ne sunan Ekrem İmamoğlu, yatı-
rım ve hizmetler ile İBB’nin gelecek vizyo-
nuna ilişkin çok önemli açıklamalarda
bulundu.

Maaşlar ödenmiyordu

İmamoğlu, 26 Haziranda İBB yönetimini
ağır bir borç yükü altında ve duran yatı-
rımlarla devraldıklarını belirterek, “Kuca-
ğımızda vadesi geçmiş yaklaşık olarak 6
milyar liralık bir borcu teslim alarak işe
başladık. Personelimizin maaşlarını öde-
yecek paramız yoktu kasada. Yılsonuna
kadar bizden önceki yönetimin yaptığı
bütçeye göre 7,9 milyar liralık bir büyük
bütçe açığı devraldık. Yani 6 milyar liralık
vadesi geçmiş borç, artı sene sonuna
kadar da yaklaşık 8 milyar lira daha para
ihtiyacı. Toplamda 14 milyarlık bir bütçe
açığı devraldık. Son 6 ayda biz bu 14 mil-
yar liralık açığı yönettik. Ekonomi daral-
dığı için vatandaşın, şirketlerin geliri ve
dolayısıyla vergisi düşmüş. Yani İBB’nin
ve bağlı şirketlerinin gelirlerinde de ciddi
bir gerileme yaşanmış. Üstelik, planla-
nan gayrimenkul gelirleri de bütçe-
deki gibi gerçekleşmemiş. Bizim
görev yaptığımız ikinci 6 ayda
da bu daralma devam etti.
Dahası da var. Biz göreve
geldikten sonra bize
ödenmesi gereken Ma-
liye Bakanlığı payı
ödemesinin, Türkiye
tarihinde görülme-
miş şekilde, bizden
önceki yönetime
avans olarak gönde-
rilip kullandırılmış
olmasına karşın biz
işbaşı yaptık. Bu
büyük krizi, devasa bir
finansal açığı yönettik.
Bunu yönetirken de
bakın, Aralık ayı sonuna
yaklaştık; ama bizim vadesi
geçmiş borçlarımız artmadı. Va-
desi geçmiş borçlarımız hala dev-
raldığımız 5,8 milyar lira seviyesinde.
Üstelik devlete ödenen vergiler ve eski yö-
netimden kalma borçları ödediğimiz
halde bu konuda çok büyük bir başarı
elde ettik! Peki neler yaptık? Nasıl başar-
dık?” diye konuştu.

İsrafa son verdik

Öncelikle tasarruf ettiklerini, gereksiz bazı
işleri yapmadıklarını ya da ötelediklerini,
yatırımları da planlananın çok altında fi-
yatlarla gerçekleştirme başarısı gösterdik-
lerini vurgulayan İmamoğlu, şöyle
konuştu: "Yani israfa son verdik. Daha da
yapacağız. Unutmayın, bu yıl yapılan hiç-
bir işi biz planlamadık. Bizden önceki yö-
netim planladı. Biz sadece onların
planladıklarını, onların inisiyatif ve önce-
liklerine göre yol alınmış işleri yönettik.
Özetle biz 7,9 milyar liralık bütçe açığını
4,7 milyar TL’ye indirdik. Sadece 6 ayda
ve bizden önceki yönetimin planladığı,
kucağımızda bulduğumuz bütçeden 3,2
milyar lira tasarruf sağladık. İBB Mec-
lisi’nden sadece 2,2 milyarlık borçlanma
yetkisi alarak yaklaşık 8 milyar liralık açığı

yö-
nettik.

Geçmişe dönük vadesi geçmiş borçları
ödemeye devam ediyoruz. Yatırımlarımı-
zın da hiçbiri durmadı. Yenilerine de baş-
ladık. Durmuş iki metro hattımızın, 2 yıl
aradan sonra, yeniden inşaatlarına başla-
dık. Bir üçüncüsüne kısa sürede başlaya-
cağız. Piyasaya da güven veriyoruz.
Çünkü herkes biliyor ki, İBB yeni ve pro-
fesyonel kadroları finansal planlamayı iyi
yapıyor. Yasal ödemelerimizin tamamını
yapıyoruz. Personelimizin ödemelerini za-
manında yapıyoruz. Sosyal hizmetler ala-
nında yeni projeler başlatıyoruz. Kent
yoksulluğu ile mücadele alanında bu ilk
altı ayda bile yeni projelere bütçe ayırabil-
dik. Sosyal yardımlar gibi, kreşler gibi,
Halk Süt projesi gibi, 30.000 üniversiteliye
destek gibi pek çok yeni destek paketi baş-
latabildik. Bütün bunları yaptık biz!"

İştirakler kâra geçti

İBB iştiraklerinin 23,5 milyar lira öngörü-
len bütçesinin de yüzde 15 daralmayla
20,5 milyar lira olarak gerçekleştiğine dik-

kat çeken İmamoğlu, göreve gel-
diklerinde İSTAÇ İSPER, İSGÜ-
VEN, SPOR İSTANBUL gibi
birçok şirketin borç yükü al-
tında hareket edemez ve vergi
borçları nedeniyle kendi alan-
larındaki İBB ihalelerine dahi
giremez durumda olduğunu
vurguladı.
Bu şirketlerin vergi borçları-
nın büyük bölümünü ödedik-
lerini, bir bölümünü yeniden

yapılandırdıklarını ifade eden
İmamoğlu, “İlk 6 ayda iştirakler-

deki bu fotoğrafı tersine çevirdik.
Bu çok büyük başarı. Hizmette de-

vamlılığı sağladık. İGDAŞ hariç işti-
raklerimizde yaklaşık 600 milyonluk fark

yarattık, İGDAŞ ile birlikte 900 milyon
lira gibi bir kâr ile bu yılı kapatıyoruz.
Önümüzdeki sene bunu en az iki katına
çıkaracağız" dedi.

Bundan sonra 
göreceksiniz!

İSKİ’de maliyet artışla-
rına İBB Meclisi’nin
su fiyatı düzenle-
mesine ‘Hayır’ di-
yerek kendilerini
kısıtladığını ha-
tırlatan İBB
Başkan Ekrem
İmamoğlu,
“Ona rağmen
İSKİ’de de ya-
tırımlara
devam ediyo-
ruz. Göreceksi-
niz önümüzdeki
yıl İSKİ’de de fi-
nansal anlamda ba-
şarılı sonuçlar elde
edeceğiz. İETT’de yine
aynı şekilde halka destek ve in-

di-
rimleri

İBB süb-
vanse ediyor.

Bizim asıl performansı-
mız bundan sonra görülecek. Yani 2020
yılı ve sonrasında 16 milyon İstanbullu,
adil ve hakkaniyetli bir yönetim nasıl
bütçe planlıyor ve yönetiyor, şahit olacak.
2020’de hep birlikte göreceğiz” ifadelerini
kullandı.

Son 5 yıl tam felaket

İBB’nin 2008 yılındaki global finansal kriz
dışında 2000 – 2013 arası denk bütçe uy-
guladığına işaret eden İmamoğlu, son 5
yılı finans ve disiplin açısından tam bir fe-
laket olarak nitelendirdi.
“Biz iş başı yaptığımızda, gelir gider farkı
ve toplam sözleşme yükümlülüğü 60 mil-
yar lirayı aşmıştı. Biz bu kamburu düzel-
tecek tedbirler geliştiren bir anlayışla
yöneteceğiz” diyen İBB Başkanı, “Bizim
için bütçe demek kamu vicdanı demek.
Bizim için bütçe demek adalet demek.
Adil, yeşil ve yaratıcı bir İstanbul’a giden
yolda tasarruf etmek, asla israfa kaçma-
mak demek. Bu aziz şehrin geleceğine ya-
tırım yapmak demek. İnsana saygı ve
kente özen demek. İlkeler ve değerler doğ-
rultusunda şeffaflık demek. 2020 bütçe-
mizi de bu anlayışla planladık. Ne israfa
izin vereceğiz, ne de hesapsız, kitapsız
işler yapacağız. İnanılmaz bir bütçe açı-
ğıyla devraldığımız son 6 ayı nasıl yönet-
tiysek, bundan sonrasını da bütçe
performansımızı artırarak ve tasarrufu
elden bırakmadan verimliliği yükselterek

devam edeceğiz”
şeklinde ko-

nuştu.
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H ayal kurmak doğuştan insanoğluna verilen
büyük mucizelerden biridir. Kimi zaman mut-
luluğun, başucumuzda duran anahtarı; kimi

zaman insanlığın yararına olacak bir fikri ortaya atmak
için çıkılması gerekilen ilk basamak. Her şeyin başlan-
gıç noktası; belki de insanoğlu kendi kendine kurduğu
bir hayalin parçası... İnsanoğlunun bulunduğu noktaya
gelmesinin, bütün buluşlarının ilk aşaması kurduğu ha-
yallerdir. Hayal olmadan başarı da olmaz. Her şey bir
hayalle başlar.

Arakiyeci (keçeden takke yapan) İbrahim Ağa, eski
İstanbul’un Topkapı’sında yaşayan bir garibandı. Araki-
yeci İbrahim Ağa, Kapalı Çarşı esnafından olup takke
yapıp satmakla geçinen dürüst, gözü tok, mütevazı bir
insan imiş. Fakirlikten Topkapı dışında eski bir Bizans
evinde oturur, her gün ta çarşıya kadar o yolu yaya
gider gelirmiş. Kendisi ne kadar fakirse, gönlü o kadar
zengindi. Ördüğü takkeleri, serpuşları çarşı pazar dola-
şarak satar; karısıyla birlikte zar-zor geçinirdi. Zar-zor
geçinirdi ya, yine de ebedi bir emeli, bir hayali ve büyük
bir hedefi vardı: Surların kıyısına bir cami yaptırmak
istiyordu… Hep bunu konuşuyor. Bunun hayalini kuru-
yordu. Hangi parayla cami yaptıracağını soran ve
büyük emelini alaya alan tanıdıklarına ise; şu cevabı 
veriyordu:

– İhtimaldir padişahım, belki derya (deniz) tutuşa!
(Denizin yanması bile ihtimal dahilindedir.)

“Deniz tutuşur mu be, sen bu kafayla daha çok sürü-
nürsün!” Takkeci garibi çevresine aldırmıyor, çok çalı-
şıyor, üçü beşe katıp biriktiriyor, umutsuzluğa düştüğü
zamanlarda ise; “Nemrut ateşini gülistana çeviren
Allah, isterse deryaları da tutuşturur” diye söyleni-
yordu. (Tabii bu gerçeği idrak için insanda, Takkeci İb-
rahim sabrı lazım.)

Bir gece rüyasında:
- Bağdat'a git, Köprünün karşısında hurma ağacının

altındaki asmada senin üç üzüm tanesi kısmetin vardır,
onu al ye! Diyen bir zat görür. Üç üzüm tanesi için ay-
larca sürecek meşakkatli ve tehlikeli bir yolculuk göze
alınabilir miydi? Bunun için İbrahim Ağa önceleri rü-
yasına pek ehemmiyet vermez. Fakat ertesi gece ve
daha birçok geceler rüyası tekrarlanır.

- Bağdat’a git, üç üzüm tanesi kısmetini al!
Bunun üzerine İbrahim Ağa hazırlanır ve aylardan

sonra Bağdat'a varır. Medinet'üs-selam Köprüsü'nün
karşısındaki bir aşçı dükkânın peykesine oturur. Gözüne
hurma ağacına sarılmış bir asma ilişir. Kalkar olgun bir
salkımdan üç tane kopararak ağzına atar. Bu sırada
yanına gelen bir ihtiyar:

- Arkadaş, der! Ne düşünüyorsun, Bağdat’a niçin
geldin?...

İbrahim Ağa rüyasını anlatır. İhtiyar gevrek bir kah-
kaha ile:

- Ne saf adammışsın be birader der. Ben üç seneden
beri rüya görürüm ve bana İstanbul'da Topkapı dışında
Topçularda bir Takkecinin kömürlüğünün altında üç
küp altın var. Git, aç, al derler de yine ehemmiyet ver-
mem. Sen üç üzüm tanesi için Bağdat'a gelmişsin, doğ-
rusu pek saf adammışsın, der. İbrahim Ağa'nın gözünde
sevinç şimşekleri çakar. Tarif edilen yer kendi kömürlü-
ğünün ta kendisidir. Hemen ertesi gün yola çıkar ve İs-
tanbul'a gelir. Kömürlüğü kazar, silme dolu üç küp
altını bulur ve camiyi yaptırır. O günden bugüne Camii
ibadete açık, devam etmektedir. Yolu Topkapı tarafına
düşenler muhakkak bu şaheseri ziyaret etmelidir. Kabul
olunmuş duanın, tarihin maneviyatla buluştuğu yerdir.

Takkeci İbrahim Ağanın yaşadığı bu olay 1591-
1592 tarihlerinde gerçekleşmiş. Şimdi aradan 427 yıl
geçmiş her şey değişmiş! Şu an günümüzde üç küp altın
bulsak acaba ne yaparız? Hangi lüks araba hayalleri
kurarız? Ya da hangi lüks villalar, yatlar? Artık para
var ya hemen böbürlenir, kibirleniriz! Bende “bey”
oldum nidaları ile dolanırız şu fani alemde. Bana da
artık “falanca bey” “filanca bey” diyecekler diye in-
sanlardan minnet bekler dururuz. 

Sahi zenginlik mal da mülkte mi? Yoksa 
gönüllerde mi? 

427 yıl geçmesine rağmen biz Takkeci İbrahim ağayı
hatırlar ve rahmet okuruz. Ama nice zenginler var niye
hatırlanmazlar? Çünkü onlar bey olma sevdasına tutul-
dular. 60 veya 70 yıl bey olarak yaşadılar ama şimdi
unutulup gittiler. 

İnsan bulunduğu her halinde imtihandadır. Yoksul
yoksulluk halinde imtihanda, varlıklı da varlıklı halinde
imtihandadır. İnsanlar bulundukları halin imtihanını ve-
rebilmek için ekonomik imkânı mütevazi durumda
olanlar, bulundukları hale şükretmeli, tahammül göster-
meli, "Bu da geçer ya hu" diyerek Rabbimizden iyi gün-
lerin geleceğini ümitle beklemeliler. Zengin durumda
olanlar da şımarmamalı, isyana günaha sapmamalı,
onun sorumluluklarını yerine getirmeli ki o da zengin-
likte iken imtihanını kaybetmesin. 

Farkında olmadan öyle bir hale geldik ki; 
Hayallerimiz değişti! 
Emellerimiz değişti! 
Hedeflerimiz değişti! 
Dünyamız değişti!
Ama biz hakikati hala göremedik, göremiyoruz! 
Şimdi başımızı ellerimizin arasına alıp bir düşünelim

üç küp altın bulsak ne yaparız? Dünya için mi harcarız?
Yoksa ahiret için harcayıp kıyamete kadar ölümsüzleşir
miyiz? 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB Meclisi’ne sunduğu 25 milyar 850 milyon liralık 2020 yılı bütçesi oybirliği ile kabul
edildi. İBB’nin yeni stratejik planına göre, mevcut raylı sistem taşımacılığının toplu ulaşım içindeki payı yüzde 20,6’dan yüzde
30’a çıkartılacak. İmamoğlu, “Şimdi vatandaşlarımızın bize verdiği talimatların gereğini yerine getireceğiz” diye konuştu

IBB’NIN STRATEJIK 
PLANI BELLI OLDU!

Üç küp altın!

EKREM İmamoğlu, İBB’nin Stratejik Plan
hazırlık sürecini kapsayan ve demokratik bir
katılımla gerçekleşen “İstanbul Senin” kam-
panyasının Türkiye tarihinde bir ilk oldu-
ğunu vurgulayarak, “Hep birlikte, yerel
yönetim literatürüne geçecek bir stratejik
plan hazırladık. Halkımız ve paydaşlarımız
öncelikli hizmet alanları olarak deprem, afet
ve acil durum yönetimi; ulaşım hizmetleri;
çevre yönetimi; göçmen ve sığınmacılar;
imar yönetimi ve kentsel dönüşüm. Anketle-
rimiz İstanbulluların bakış açısından büyük
fotoğrafı ortaya koyarken; çalıştaylarımız ise
kent yaşamının kılcal damarlarına nüfuz et-
memizi sağladı. Bütün bunların sonucunda
kurumumuzun güçlü-zayıf yönlerini belirle-
dik. Stratejik plan çalışmalarımızın ışığında

şekillenen vizyonumuzu “Adil, yeşil ve yara-
tıcı şehir, mutlu İstanbullu” olarak ifade edi-
yoruz. İstanbul’un var olan potansiyelini
ortaya çıkarmak ve bunun bu şehirde yaşa-
yan herkesin erişimine sunmak temel hede-
fimiz. Ulaşılabilir İstanbul, çevreye duyarlı,
üreten İstanbul, paylaşan İstanbul, yaşayan
İstanbul, eşsiz miras, finansal sürdürülebi-
lirlik, katılım ve yenilikçi yönetim başlıkla-
rıyla sekiz tema ürettik. Bu temalarımızın
her biri de stratejik amaçlarımızı açıklıyor.
2020-2024 Stratejik Planı’nın anlaşılmaz
rakamlardan ibaret, uygulamada karşılığı
olmayan sayfalar yığını olmasını kesinlikle
istemiyoruz. 2024 yılına kadar afet öncelikli
riskli alanların tamamını tespit etmiş olaca-
ğız. Kentsel dönüşüm projelendirme çalış-

maları kapsamında gerçekleştirilen toplam
proje sayısını 44’e çıkaracağız. Raylı sistem
taşımacılığının toplu ulaşım içindeki payını
yüzde 20,6’dan yüzde 30’a çıkaracağız. Ya-
pımı tamamlanan otopark araç kapasitesini
100 bin yeni otopark yaparak 94.471’den
194 bin 471’e çıkaracağız. Kişi başına düşen
aktif yeşil alan oranını 7,04 metrekareden
9,04 metrekareye çıkaracağız. Toplam yeşil
alan miktarını 30 milyon 872 bin 55 metre-
kare artıracağız. Yıllık verilen sosyal hizmet
sayısını ise 822 bin 162 adetten 2 milyon
552 bin 710 adete çıkaracağız. Bütünüyle
vatandaşı dinleyerek, anlayarak, hazırlanan
bu stratejik planla, İstanbul'un huzuruna,
mutluluğuna giden yolda hep birlikte 
yürüyeceğiz.”

İmamoğlu, "2020’de 10 milyar lira civarında net bir yatırım yapıyor
olacağız. İstanbul’a ve İstanbulluya hizmet etmek için, projeler yapa-

bilmek için geçmişten, bizden önceki yönetimlerden devraldığımız borç-
ları ödeyebilmek için bütçemize desteğinizi bekliyoruz. Bizim yatırım

önceliklerimizde, hem stratejik planda ortaya çıkan 16 milyon İstanbullu-
nun iradesinin, hem de bizim yönetim anlayışımızın izlerini görebilirsiniz.

Ulaşım, çevre ve kent yoksulluğu ile mücadele bizim asli yatırım öncelikleri-
miz arasında. Keza sağlık ve sosyal hizmet yatırımları, afet ve risk yönetimi

ile eğitim ve kültür yatırımları bizim en önemli alanlarımız olacak” diye
konuştu. Yatırımlarda en büyük payı ulaşıma ve metroya ayırdıklarının
altını çizen İmamoğlu, şöyle konuştu: “2020 yılında 10 milyar liralık

yatırım bütçesi planladık. Kredi ödemelerimizi yapmaya devam
edeceğiz. Vadesi geçmiş borçların ödemesine devam edeceğiz.

İBB’nin finansal kamburunu engelleyip denk bütçe yapa-
cağı günlere hızlıca erişmek istiyoruz. Umarım önü-

müzdeki yıl 16 milyon İstanbullu adına en
doğru kararı verir ve doğru bir bütçeyi

yönetiyor oluruz."

2020’DE 10 MİLYAR TL
YATIRIM YAPILACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında İstanbullularla
birlikte hazırlanan 2020 - 2024 Stratejik Planı hakkında da bilgiler
verdi. İstanbul'un 5 yıllık yol haritasının yüz binlerce İstanbullunun,
1.115 adet kurum ve sivil toplum kuruluşunun aktif katılımıyla belir-
lendiğini ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul'un
önümüzdeki 5 yıllık yolculuğu boyunca nereye ve nasıl gideceği konu-
sunda vatandaşın bize verdiği talimatların gereğini yerine getireceğiz.
16 milyon İstanbullunun iradesini, bu iradeyi yerine getirme sorum-
luluğundaki İBB’nin yönetim ilke ve değerleriyle somut taahhütle-

rini yansıtan İstanbul'un 5 yıllık yol haritasını çizen tüm
hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. İstanbul'u yönetme

sorumluluğunu bizimle paylaşmış ve yükümüzü hafiflet-
mişlerdir. İstanbul, vatandaşın çizdiği yolda ilerleye-

cek ve bu şehir herkes için çok daha güzel, çok
daha mutlu, umut dolu bir yaşam alanı

olacak.”

YOL HARİTASINI 
HALK BELİRLEYECEK

İSTANBULLUNUN ÖNCELİĞİ ULAŞIM

Ekrem İmamoğlu, İBB’nin 2020 Yılı Bütçesi’nde gelirleri 21,3
milyar lira, giderleri ise yaklaşık 25.9 milyar lira olarak planladık-
larını açıklayarak, “Gelirlerimizi 2019 yılına kıyasla yüzde 12’lik bir

artışla 21 milyar 250 milyon lira olarak planlıyoruz. Giderlerimizin ise
25 milyar 850 milyon lira olacağını planlıyoruz. 4.6 milyar liralık açığı-

mıza ilave 3.6 milyar liralık kredi geri ödemelerimiz olacak. Mevcut
3.5 milyarlık yatırım kredisini düştüğümüzde 4.7 milyar liralık bir net
finansman ihtiyacı demek oluyor” dedi. Yatırımları 2019’a kıyasla
14 milyar 139 milyon liradan 19 milyar 479 milyon liraya çıkara-

cakları bilgisini veren İmamoğlu, rutin hizmetler yatırımının 5
milyar 487 milyondan 9 milyar 483 milyona, proje yatırımının

4 milyar 363 milyondan 5 milyar 849 milyona, proje hiz-
met yatırımının 319 milyondan 467 milyona çıkaca-

ğını, rutin yatırımların ise 2019’daki gibi 3
milyar 680 milyon lira seviyesinde ger-

çekleşeceğini müjdeledi.

2020 YILI BÜTÇESİ 
25,9 MİLYAR LİRA

İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu



İ stanbul İnşaatçılar Der-
neği (İNDER) Yönetim
Kurulu Başkanı Nazmi

Durbakayım, inşaat sektörü için
2019 yılını değerlendirerek,
2020’ye yönelik beklenti ve he-
deflerini anlattı. 2019 yılının in-
şaat sektörü için muhasebe yılı
olduğunu söyleyen Durbaka-
yım, 2004’ten beri tempomuz
çok yüksek, devamlı üretim ve
satış var. 2019 belli başlı neden-
lerden dolayı duraklama yılı
oldu. Duraklama yılında bütün
sektör oyuncuları muhasebesini
yapmaya başladı. Biz 5-10 yıl
aynı tempoyla üretmeye devam
etseydik daha büyük bir fatura
ödeyebilirdik” dedi.

Sektöre disiplin gelecek

2019 yılında yaşadıkları sorun-
ları sıralayan Durbakayım,
oyuncuların asıl işinin inşaat ol-
maması, sektöre girince kalma-
maları bize çok büyük zarar
verdi. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle
artık önüne gelen müteahhit

olamayacak. Dolayısıyla sek-
töre disiplin gelecek. Ayrıca mü-
teahhitlerin her yere konut
yapmasıyla bugün stok dediği-
miz fazla konut oluştu. Bunlar
stok değil, doğru yapılmamış
projelerdir, yine aynı düzenle-
meyle bu sorun da disipline edi-
lecek. Bunların hepsini 2019
yılında yaşadık” diye konuştu.

2020’den umutluyuz

2020 yılından çok umutlu ol-
duklarını vurgulayan Durbaka-
yım, “Çünkü bizim en büyük
rakibimiz olan mevduat faizleri
düştü. Döviz kurları yükselmi-
yor. Böyle olunca alıcılar gayri-
menkule yönelecek. Daha
doğru projeler yapacağız. Hiç-
bir taraf mağdur olmayacak. Şu
anda konut stoğu ciddi an-
lamda azaldı. Konut fiyatlarına
zam gelmedi, eski fiyatlardan
satışlar oluyor. Yeni yapılan ko-
nutların fiyatı da yeni olacağı
için eski konutlar daha rahat 
satılacaktır” ifadelerini kullandı.
DHA
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TÜRoB'un hazırladığı
kongre, toplantı ve etkin-
lik sektörüyle ilgili araş-

tırma raporunda, kongre turizminin
öncelikli ve vazgeçilmez olduğunu
vurgulayan Eresin, "Maalesef son 4
yıldır bu alanda ciddi bir gerileme
yaşandı. Kongre turizmindeki bu
kritik değişim turizm gelirlerimizde

ciddi bir negatif etki yarattı. 2018 ve
2019’dan itibaren yavaş da olsa yük-
selme hareketiyle gelecek yıldan iti-
baren yeniden güçlenmeye
başlayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Sektör nefes alacak

İstanbul’a ilgiyi çekecek etkinlikler
olacağını kaydeden Eresin, "Sözge-

limi Şampiyonlar Ligi finalinin İs-
tanbul’da gerçekleştirilecek olması
hem gelirler hem şehrin reklamı açı-
sından konaklama sektörüne nefes
aldıracaktır. En önemlisi de Avrupa
pazarlarını harekete geçirici etkisi
olacaktır. MICE sektöründe talep
alma noktasında bir hareket başladı
diyebiliriz" açıklamasını yaptı. 

2020 toparlanma yılı olacak

ESAS NO : 2019/467 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından isim ve hisseleri gösterilen davalı MU-
ZAFFER GÜVEN aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil talepli davada, davacı KARA-
YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Nakkaş Mah. 2182  parsel sayılı
taşınmazın 483,39m²lik kısmının kamulaştırılmasına karar verilip, Kamulaştırma Kanunu uyarınca tüm iş-
lemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin
tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda 
gösterilmiştir.
1-)Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, yüzölçümü,
vasfı:İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Nakkaş Mah. 2182  parsel sayılı taşınmaz
2-)Taşınmaz maliki (DAVALILAR): AYSEL ÖZGÜR
3-)Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4-)Davalılar 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesi uyarınca tebligat tarihinden itiba-
ren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda dü-
zeltim davası açabilirler.
5-)Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
6-)2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içeri-
sinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davaşı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdu-
rulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi keşinleşecek ve
mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare
adına tescil edilecektir.
7-)Mahkemizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıfbank Çatalca şubesine
yatırılacaktır.
8-)Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ÇOK ACELE mahkememize yazılı
olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.
06/12/2019

T.C. ÇATALCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1101284)

ESAS NO : 2019/463 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından isim ve hisseleri gösterilen davalı SEVGİ
EVCİMEN aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil talepli davada, davacı KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mah. 212 ada, 7 parsel sayılı taşın-
mazın tamamının kamulaştırılmasına karar verilip, Kamulaştırma Kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamam-
landığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve
taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
1-)Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, yüzölçümü,
vasfı: İstanbul İli, Çatalca İlçesi,  Kaleiçi Mah. 212 ada, 7 parsel parsel sayılı taşınmaz
2-)Taşınmaz maliki (DAVALI): SEVGİ EVCİMEN
3-)Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4-)Davalılar 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesi uyarınca tebligat tarihinden itiba-
ren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda dü-
zeltim davası açabilirler.
5-)Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
6-)2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içeri-
sinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davaşı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdu-
rulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi keşinleşecek ve
mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare
adına tescil edilecektir.
7-)Mahkemizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıfbank Çatalca şubesine 
yatırılacaktır.
8-)Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ÇOK ACELE mahkememize yazılı
olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyuru-
lur.06/12/2019
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İstanbul İnşaatçılar Derneği
(İNDER) Yönetim Kurulu

Başkanı Nazmi Durbakayım,
inşaat sektörü için 2019’un

muhasebe yılı olduğunu
söyleyerek, konut almak için

bugünün en doğru zaman
olduğunu dile getirdi.

Durbakayım, “Stoklar eriyor,
maliyetlerimiz yüzde 70’e

kadar yükseldi o yüzden 2020
sonuna doğru konut fiyatları

yüzde 45 artacaktır” dedi

Türkiye Otelciler Birliği
(TÜROB) Başkanı Müberra

Eresin, “Türk turizminin
gelir artırıcı en önemli

dallarından biri olarak
kabul edilen kongre 
turizminde 2020 yılı 

toparlanma yılı 
olacak” diye konuştu

KONUT FIYATLARI 
YUZDE 45 ARTACAK

EV ALMAK İÇİN 
DOĞRU ZAMAN
Yeni Yılda konut fiyatlarına artış bek-
lediklerini vurgulayan Durbakayım,
“Maliyetlerin yüzde 50 ile 70 oranında
arttığı bir dönemde hala eski fiyatlarla
konut alabiliyorsanız doğru zamandır.

Konut fiyatlarında artış
bekliyoruz. Çünkü yeni
yapılan konutlarda eski
fiyatlar geçerli olmaya-
cak. Fiyat artışları yavaş-
tan başladı, 2020’de
artış devam edecek.
2020’nin sonunda ise
bugünkü rakamlarına
üzerine yüzde 45 civa-
rında bir zam gelecektir.

O yüzden ev almayı düşünen hiç dü-
şünmeden bugün alsın. Hakikaten ko-
nuta ihtiyacı olanlar bu fırsatı
kaçırmasın” diye konuştu.

Doğa Koleji’nden 
satış açıklaması
Doğa Koleji'nden satış işlemlerine ilişkin resmi açıklama geldi. Doğa Koleji Yönetim Kurulu
Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından yapılan açıklamada, “Doğa Koleji'nin devri ile ilgili
yürütülen görüşmeler bugün itibariyle son aşamaya gelinmiştir” ifadeleri kullanıldı

Son günlerde öğretmenlere
maaşlarını ödeyemediği için
gündeme gelen Doğa Koleji

okullarının satış süreciyle ilgili yeni bir
gelişme yaşandı. Kurum yaptığı açıkla-
mada alıcı kurumla görüşmelerin son
aşamaya geldiğini söyledi. Doğa Koleji
Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklı-
oğlu tarafından yapılan açıklamada,
“Doğa Koleji’nin devri ile ilgili yürütülen
görüşmeler bugün itibariyle son aşa-
maya gelinmiştir. Detaylı bilgilendirme,
14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapıla-
caktır. Yeni sürecin Doğa Ailesine hayırlı
olmasını diliyorum” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Doğa Koleji’nde maaşlarını alamayan
öğretmenler ders boykotu yapmış,  yö-
netimden açıklama talep eden veliler ise
geçen hafta İstanbul Ataşehir'deki genel
müdürlük binasında toplanmıştı.  Yö-
netimden yanıt alamayan veliler girişteki

turnikeleri aşarak genel müdürlük
binasına girmişti.

Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ise
Doğa Koleji'nde yaşanan
maaş krizi hakkında so-
ruşturma başlattığını
açıklamıştı. Bakanlık,
“Olası bir durumda
öğrencilerin resmi
ve özel okullara
nakli için plan-
lamalar ya-
pıldı”
ifadesini
kullan-
mıştı.

Büyüme tahmini
yüzde 3-5 arası

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
(TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski,

Türkiye ekonomisinin bu yıl sonu itibarıyla
büyüme oranıyla ilgili beklentisinin yüzde 

3 ile 5 arasında olduğunu belirtti

AntAlyA Sanayici ve İş İnsanları
Derneği'nin (AnSİAD) bu yıl 17'ncisi
düzenlenen Girişimcilik Günleri'nin

ödül töreni, tÜSİAD Başkanı Simone Kaslows-
ki'nin onur konuğu ve konuşmacı olarak katıldığı
kapanış kokteyliyle sona erdi. Kent merkezindeki
otelde düzenlenen ödül törenine konuşan AnSİAD
Başkanı Akın Akıncı, 17 yıl önce başlayan girişim-
cilik hikayelerinin bu yıl Avrupa Birliği türkiye
Arasındaki Sivil toplum Diyaloğu'nun Desteklen-
mesi Hibe programından aldığı hibe ile uluslar-
arası boyuta ulaştığını söyledi.

Başarının yapı taşları

törenin onur konuğu tÜSİAD Başkanı Simone
Kaslowski ise yapay zeka ve hızla değişen tekno-
lojilerin tarımdan turizme tüm
sektörlerdeki artan önemine de-
ğindi. 21'inci yüzyılın yapılanma-
sında girişimciliğin, Ar-Ge ve
inovasyonla başarının vazgeçil-
mez yapı taşları haline geldiğini
kaydeden Kaslowski, "türkiye,
eğitim sürecinde gençlerdeki
sorgulama dürtüsünü araştır-
maya, yaratıcılığı inovasyona,
ataklığı ise girişime dönüştürebil-
diği an, şüphesiz ki rekabet gücünü artıracak ve
küresel ekonomideki konumunu güçlendirecek"
dedi.

Rekabete dayalı bir ekonomi

türkiye'de ekosistemin daha hızlı gelişmesi için
sınırların dışına çıkarak, bölgedeki yeteneklerin
de ülkeye kazandırılması gerektiğini belirten tÜ-
SİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Bunu başar-
manın yolu ise fikirlerin özgürce ifade edilebildiği,
güvenli, öngörülebilir ve rekabete dayalı bir eko-
nomiden geçiyor. Girişim sayısını ve kalitesini bu
şekilde artırıp türkiye'yi yatırımcılar için daha
cazip hale getirebilir ve böylelikle ekosistemimizi
geliştirebiliriz" dedi.
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YENI SEYLER 
SOYLEYECEGIZ
İçişleri Bakanlığı’na yeni partisinin kuruluş başvurusunu yapan Gelecek 
Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partinin ilkelerini ve kurucu üyelerini 
Ankara'da düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. “Zamanı geçmiş eski 
sözleri tekrar etmeye değil, ‘yeni şeyler söylemeye’ geliyoruz” diyen 
Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin 'her kesimden insanı barındırdığının' altını çizdi

D avutoğlu, Ankara Bilkent Otel'de ka-
meralar karşısına çıkarak, yeni partiyi
ve partinin kurucularını tanıttı. Ahmet

Davutoğlu salona eşi Sare Davutoğlu'yla bir-
likte giriş yaptı. Davutoğlu, sol yanına partisi-
nin kurucular kurulundaki en genç isim olan
22 yaşındaki İsmail Günaçar’ı oturttu. Konuş-
masında salondakileri selamlaya Davutoğlu,
“Bugün “Gelecek milletimizindir, gelecek
Türkiye’nindir” diyerek partimizin kuruluşunu
ilan ediyoruz. İlk adımını samimiyetle ve ka-
rarlılıkla attığımız bu kutlu yürüyüşün halkı-
mız, ülkemiz ve insanlık için hayırlı olmasını
diliyorum. İnsanlığın ve milletimizin kritik bir
süreçten geçtiği tarihi bir eşikte, benzer nice
doğumlara şahitlik etmiş Anadolu’nun kalbi
Ankara’da arkadaşımızla birlikte tarihin ve
milletimizin huzurundayız. Bütün baskılara ve
oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine
rağmen cesaretle, samimiyetle ve basiretle
omuz omuza vererek, Cumhuriyetimizin 100.
yılına hazırlandığımız bu dönemde, ülkemize
demokratik ve müreffeh bir gelecek ufku çiz-
mek için bir araya geldik” dedi. 

Üç nesil buradayız

“Yetmiş yıllık demokrasi tarihimizin sancıları
içinden geçmiş üç nesil olarak buradayız”
diyen Davutoğlu, “Aramızda demokrasiye
geçiş sancılarını yaşadığımız kırklı yılların
sonlarında doğup milletimizin tarihine bir
kara leke olarak geçen 27 Mayıs’ı çocuk ola-
rak yaşamış olanlarımız var. 1968 kuşağının
idealist heyecanlarını yaşayanlarımız da var,
12 Eylül’ü farklı siyasi akımlarda ama aynı
koğuşlarda geçirenlerimiz var. Ve nihayet 15
Temmuz’da hain bir çeteye karşı omuz omuza
vermiş kahramanlar da var,  bu onurlu müca-
dele sonrasında tam demokratik bir düzene
geçeceğimizi ümit ederken düşüncelerini
ifade etmekten dahi mahrum bırakılanlar, 28
Şubat’ta büyük fedakarlıklarla tohumları atı-
lan fikir ve bilim kurumlarının tasfiye edilmesi
çabalarına şahitlik etmek zorunda kalanlar
da var.  Bütün bu sancılı süreçleri yaşayan üç
nesil bir arada ve buradayız. Farklı yaşlarda-
yız ama hepimiz genciz” ifadelerini kullandı. 

Korkuya değil ümide ayarlıyız

Herkesin eşit ve onurlu Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olduğunu dile getiren Davutoğlu,
“Üç nesil olarak çok sancılar yaşadık, çok
acılar gördük. Ama geçmişe değil geleceğe,
nefrete değil sevgiye, öfkeye değil merha-
mete, korkuya değil ümide ayarlıyız. Geçmişe
ağıt yakmaya değil, ortak bir gelecek inşa et-
meye geliyoruz. Zamanı geçmiş eski sözleri
tekrar etmeye değil, ‘yeni şeyler söylemeye’
geliyoruz. Yeni şeyleri ancak geçmişten ilham
alarak geleceği inşa edecek olanlar söyleye-
bilirler.  Yeni şeyleri ancak korkulardan ve ta-
bulardan kurtulmuş olanlar söyleyebilirler.
Yeni şeyleri ancak bugüne inançları ve yarına
umutları olanlar söyleyebilirler. Susmaya
değil konuşmaya, şikâyet etmeye değil
çözüm üretmeye, bağırmaya değil sakince ve
muhabbetle hitap etmeye, surat asmaya
değil tebessüm etmeye geliyoruz. 
Gün bizi ayıran politikaları değil, bizi birleşti-
ren ilkeleri konuşma günüdür” açıklama-
sında bulundu. 

Birikimlerimizi koruyacağız

“Cumhuriyetimizin 100. yılına yürürken küre-
selleşme ile birlikte tarihi akışın büyük bir
ivme kazandığı, geleneksel değerlerin bütün
dünyada yeniden keşfedildiği, modern yapıla-
rın ve anlayışların yeni bir dönüşüm süreci
içine girdikleri kritik bir tarihi eşikte, kapsa-
yıcı bir yenilenme ihtiyacına cevap oluştur-
mak üzere yola çıkıyoruz” ifadelerini
kullanan Davutoğlu, “Bu çerçevede; nesiller
aşan ortak aklın ürünü olan değerlerin korun-
ması bağlamında geleneğe saygılı, birey hak-
ları, vatandaşlık hukuku ve milli egemenlik
bağlamında modern ve çağdaş, sınır aşan
teknolojik etkileşim ve yerküredeki her geliş-
meye açık olan bir gelecek vizyonu bağla-
mında küresel bir siyaset anlayışını
benimsiyoruz. Siyasetimizin temel felsefesi,
geleneğe saygılı özgürlükçülüktür. Geleneğe
bağlılığımız statükoculuk değil, modernliğimiz
geleneksel değerlerimizden kopuş değil, kü-
reselliğimiz teknolojik değişim karşısında in-
sani özü ihmal eden bir edilgenlik değildir.
Milletimizin tecrübelerinden neşet etmiş de-
ğerlerini de, modernleşme sürecimizin eseri
olan ve Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde
kurulan Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin

birikimini de koruyacak ve gelecek nesillere
aktaracağız. Hedefimiz can ve mal güvenli-
ğini, inanç ve ifade özgürlüğünü, örgütlenme,
eleştiri ve gösteri özgürlüğünü tam anlamıyla
sağlayan bir hukuk düzenidir” diye konuştu. 

Herkes mutlak eşittir

Basın özgürlüğüne vurgu yapan ve “Düsü̧nce
ve inanç hürriyetini kısıtlayarak bireyin özgür
iradesini yok etmeye çalışan dinî veya sekü-
ler her akım ve rejim, insanın zihnen köleleş-
tirilmesine yol açar. Nitekim bunun örneğini
de 15 Temmuz’da her türlü cürmü işleyebile-
cek birer robota dönüşen darbecilerde görm-
üştük” saptamasında bulunan Davutoğlu,
“Dünyada otoriter ve popülist eğilimlere yö-
neliş olduğu bir dönemde kendi özgür irade-
sine malik, onurlu ve başı dik insanların
yaşadığı bir ülke inşa etmeliyiz. Siyasi yöntem
ilkemiz kapsayıcılıktır. İnsan onuru ile taçlan-
dırılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kim-
liği taşıyan herkes mutlak anlamda eşittir.
Etnik, dini ve mezhebi kimlik ayrımlarına da-
yalı yaklaşımlara karşı toplumun her kesimini
ve her bireyini kapsayan bir siyasi anlayışın
sözcüsüyüz” dedi. 

Din siyaset alanında olmamalı

Partisinin ortak akıl süreçlerinin öncüsü ve
destekçisi olacağını açıklayan Dvautoğlu,
“Siyasetimizin vicdani ilkesi din ve inanç öz-
gürlüğüdür. Kısıtlayıcı laiklik anlayışı da, dine
siyasal düzen içinde işlevsel bir rol tanımlama
çabası da, tek bir dini akımın siyasal düzeni
antidemokratik yöntemlerle ele geçirerek
din-siyaset ilişkisini belirleme iddiası da, kü-
reselleşmeyle derinleşen varoluşsal sorunlar
karşısında geçerliliğini yitirmiştir. Siyaset ala-
nında herkes kendi imtihanını vermeli ama
dini değerleri bu imtihan sathına sokmama-
lıdır. Hak ve makam talepleri ibadet üzerin-
den değil adalet, ehliyet ve liyakat
temellerine dayalı hukuk ve teamül üzerin-
den geçekleşir. Devlet, bütün dini/mez-
hebi/felsefi anlayışlara ve topluluklara
aynı mesafede olmalı ve eşit yaklaşım
göstermelidir. Bu çerçevede temel ilkemiz
özgürlükçü laiklik ve çoğulcu din anlayışı-
dır. Alevi yurttaşlarımızın inanç ve öğreti
temelli taleplerine, geleneksel Mürşid, Pir
ve Dede ocakları esas alınarak ve modern
Alevi örgütlerinin talepleri göz önünde bu-
lundurularak, eşit yurttaşlık hakkı ve demo-
kratik uzlaşı temelinde çözüm bulunacaktır.
Gayrimüslim vatandaşlarımızın talep ve so-
runları, eşit vatandaşlık ve din ve vicdan öz-
gürlüğü ilkeleri temelinde çözülecektir” dedi. 

Paralel yapıya izin yok

Paralel yapılara asla izin vermeyeceklerini,

Kamu görevlilerinin özel ayrıcalığı olmayaca-
ğını belirten Davutoğlu, “Suçların şahsiliği il-
kesinden taviz verilmeyecek. Yargının hızlı ve
etkin çalışması ve adil kararlar verebilmesi
için esaslı bir reform yapılacaktır. Hakimler ve
Savcılar Kurulu (HSK), ‘Hâkimler Kurulu’ ve
‘Savcılar Kurulu’ olarak ikiye ayrılacaktır.
Türkiye’nin en eski tartışmalarından birisi ül-
kemizin tam demokratik, özgürlükçü ve sivil
yeni bir anayasaya kavuşmasıdır. Demokratik
bir anayasa olmadan Türkiye’nin müreffeh ve
demokratik bir geleceği olmayacaktır. Parti-
miz, milletimizin hak ettiği yeni anayasanın
mümkün olan en geniş katılımla sıfırdan ya-
zılması gerektiğini savunmaktadır. Türkiye’nin
çözülemeyen bir diğer sorunu, hükümet siste-
midir. Hükümet sistemleri ile demokrasi ara-
sında doğrudan ilişki bulunmaktadır.
Hükümet sistemini demokratik olmasını
temin edecek üç önemli kriter mevcuttur:
Hukuk devleti ilkesine riayet, hak ve özgür-
lüklerin anayasal güvence altına alınması
ve denge/denetleme mekanizmaları-
nın varlığı” ifadelerini kullandı. 

Parlamenter 
sistemi
savunuyoruz

Başkanlık
sisteminin
demo-
kratik
kri-

terleri karşılamadığını ve demokratik parla-
menter sistemi savunduklarını ifade eden Da-
vutoğlu, “Siyasal sistem tercihimiz katılımcı
demokrasidir. Türkiye’de siyasi partilere iliş-
kin anayasal ve yasal düzenlemeler son de-
rece kısıtlayıcı hükümler içermektedir. Bu
amaçla, demokratik bir Siyasi Partiler Ka-
nunu hazırlanacaktır. Kamu hizmetine giriş,
kalış ve yükselişin kayırmacılık, nepotizm ve
farklı çıkarlar sebebiyle aşındırılmasına mü-
saade etmeyeceğiz. Ayrıca siyasi, dini, mez-
hebi, kültürel, bölgesel, sosyo-ekonomik
zümre aidiyetlerinin, kamu istihdamında
avantaj veya dezavantaj oluşturmasının
önüne geçeceğiz. Kamuya personel istihda-
mında ve meslek içi yükselme ve nitelikli gö-
revlere seçilmelerde mevcut bulunan
mülakat sistemi kaldırılacak, yerine objektif
kriterlere dayalı sınavlar yapılacaktır” diye
konuştu. 

KURUCULAR
KURULU

1. Ahmet Davutoğlu
2. Abdülkadir Baykay
3. Abdullah Başçı
4. Abdullah 
Güzeldülger
5. Abdullar Teber
6. Abdullah Yeşil
7. Adnan Demir
8. Ahmet Akçay
9. Ahmet Altunsoy
10. Ahmet Oğuz 
Karaoğlu
11. Ali Ahmet Çoktan
12. Ali Akmaz
13. Ali Alper Uzun
14. Ali Aydın
15. Ali İhsan Dilmen
16. Alper Kürşad Giray
17. Alptekin Hocaoğlu
18. Avni Erdemir
19. Aydın Altaç
20. Ayhan Sefer Üstün
21. Aynur Adeviye
Erşahin
22. Aynur Algül
23. Ayşe Berrin Sevimli
24. Ayşe Güney
25. Ayşe Övündür
26. Ayşe Serap İnan
27. Ayşe Tülin Dinçelli
28. Bayram Zilan
29. Burçak Başbuğ
Erkan
30. Can Cankesen
31. Cemalettin Kani
Torun
32. Cesim Gökçe
33. Cihan Öztunç
34. Cuma İçten
35. Dimosthenis 
Rafaletos
36. Dinçer Türkmen
37. Diyaettin Uçar
38. Doğan Demir
39. Engin Keskinel
40. Engin Meydan
41. Enver Sedat
Çakıroğlu
42. Etiyen Mahçupyan
43. Fahri Usta
44. Fatma Aydın Ataş
45. Fatma Şerefoğlu
46. Feramuz Üstün
47. Feridun Bilgin
48. Furkan Aşkın
49. Gizem Satıoğlu
Öcmenler
50. Gülnur Özkaya
Hayran
51. Güzin Yıldız
52. Habibe Çiftçioğlu
Başar
53. Hakan Albayrak
54. Hakan Kobal
55. Hakan Tokaç
56. Halil Kulak
57. Halime Polat
58. Halit Özyurt
59. Hamide Mercan
60. Hasan Hüseyin
Bozok
61. Hasan Serdar Bilir
62. Hayrunnisa Nur
Kabuk
63. İbrahim Mustafa
Turhan
64. İhsan Cafer Elhan
65. İsa Mesih Şahin
66. İsmail Günaçar
67. İzettin Küçük
68. Kemal Şişman
69. Kerim Rota
70. Mehmet Ali Pulcu
71. Mehmet Aşan
72. Mehmet Atilla
Maraş
73. Mehmet Behçet
Piker
74. Ferhat Esmer
75. Mehmet Fatih 
Arslan

76. Mehmet
Kuğu

77. Mehmet Nuri 
Görenoğlu
78. Mehmet Sarı
79. Metin Karakaş
80. Mevlüt Demir
81. Muammer Duran
82. Muammer Kibar
83. Muhammed 
Mustafa Çakmakçı
84. Muharrem 
Ödemiş
85. Murat Özden
86. Musa Arat
87. Mustafa Asım 
Karahangil
88. Mustafa Bahadır
Kurbanoğlu
89. Mustafa Baloğlu
90. Mustafa Bilici
91. Mustafa Gözel
92. Mustafa Mente
93. Mustafa Nedim
Yamalı
94. Mustafa Öztürk
95. Mustafa Tekin
96. Namık Ergün
97. Neslihan Kevser
Çevik
98. Nuray Sağıroğlu
99. Ömer Faruk 
Başaran
100. Ömer Kayani
101. Ömer Ünal
102. Perihan Toğay
103. Raziye Gök Aktaş
104. Recep Şener
105. Recep Varol
106. Rumi Bekiroğlu
107. Sait Şaşmaz
108. Salih Aynural
109. Selahattin 
Kayaman
110. Selçuk Özdağ
111. Selim Temurci
112. Sema Silkin Ün
113. Seren Yıldız 
Öztürk
114. Serkan Özcan
115. Serpil Bulut
116. Sevda Yılmaz
117. Seyfettin Bilen
118. Süheyl Erkan 
Altındağ
119. Şenol Gürşan
120. Şükrü Kırboğa
121. Talha Erol 
Durmaz
122. Timuçin Oğuz
123. Tuncay Dinç
124. Ufuk Karcı
125. Ülkü Nur 
Doğancı
126. Ümit Yardım
127. Vahdettin Elbay
128. Vahdettin İnce
129. Veysi Akay
130. Yasemin Dora
Kurtkaya
131. Yeşim Karadağ
132. Yusuf Ziya Özcan
133. Zekayi Doğan
134. Zeynep İşçan 
Çeviker
135. Fevzi Donat
136. Nihal Olçok
137. Hüseyin Memiş
138. Ali Kalınlı
139. Yavuz Değirmenci
140. Fatih Dursunkaya
141. Muhammet 
Cüneyt Toptaş
142. Nihat İzsiz
143. Orhan Sucu
144. Doğan Koruyucu
145. Nazmi İrak
146. Hasan Taşkın
147. Sadullah Kavak
148. Muhsin Emre 
Demiröz
149. Haci Mehmet 
Karataş
150. Ahmet Müfit 
Cengiz
151. Fidan Strate
152. Ebubekir Yıldırım
153. Mehmet Okçu

154. Mustafa 
Yeşilyurt 

AK PARTİLİLER

AĞIRLIKTA
Kurucular Kurulu’nda Davutoğlu’nun dışında 18 eski AK Parti’li milletvekili yer aldı. Bu isimler

Abdullah Başcı, Avni Erdemir, Ayhan Sefer Üstün, Cemalettin Kani Torun, Cesim Gökçe, Cuma
İçten, Feramuz Üstün, İbrahim Mustafa Turhan, Mehmet Ali Pulcu, Mehmet Atilla Maraş, Mustafa

Baloğlu, Mustafa Bilici, Mustafa Öztürk, Ömer Ünal, Selçuk Özdağ, Şenol Gürşan ve Talha Erol Durmaz
oldu. Davutoğlu’nun Malezya’daki öğretim üyeliği döneminden iki öğrencisi de kurucu üye olurken, Başbakanlık

dönemindeki danışmanı, yazar Etyen Mahcupyan da parti kuruluşuna katıldı.

Emine Erdoğan’a yakın isim de Kurucular Kurulu’nda 

Gelecek Partisi, kuruluş aşamasıyla birlikte bir belediye başkanlığına da sahip oldu. Kurucu üye Halil Kulak, 31 Mart seçim-
lerinde, bağımsız aday olarak Karaman’ın Sarıveliler ilçesi belediye başkanı seçilmiş ve bu görevini yürüten bir isim. AK Parti

ile görüş ayrılığına düşen isimlerden, KADEM kurucusu ve bir dönem Emine Erdoğan’a yakınlığıyla tanınmış Sema Silkin Ün
de Gelecek Partisi’nde yer aldı. Eşi Taha Ün’se, AK Parti'ye yakın sosyal medya hesaplarını kontrol etmesiyle tanınıyor ve halen

“Sağlam İrade” adlı hesabın yöneticisi.

Son günlerde çok tartışılan Nihal Olçok da listede

Son günlerde darbe girişimi gecesiyle ilgili sözleriyle dikkat çeken Nihal (Süleymanoğlu) Olçok da beklendiği üzere listede yer
alırken, o gece Atatürk Havalimanı’ndaki direnişe katıldığı hikayesiyle AK Parti’ye yakın medya kuruluşlarınca sıkça konu edilmiş
Abdülkadir Baykay da kurucu üye oldu. Dış politika kanadından da son olarak Viyana Büyükelçiliği görevinde bulunmuş Ümit

Yardım’ın kurucu olarak partide yer aldığı görüldü. Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
başkanlığına getirilen akademisyen Yusuf Ziya Özcan da kurucu üye oldu. Özcan, diplomat kökenli olmamasına rağmen

Polonya Büyükelçisi olarak atanmasıyla dikkat çekmişti. Listede Kürt kökenli isim ağırlığı da dikkat çeken bir başka unsur oldu.

Ekonomide dikkat çeken isimler var

Kurucular Kurulu’nda ekonomiyle ilgili bazı isimler de göze çaptı. Borsa İstanbul’un yöneticiliğini yapmış eski vekil
Turhan’ın yanı sıra Tuncay Dinç’in de listede olduğu görüldü. Merken Bankası’yla ilgili değerlendirmeleriyle tanınmış
Kerim Rota da kurucu üye oldu. Vakıfbank’ın eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Müfit Cengiz de listede yer aldı. List-

ede iki eski baro başkanı da var. Elazığ’dan Adnan Demir ve Kayseri’den Ali Aydın. Adnan Menderes hükümeti
bakanlarından Hasan Polatkan’ın yeğeni Hasan Serdar Bilir de listede. Kurucu üye olarak listede Muhammet

Cüneyt Topbaş ismi de göze çarpıyor. Bu ismin Davutoğlu’nun aile üyeleriyle görüştüğü İstanbul’daki
Topbaş’lardan birisi olup olmadığı merak konusu. Listedeki genç Topbaş’ın, BİM’in eski ortağı

Mustafa Latif Topbaş ile akrabalığı olup olmadığı da bilinmiyor.

AHMET DAVUTOĞLU, GELECEK PARTİSİ’NİN MANİFESTOSUNU AÇIKLADI

154 KiŞiLiK KURUCU LiSTENiN 31’İ KADIN
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun öncülük ettiği Gelecek Partisi’nin
Kurucular Kurulu listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Aralarında
yazar Etyen Mahçupyan, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim 
Temurci, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ve 
eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan gibi isimlerin de yer aldığı 
154 kişiden 31'inin kadın olduğu görüldü.



K aza, 10 Ekim 2016 tari-
hinde, Cihangir Mahalle-
si’ndeki Kirazlı Caddesi’nde

meydana geldi. Sezer B. yönetimin-
deki bir kargo şirketine ait 34 FH
1834 plakalı araç ile manevra ya-
parken, Gülten Güneş’e çarptı. Ya-
ralanan Güneş, hastaneye
kaldırılarak tedavi altına alınırken,
gözaltına alınan Sezer B. 'nin direk-
siyon başındayken sürücü belgesi-
nin bulunmadığı belirlendi. Gülten
Güneş,  hastaneye gelen kargo şir-
keti görevlisi ile tartışırken, sürücü-
nün stajyer olarak çalıştığını, sürücü
sınavına girdiğini kazandığını,
ancak, henüz ehliyetini alamadığını
öğrendi. Gülten Güneş, şikayetçi
olunca Küçükçekmece 14’üncü As-
liye Ceza Mahkemesi’nde sürücü
hakkında dava açıldı. Mahkemenin
görevlendirdiği bilirkişi, kazada yol,
hava koşulları, trafik işaretleri gibi
olumsuz nedenlerin rol oynamadı-
ğını, kargo aracını kullanan sürü-
cünün ‘Asli kusurlu’ olduğunu,
yaralanan Gülten Güneş’in kaza-
nın oluşumunda ‘Yaya kurallarını
tam olarak yerine getirdiğini’ bildi-
rerek, bu nedenle kusursuz oldu-
ğuna dair rapor verdi.

Yüzde 14 engelli raporu

Mahkeme, sanık Sezer B.'ye yönelti-
len ‘Taksirle bir kişinin yaralanmasına
neden olma’ suçunu sabit görerek, 5
yıl hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılmasına bu süre içerisinde ‘Dene-
timli Serbestlik Kapsamı’nda
tutulmasına karar verdi. Mahkeme,
sanığın  717.90 TL’si yargılama, 14
TL’si tebligat gideri olmak üzere top-
lam 731 lira 90 kuruşu ödemesine
hükmetti. Kazada yaralanan, kafa-
sında kemikleşmiş büyük bir şiş ve
‘Coccyx’ (Kuyruk sokumu kemiği) kı-
rığı ve kemik ödemi saptanan
Güneş’e, yüzde 14 oranında engelli
raporu verilirken, kaza nedeniyle psi-
kolojisinin bozulduğu göz önüne alı-
nan kadın psikiyatri poliklinik
kontrolü önerildi.

Hazmedemiyorum

Alnındaki şişlik nedeniyle plastik cer-
rahi ameliyat olması gereken, zorunlu
olmadıkça dışarı çıkamayan, iş ara-
yamayan, yüzdi 14 engeli nedeniyle
rahat hareket edemeyen, yanında ta-
şıdığı simit şeklinde yastıkla ancak
oturabilen Gülten Güneş, olanlara ve
verilen karara tepki gösterdi. Yaşamı

nın kararmasına rağmen bunu
yapan kişinin dışarıda rahat gezdi-
ğini, duruşmalara bile gelmediği
halde ona hiçbir ceza verilmeden
serbest bırakılmasını hazmedemedi-
ğini söyledi. Kaza nedeniyle psikolo-
jisinin bozulduğunu, sürekli ilaç
kullanmak ve sık kan vermek zo-
runda kaldığını anlatan Güneş, "Bu
karar ardından kargo şirketi hak-
kında maddi ve manevi tazminat
davamız var. Yakında davanın gö-
rülmesine başlanacak. 3 yıl daha
çalışamadığım için emeklilik hakkı
da kazanamıyorum. 3 yıl çektiğim
acının sonunda buna neden olan
kişi ve kişiler rahat" dedi.

Böyle şey olur mu?

Anne Gülşah Güneş de kazanın ol-
duğu dönemde eşinin rahatsız ol-
duğunu kendisinin 1 hafta önce
ameliyat olması nedeniyle kızı Gül-
ten'in uzun süre kazayı ve dava sü-
recini kendilerine anlatmadığını
söyledi. Anne Güneş, "Kızım bizim
hastalığımız nedeniyle kazasını bile
bize uzun süre söylemedi. Böyle
şey olur mu? Kızımın hayatını ka-
rartan kişi nasıl hiçbir ceza alma-
dan bırakılır" dedi. DHA
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2020 YILI ETKİNLİK ORGANİZASYONU HİZMET ALIM İŞİ
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Etkinlik Organizasyonu Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/659139
1-İdarenin
a) Adresi :Fatih Mah. Şehremini Sok. 1 34500 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :444 0 340 - 0(212) 883 55 64
c) Elektronik Posta Adresi :ihale@bcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2020 Yılında 7 Adet Yetişkin Oyunu A Grubu, 8 Adet Yetişkin Oyunu B

Grubu, 15 Adet Çocuk Oyunu A Grubu, 15 Adet Çocuk Oyunu B 
Grubu, 30 Adet Film Gösterimi, 2 Adet Ustalara Saygı Konseri, 5 Adet 
Konser Etkinlik Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Büyükçekmece/İstanbul
c) Süresi :İşe başlama tarihi 20.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Toplantı Salonu Fatih 

Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul
b) Tarihi ve saati :06.01.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Gerçekleştirilmiş Bedel İçeren Tek Sözleşmeye Dayalı "Organizasyon, Ses,
Işık -Sahne Sistemleri, Konser ve Tanıtım Hizmetleri, Her Türlü Film Gösterimleri, Her Türlü Çocuk veya
Yetişkin Oyunları, Her Türlü Konser"  Bir Arada veya Ayrı AyrıBenzer İş Olarak Değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat İhale Bürosu Fatih Mahal-
lesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli 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 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

O kul yılları okul sıralarıydı.. 
Konu 5 duyu organı… Görme,
Duyma, Dokunma, Koklama,

Tatma… 
Dersler, genelde teorik olması sebebiyle

mi yoksa öğrenme zorunluluğundan mıdır
bilinmez ama hep bir sıkıcı hep bir kaçılası
gelirdi çocukluğumuzda. Oysa biraz büyüyüp
hayatı koklayarak hayata dokunup hayatın
gösterdikleriyle hayata kulak verdiğimiz
zaman hissediyor insan. İşte o zaman ezber-
lemeye çalıştığımız o sıkıcı bilgiler mıh gibi
kazınıyor aklımıza. Hatta hiç çıkmaz oluyor
beynimizden hayat boyunca.  

Görme... 
Birini uzun süre görmediğimizde ‘Gözden

ırak olan gönülden ırak olur’ sözündeki gibi
unutur gideriz.

Duyma… 
Artık kalabalıklaşan dünyada trafik yo-

ğunluğu, uzun çalışma saatleri, stres ve yor-
gunluktan sebep eskisi gibi sevdiklerimize
zaman ayırıp bir araya gelemiyoruz. En
azından arayıp sesini duyabilmenin şansına
sahipken çoğu zaman ihmal ediyoruz.  Oysa
sevdiğinizi kaybettiğinizde ilk önce sesini
unuttuğunuzu biliyor musunuz? Hazır hayat-
tayken o güzel sesleri bol bol duymayı ihmal

etmemek gerek. 
Dokunma...
Son yıllarda yapılan klinik çalışmalarla

dokunmanın ‘Dokun-Kucaklaş-İyileş’ sloga-
nıyla insan sağlığında iyileştirici etkisi kanıt-
lanmış durumda. Nilüfer’in şarkısında
söylediği gibi ‘ Dokun bana Dokun nolur
Hasretinden Öldüm’, şayet dokunmuyorsa
insan hasretlik duyuyor, acı veriyor.  

Koklama...
Biz zannediyoruz ki hayvanlar koklaşa

koklaşa insanlarsa konuşa konuşa anlaşır.
Nobel Tıp Ödüllü bir çalışmaya göre her
insan genetik olarak sadece kendine ait bir
koku taşıyor. İnsanlar arasında koku haber-
leşmesi var. Üstelik koku hafızamız görsel-
den 10 kat daha fazla. Bu da gösteriyor ki;
hayatımızın aşkını vücudunun etrafa yaydığı
kokudan tanıyoruz. Özellikle çocukluk dö-
nemi ve ilk aşkların yaşandığı gençlik dö-
nemlerinde alınan kokular unutulmuyor. İlk
aşkların unutulmaz olma sırrı da böylece
açıklanmış oluyor.

Tatma…
En sevdiğim sözdür ‘Tatlı yiyelim tatlı ko-

nuşalım’. Yemek duygusu sosyalleşmenin en
güzel vesilesidir. Gözlerinizi şöyle bir kapatın
ve düşünün; En unutulmaz anlar bazen bay-

ram bazen düğün bazen kutlamalar için ku-
rulan o büyük sofraların başında yaşanılan-
lardır. İşte o tatma duygusunun bizleri
birleştirdiği zamanlar.

Hayatta en güzel öğrenme yöntemi teorik
bilgiyi pratikte uygulamaktan geçer. Bir de
bu açıdan bakmak aslında onların sadece
basit tanımlı birer duyu organı olmadığının
en büyük kanıtı.

Tüm duyu organlarımızla her daim güzel-
liklerle karşılaşmamız, sevdiklerimizin güzel
sözlerini duymamız, kokusuna hasret kalma-
dan yaşamamız, kalabalık sofralarda güzel-
likler için toplanmamız, tüm güzellikleri
hissetmeniz ve hissettirmeniz dileğiyle yarın-
larınızın ilkeli ve güzelliklerle dolu olmasını
dilerim…

5 duy(g)u organı
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İlke DUYAN

İLKELİ KÖŞE

ilkeduyan@gmail.com

HAYATIM KARARDI
Avcılar'da iş görüşmesine gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra aracın çarpması sonucu
engelli kalan Gülten Güneş, ehliyetsiz sürücünün 3 yıl süren yargılama sonucu sadece 731
lira para cezası almasına tepki gösterdi. Kaza nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirten
Güneş, “3 yıl daha çalışamadığım için emeklilik hakkı da kazanamıyorum” diye konuştu

Bilimsel tarımın ilk adımı atıldı
Büyükçekmece Belediyesi Namık Kemal Üniversitesi ile tarımsal eğitim programı
işbirliği protokolü imzalandı. Böylelikle bilimsel yöntemle tarımın ilk adımı atıldı

Büyükçekmece Bele-
diyesi ile Namık Kemal
Üniversitesi arasında

imzalanan tarımsal eğitim prog-
ramı işbirliği protokolü çerçeve-
sinde Ziraat Fakültesi öğretim
üyeleri tarafından tarımsal (bitki-
sel üretim, hayvansal üretim,
bitki koruma, tarım makineleri,
tarımsal yapılar ve sulama, ta-
rımsal biyoteknoloji, toprak bi-
limi ve bitki besleme, tarım
ekonomisi, gıda bilimi ve tekno-
lojisi) konularda hazırlanacak
eğitim programları çerçevesinde
teorik ve uygulamalı eğitimler il-
gili bölge çiftçilerine, yatırımcı-
lara ve genç girişimcilere
verilecek. Eğitim programlarının
ilki, ''Tıbbi ve Aromatik Bitki Ye-
tiştiriciliği'' olacak. Eğitimlere
Şubat ayında başlanacak.

Güzel gelişmeler olacak

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, imzalanan
protokolün İstanbul ve Büyük-
çekmece tarımı adına önemli ol-
duğuna dikkat çekerek, “2020’nin

sonuna kadar Büyükçekmece’de
tarımla ilgili çok güzel gelişmeler
olacak. Bu anlamda Namık
Kemal Üniversitesi ile ilk adımı
attık ifadesini kullandı. Protokol
imza törenine Namık Kemal
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bülent Eker, Büyükçek-
mece Belediye Başkan Yardımcısı

Dr. Rıza Evren Kılcı, Ziraat Fa-
kültesi Dekanı Prof.Dr. Sezen
Arat, Dekan Yardımcısı Prof.Dr.
Murat Taşan, Büyükçekmece Be-
lediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürü Alper Aydın, Büyükçekmece
Belediyesi Tarım Şefi Ziraat Mü-
hendisi Gözde Göçmen Öztürk
katıldı. 

İbadethaneler ilaçlanıyorBeylikdüzü Belediyesi,
ilçede bulunan 

ibadethanelerde 
ilaçlama ve 

dezenfeksiyon 
çalışmalarını 

sürdürüyor. Veteriner
İşleri Müdürlüğü’ne

bağlı ekipler 
tarafından periyodik

olarak tekrarlanan
çalışmalarla 

vatandaşlar ibadetle-
rini gönül rahatlığı

içinde yapıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede
bulunan ibadethanelerde, ilaç-
lama çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yü-
rüttüğü çalışmalarla ibadethanelerin iç ve
dış mekanları, bakteri ve enfeksiyon üreme-
sine neden olacak her türlü etkenden arın-
dırılıyor. Titizlikle yürütülen ilaçlama
çalışmaları, vatandaşların daha temiz bir
ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için
periyodik olarak tekrar ediliyor.

Sağlık her şeyden önemli

İlçede bulunan ibadethanelerde yoğun bir
ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini söy-
leyen Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul
Tunçel, “Bizim için vatandaşlarımızın sağ-

lığı, her şeyden önemli. İlçemizdeki cami-
lerde ve cemevinde ibadet alanları, abdest-
haneler, tuvaletler ve lavabolar da dahil
olmak üzere, tüm kapalı alanlarda, bakteri-
lere karşı düzenli olarak dezenfeksiyon ve
ilaçlama işlemleri yapıyoruz” diye konuştu. 

Gülten Güneş
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, birer gün arayla ilçede faaliyet gösteren 113. Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi
ve 266 Nolu Mavi Esenyurt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi minibüsçü esnafıyla bir araya geldi. Kooperatif üyelerine
birlik çağrısı yapan Bozkurt, "Birleşmenizde fayda var. Endişelerinizi gidermek için elimden ne geliyorsa yaparım" dedi

E senyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Esenyurt 113 Nolu
Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar

Kooperatifi ve 266 Nolu Mavi Esenyurt Mo-
torlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetimleri ve
minibüsçü esnafını birer gün arayla kahvaltı
programında ağırladı. Mavi ve sarı minibüs
hatlarının birleştirilmesi konusunun görüşül-
düğü programda ilçedeki ulaşım sorunları
konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.
Birleşme fikrini kendisinin sunduğunu söyle-
yen Başkan Bozkurt, sarı ve mavi minibüsle-
rin birleşmesinin vatandaşa ve esnafa büyük
fayda sağlayacağını belirtti.

Hepimiz Esenyurtluyuz

Esenyurt’ta güzel çalışmalar yürüttüklerini
söyleyen Başkan Bozkurt, “Birçoğunuz aynı
siyasi görüşten olmasak dahi bana inanıp
destek verdi. Ben inancınız için size teşekkür
ediyorum. Ama inanın boşa çıkmayacak.
Çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. 42 yıldır
burada yaşıyorum ve bu süre boyunca ilçe-
mizin hangi aşamalarından geçtiğini biliyo-
rum. Hangi hataların yapıldığını, kimlerin
yaptığını biliyorum. Bu hataları tekrar yap-
mamak adına öncelikle birlik ve beraberlik
içerisinde olmamız lazım. Hepimiz Esen-
yurtluyuz. Bir arada yaşarken ortak sorunla-
rımıza adil kurallar koyup onunla beraber
yaşamak zorundayız. Esenyurt’ta birçok
sorun var. Ulaşımla ilgilide önemli sorunlar
var. Ama bu sorunların kalıcı olduğunu dü-
şünmüyorum. İyi bir sistem kurup bir arada

durursak hiçbir sorunumuz kalmaz” dedi.

Her konuda iyi olacağız

Birleşme konusunda ortak çözüm yolları
aranması gerektiğine dikkati çeken Başkan
Bozkurt, “Biz sorunlarımızı kendi başımıza
çözebiliriz. Ayrıca bir hakeme ihtiyacınız yok
diye düşünüyorum. Bir çözüm bulmak zo-
rundayız halk bizden sorunsuz bir hizmet
bekliyor. Esenyurt Türkiye’nin en kötü şehri
olmak zorunda değil. Türkiye’nin en kalaba-
lık ilçesi olarak her konuda en iyi olmak zo-
rundayız. Ben bürokrat arkadaşlarıma da
söylüyorum. Eğer biz bir milyon insanın
yaşadığı bir kenti yönetiyorsak, o
zaman yaptığımız icraatların da bu
insanlara layık şekilde olması
lazım. O yüzden şehrin düzeni,
ulaşım ve birbirimizle ilişkileri-
mizde mutlu, huzurlu, birbirini
sayan, birbirine değer veren il-
çenin insanları olmamız lazım”
diye konuştu.

Birleşin çağrısı yaptı

Birleşme fikrini iki kooperatife
de kendisinin sunduğunu vur-
gulayan Başkan Bozkurt, “Birleş-
menizde fayda var. Endişelerinizi
gidermek için ben elimden ne geli-
yorsa yaparım. Birleşmeden tartışma-
dan konuşmadan sorunları çözemeyiz,
aksine çoğaltırız. Benim sizden ricam birle-
şin, birleşmeniz bizim çıkarımıza değildir.

Tam tersi siyasiler birleşmenizi istemez. Birleş-
tiğinizde toplumsal bir güç olursunuz. Siyase-
ten daha güçlü olursunuz. Yapmak
istemiyorsanız bu karar sizin. Diyelim ki kabul
etmediniz. Ondan sonra burada uyumlu ça-
lışmak için bir sistem kurmamız lazım. İlerde
İETT ve metroyla ilgili çalışmalar yapıldığında
bir sıkıntı çıkmaması için çalışma yürüterek,
yeni bir hat açıldığında ne yapmamız gerekti-
ğini belirleriz. Ana kuralları belirlediğimizde

daha so-

runsuz bir iş yaparız. Metro 4 yıl içerisinde ge-
lecek güzergahları da sanayiyle birleştirmek is-
tiyoruz. Metronun gelmesi durumunda metro
hatlarına ve ana arterlere taşımayı yine sizler
yapacaksınız” ifadelerini kullandı.

Beraber mücadele ederiz

Beraber mücadele ederiz
Metro ve İETT hatları konusunda da çalış-
malar yürüttüklerini söyleyen Başkan Bozkurt,
“Bizim birinci önceliğimiz Esenyurtluların hu-
zurlu mutlu bir şekilde ulaşımlarını sağlama-
ları. Ama buranın esnafının ekmeğini götürüp
başkasına verecek kadar da aciz değilim. Bu-

ranın ekmeğini buradaki insanlar yer eğer
burası yetersiz gelirse o zaman bakarız.

Metro geldiğinde yine sizlerin mağdur
olmayacağı şekilde hatlar düzenlenir.
Ben başka yerden buraya mini-
büsçü gelmesine müsaade etmem.
Bu konuda sizinle beraber müca-
dele ederiz. Rant beni ilgilendir-
mez, ben burada milyonlarca
dolar rant yatarken o rantı elde
edenlerle ilgili suç duyurusunda
bulunmuş bir insanım. Dolayısıyla
burada önemli olan huzurlu

mutlu, dostça ve arkadaşça, birbiri-
mizi gördüğümüzde mutlu olarak

yaşamamız. Ana felsefemiz, Esenyurt-
luların hızlı ve rahat bir şekilde bir yere

ulaşması, eğer buradan bir para kazanıla-
caksa Esenyurtluların kazanması” şeklinde
konuştu.

El ElE  Yaşam DErnEği Olağan
GEnEl Kurul İlani

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu , 30/12/2019
Pazartesi günü saat : 14.00 ‘de  Beylicium A.V.M.
Kat :2 No:69 ‘da bulunan Erol Günaydın Tiyatro
Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
Çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantı
aynı gündemle ve aynı yerde 06/01/2020 günü saat:
14.00 ‘ de yapılacaktır.

Toplantı Gündemi 
1 – Açılış ve yoklama 
2 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3 – Divan heyetinin seçimi 
4 – Divan heyetine imza yetkisinin verilmesi
5 – Konukların tanıtımı ve konuşması
6 – Yönetim kurulu faaliyet ve hesap raporunun
okunması ve görüşülmesi
7 – Denetim kurulu raporunun okunması ve
görüşülmesi
8 – Yönetim, Denetim kurullarının ve raporlarının
ayrı ayrı ibrası 
9 – Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara
bağlanması 
10 – Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile Dene-
tim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi 
11 – Dilek ve temenniler
12 – Kapanış.
El Ele Yaşam Derneği Yönetim Kurulu
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YENİ BİR TOPLANTI YAPILACAK
Esnafların taleplerini ve önerilerini de dinleyen Belediye Başkanı Bozkurt, her iki kooperatifin başkanlarının
da katılacağı farklı bir toplantı ile birleşme konusunu neticelendirmeye çalışacaklarını söyledi. 

Bundan sonraki süreçte minibüsçülerle sık sık bir araya
geleceğini belirten Başkan Bozkurt, “Burası geçmişte çok kötü

yönetildi. Ahlaken bir bozulma var. Kötü bir kültür yerleştirilmiş ça-
lışmadan üretmeden. Bana da bu konuda baskı geliyor ama ben ve-

remediğim hiçbir hesabın arkasında durmam. Benim için önemli olan
bir insanın hayatına ışık olabilmek. Beni mutlu eden de budur. Bizler

beş yılın sonunda Esenyurt’u hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz”
diye konuştu. Başkan Bozkurt son olarak, "Samimi sohbetinizden ve

beni kendinizden gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Esenyurt’u Esen-
yurtlular yönetecek. Böyle kendi aramızda konuşup kararlar alacağız.
Kimsenin kimseye haksızlık yapmasına izin vermeyeceğim. Birlikte

yaşamanın ön koşulu adalettir. Adaletin olmadığı yerde her
zaman kavga olur. Hiç kimse ama hiç kimsenin hakkını baş-

kasına yedirmem. Benim burada beş yıl hizmet sürem
var beş yıl sonra yine bu bakışla, sevgiyle bana ba-

kabiliyorsanız ve beni kendinizden görüyorsa-
nız benim kazancım budur"

ifadelerini kullandı. 

KİMSENİN HAKKINI
DİĞERİNE YEDİRMEM

BiR KiŞi DEĞiL 16 MiLYON BiLiR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sizi kastederek, ‘İşine baksın’ dedi. Ne
diyeceksiniz” sorusuna, “Ben, burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim. ‘Sen
otur işine bak’ cümlesinin bir başka açılımı, ‘En iyisini ben bilirim’ demektir. Bence en iyisini 16 milyon bilir” yanıtını verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
2020 bütçesinin onaylandığı
Meclis toplantısı ardından ga-

zetecilerin, gündeme ve oturuma ilişkin
sorularını yanıtladı. "Kanal İstanbul
geçen haftadan beri gündemdeydi. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siz
yönelikte eleştirileri de vardı. ‘İşine bak-
sın’ eleştirisi de geldi size yönelik. Ne di-
yeceksiniz Erdoğan’ın eleştirilerine
yönelik?" sorusuna cevap veren İma-
moğlu, "Uzun zaman geçti Sayın Cum-
hurbaşkanı’nın belediye başkanlığından
bu yana. Belediye kanununun 18. Mad-
desi, “Belediye başkanı; belediye teşkilatı-
nın, beldenin ve belediyenin haklarını,
menfaatlerine korur” diye izahta bulunur.
Dolayısıyla, oturarak iş yapan hangi be-
lediye başkanlarıyla çalıştı onu bilmiyo-
rum. Öyle bir geleneği mi oluştu, onu da
bilmiyorum İstanbul’la ilgili. Ama ben,
burada oturarak, çalışmayarak, iş üret-
meyerek belediye başkanlığı yapmak için
seçilmedim. Ben toplumun menfaatlerini
ve haklarını korumak için belediye baş-
kanı seçildim. ‘Sen otur işine bak’ cümle-
sinin bir başka açılımı, ‘En iyisini ben
bilirim’ demektir. Bence en iyisini 16 mil-
yon bilir. Ben, bu anlamda süreci sonuna
kadar takip edeceğim. Toplumun men-
faati için çalışacağım. Ve bu süreçle ilgili
16 milyon insanın, en son noktasına
kadar bilgileri elde etmesini sağlayaca-
ğım. Bu işi çok iyi bilen insanlardan fay-
dalanacağız. Bu işi çok sesli bir şekilde

toplumun önünde dile getireceğiz. Toplu-
mun kararını, toplumun menfaatini, yine
toplumla, ortak akılla vereceğiz. Bütün
bunları yapmamızın sebebi, aslında ya-
şadığımız seçimin bize verdiği en değerli
kısmı, susmamak, konuşmak. Herkes ko-
nuşacak. Ben de onların temsilcisi olarak
her zaman konuşacağım. Buna alışmak
istemeyen kim varsa, bu sürece alışsa iyi
olur. Daha fazla sesimiz çıkacak" açııkla-
masını yaptı. Erdoğan'ın, "CHP’nin

takoz siyasetine boyun eğmeyiz" sözünü
de değerlendieren İmamoğlu, "Biz, biri-
leri sükse yapsın diye İstanbul halkına
ihanet edecek, yarın pişman olacakları
hiçbir projeye, ‘Evet’ demeyeceğiz" diye
konuştu. 

Şantiyeler durmuş

AK Parti İBB Grubu'nun depreme hazır-
lık çalışmaları ile ilgili kalemin geçen yıla
göre yüzde 65 daha düşük olduğu eleşti-

risine de yanıt veren İmamoğlu, "Dep-
remle ilgili, kurumumuzun içinde dep-
rem sürecini yürüten daire başkanlığımız
dışında, farklı kurumlarımız, kuruluşları-
mız, KİPTAŞ gibi çok yoğun şekilde
bütçe aktaran iştiraklerimiz var. Burada
AK Parti grubunun eleştirdiği hususun
başka bir açılımı var. Bir bütçeye yazmak
değil onu gerçekleştirmek de değerli.
Neyin gerçekleştiğini görmek lazım büt-
çede. O söylenenin çok altında bir bütçe
gerçekleşmesi var, sanırım yüzde 10’lar
seviyesinde. Dolayısıyla biz gerçekleştire-
ceğimiz rakamı bu seneki bütçeye yazdık.
Deprem ve diğer hususlara bakarsak, bir
bütçe hazırlamanın zorlukları var şu an
İstanbul’da. Onlarca durmuş şantiyeden
bahsediyoruz. Bir yıldan fazladır, 1.5-2
yıldır duran, tehdit oluşturan şantiyeler.
Biz, bu yükü ve bunların detaylarını 23
Aralık’ta toplumla paylaşacağız. Tüm
bunları göz önüne alarak bir yandan
bunların bitirilmesi, bir yandan bu süreç-
lerin tekrar sonuca kavuşturulması konu-
sunda kararlar alırken, denk bütçeyi
yapabilme ve borçlanma kabiliyetini de
ona göre dengeleyen bir bütçe hazırla-
mak zorundaydık. Biz, 2020’yi doğru yö-
netme açısından kimseyi manipüle
etmeme ve toplumu aldatmama açısın-
dan doğru bir bütçe hazırladığımızı dü-
şünüyoruz. Doğru bütçeye de oybirliği ile
karar verilmiştir. AK Parti’ye, MHP’ye ve
ittifakımız İYİ Parti’ye teşekkür ediyo-
rum" dedi. 

Tehdide hem hapis 
hem para cezası

KüçüKçeKmece'de 26 Mart
2019 tarihinde meydana gelen
olaya ilişkin yargılama, Küçük-

çekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Duruşmaya şikayetçi Sevgi Yıl-
maz, tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu ve ta-
rafların avukatları katıldı. Duruşmada söz
alan Sevgi Yılmaz, eski beyanlarını tekrar
ettiğini belirterek “Ben eve gitmeye korku-
yorum, korkumdan eve giremiyorum. Sanık
bıçak ve biber gazı taşımaktadır. Sanık ce-
zalandırılsın" dedi. Sevgi Yılmaz'ın avukatı
Cansın Mayda ise sanığa başka bir davada
hükmün açıklanmasının geri bırakılması
kararı verildiğini belirterek, söz konusu ka-
rarın tekrarlanmamasını istedi.

Bu karar emsal niteliğindedir

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa “Ha-
karet" suçundan bin 740 lira para cezası ve-
rirken, “Silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 8
ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hük-
metti. Mahkeme ayrıca, sanığın başka bir
mahkemeden aldığı “Hükmün açıklanma-
sının geri bırakılması" kararını gerekçe gös-
tererek, bu davada söz konusu karara yer
olmadığına kanaat getirdi. Duruşmadan
sonra DHA'ya yazılı açıklama yapan Avu-
kat Cansın Mayda, “Böyle bir karar emsal
niteliğindedir. Bu kararın kadına şiddet
olaylarında emsal nitelikte olması gerekti-
ğini vurgulamak isterim. Bu tür kararlar
caydırıcı nitelikte olduğu için şiddet olayla-
rının azalacağı kanaatindeyim. Müvekkili-
min sokak hayvanlarına bakması sebebiyle
sanığın davranışlarına maruz kalması da
göz önünde bulundurulduğunda, sokak
hayvanlarını da koruyan yasaların 6199 Sa-
yılı Kanun kapsamında değil Türk Ceza
Kanunu kapsamında yer alması ve yaptı-
rımlarının caydırıcı olması gerekmektedir"
dedi. DHA

Küçükçekmece'de bir
sitenin bahçesinde
kedilere baktığı için hay-
vansever Sevgi Yılmaz'ın,
Aytuğ Koyuncu tarafından
bıçakla tehdit ve hakaret
edildiği iddiasına ilişkin
davada karar çıktı

ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür

İbrahim Alhariri 99029484274

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
Hikmet Halil 99209674938

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
Fate maalzahraa alsauoum 99595944496

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
Muhammet Elmasri 99560023970

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
Hasan Alhıwawı 99404841616
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İnternet üzerinden tanışmış
olduğu adamla cinsel ilişkiye 
giren genç kadın, partnerini
boğarak öldürdü. İlişkiye girdikleri
sırada seks oyuncağının şarj
kablosuyla cinayeti işlediğini
söyleyen kadının soğukkanlılığı
ülke basınının gündemine oturdu
AvustrAlyA’dA oldukça popüler olan çöp-
çatan sitesi Plenty of Fish üzerinden tanıştığı
24 yaşındaki Maulin Rathod’u öldürmekle
suçlanan 20 yaşındaki Jamie Lee Dolheguy
mahkemeye çıkarak ön duruşmaya katıldı. İn-
ternet üzerinden tanıştığı Rathod ile mesajla-
şan Dolheguy, ikilinin cinsel ilişki sırasında
“köle fantezisi” başta olmak üzere birçok ko-
nuda hemfikir olduktan sonra buluştuklarını
söyledi. Melbourne’de yaşayan Dolheguy,
2018’in son günlerinde mesajlaştıktan sonra
Hint asıllı Rathod’ı evine davet ettiğini 
söyledi.

Yeni fantazilere açıktı

Polis sorgusu sırasında kaydedilen ifadele-
rinde Dolheguy, “Eve geldiğinde onu yatak
odasına çağırdım. Boğarak nefessiz bırakma
fantezisi konusunda yeni şeyler öğrenmekten

dolayı mutluydu. Ona evden çıkma izni ver-
meyeceğimi söylediğimde, bunun kendisi için
bir problem olmadığını söyledi” dedi.

O dakikaları anlattı

Daha sonra yatakta fantezi yapmak için kos-
tüm giydiğini söyleyen genç kadın, “Ona, ‘El-
lerim boğazına ne kadar yakın. Eğer boğazını
böyle sıkıca sıksam ne olur? Beni engelleyecek
kadar güçlü müsün’ diye sordum. O da güçlü
olduğunu söyleyince yaptık” ifadesini
kullandı.

Kişilik bozukluğu olduğu tespit edildi

20 yaşındaki Dolheguy, daha sonra genç ada-
mın boğazını sıktığını söylerken, Rathod’u
boğazlarken bacaklarıyla da talihsiz adamın
hareket etmesinin önüne geçtiğini vurguladı.
Cani katil, talihsiz adamın ölmeden önce,

“Eğer canımı yakmayacaksan boğazımı sıka-
bilirsin” dediğini söyledi. Kişilik bozukluğu ol-
duğu tespit edilen kadın, “Benim kötü tarafım
cinayeti işledi. Birini öldürebileceğimden emin
olmak için bu cinayeti işledim” ifadesini kul-
landı.

İnternette araştırma yapmış

İtirafı sırasında Dolheguy, “Daha sonra vib-
ratörümün şarj kablosunu alarak boynuna
doladım. Bu sırada kulağına, “Her şey iyi ola-
cak. Her şey bitecek” diye fısıldadığını söyle-
yen Dolheguy’un bilgisayarında da en son,
“Bu akşam eğlencesine birini öldüreceğim” ve
“Bu gece birisini öldüreceğim” diyerek arama
yaptığını söyledi. Öte yandan bilgisayarı ince-
leyen polisler zalim kadının “10 adımda cina-
yetten kurtulma yolu” başlığının olduğu bir
internet sitesine girdiğini de tespit etti.

RUSYA ÇILDIRDI!

hAvAKuvvetlerinden yapılan
yazılı açıklamada, “ABD Hava
Kuvvetleri, Stratejik Kabiliyetler

Dairesi ile 12 Aralık’ta yerel saatle 08.30'da
konvansiyonel olarak yapılandırılmış kara-
dan fırlatılan ba-
listik bir füzenin
prototipini Califor-
nia'daki Vanderberg
Hava Üssü'nde de-
nedi” ifadesi kullanıldı.

Açık okyanusa düştü

Denemeden elde edilen verile-
rin gelecekte orta ölçekli füze
testleri konusunda yardımcı ola-
cağı belirtilen açıklamada, “Test
edilen füze fırlatma standından
çıkıp 500 kilometrelik uçuştan sonra
açık okyanusa düştü” bilgisine yer ve-
rildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada ise söz konusu de-
neme sonrası alarm durumuna geçildiği
belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın
silah kontrolü ve yayılmasının önlenmesi

birimi başkanı Vladimir Ermakov, “Bu bizi
endişelendiriyor. Elbette bunu dikkate ala-
cağız” dedi. 

Anlaşmadan çekilmişti

ABD, Rusya'nın 1987'de ABD ile Sovyetler
Birliği arasında imzalanan INF’yi ihlal et-
tiğini gerekçe göstererek anlaşmadan çekil-
diğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri
Bakanlığı da ağustos ayının başında anlaş-
manın resmen sona erdiğini duyurmuştu.
Bunun üzerine ABD, 19 Ağustos’ta tesir
menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta

menzilli seyir füzesini denediklerini açık-
lamıştı. Rusya ve Çin, INF’den çekilen

ABD’yi silah yarışı içine girmekle
suçlamış ve bu ülkenin orta

menzilli füze denemesini
Birleşmiş Milletler Gü-

venlik Konseyine
(BMGK) taşımıştı.

Halk TaM YeTkI verdIHalk TaM YeTkI verdIHalk TaM YeTkI verdIHalk TaM YeTkI verdIHalk TaM YeTkI verdIHalk TaM YeTkI verdI
Birleşik Kralllık (Britanya) tarihinin en önemli günlerinden birini yaşadı. Ülke halkı erken genel
seçimler için sandık başına geçerek, Boris Johnson'ı birinci çıkarttı. Boris Johnson liderliğinde
Muhafazakâr Parti, tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu elde etti. Jeremy Corbyn
başkanlığındaki İşçi Partisi ise, 80 yıl sonra tarihinin en kötü sonucuyla karşı karşıya kaldı.
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B oris Johnson’ın Muhafazakâr Partisi, son sonuçlara
göre, 650 sandalyeli Avam Kamarası’nda 363 mil-
letvekiliyle temsil edilecek.Bu rakam Johnson’ı tek

başına iktidara getirecek ve Avrupa Birliği ile yaptığı anlaş-
mayı Parlamento’dan geçirebilecek çoğunluğun oldukça
üzerinde.

Brexit gerçekleşecek

Boris Johnson, seçim bölgesindeki sonucun açıklanmasının
ardından yaptığı konuşmada halkın hükümetine güçlü bir
yetki verdiğini söyledi. Johnson, Brexit’i gerçekleştirecekle-
rini, İngiltere’nin AB’den ayrılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Yeni bir geçiş dönemi

Boris Johnson'ın zaferiyle Britanya'nın 1973'te dahil olduğu
AB'den ayrılışı kesinleşmiş oldu. Avrupa Birliği ile yapılan
Brexit anlaşması çerçevesinde Britanya 31 Ocak itibarıyla
AB'ye üye 27 ülkeyle ilişkilerin yeniden düzenleneceği bir
geçiş dönemine girecek. Johnson süreci 2020 sonuna kadar
tamamlama sözü vermişti.

Corbyn istifa edecek

Tarihinin en dramatik yenilgilerinden birini yaşayan Jeremy
Corbyn’li İşçi Partisi ise Avam Kamarası’na 102 temsilci
gönderebilecek.Bu hezimetin ardından Corbyn, sonuçlar

üzerine yapılacak derinlemesine düşünme sürecinde liderliği
sürdüreceğini fakat bir sonraki seçimlerde partinin başında
olmayacağını açıkladı. Jeremy Corbyn, Brexit meselesinin si-
yasi kutuplaştırdığını savunurken, birçokları bu yenilginin fa-
turasını onun liderliğine kesti.Kesin olmayan sonuçlara
göre; İskoç Ulusal Partisi 48, Liberal Demokrat Parti 11,
Plaid Cymru 4 ve Yeşil Parti 1 milletvekili çıkardı.

Swinson parlamentoya giremedi

Liberal Demokrat Parti de sürpriz bir sonuçla karşılaştı.
Parti lideri Jo Swinson, İskoçya’daki seçim bölgesinde kay-
bedince Parlamento’ya giremedi. Swinson, East Dunbar-
tonshire’da İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) adayı Amy
Callaghan’a 149 oy farkla yenildi.

AB’den ayrılmak istemiyoruz

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi
(SNP) lideri Nicola Sturgeon, aldıkları sonucun beklentile-
rin üzerinde olduğunu söyledi. BBC’ye konuşan Sturgeon,
İskoçya’nın çok net bir mesaj verdiğini belirterek, “Biz bir
Boris Johnson hükümeti istemiyoruz. AB’den ayrılmak iste-
miyoruz” ifadelerini kullandı. Boris Johnson’ın İngiltere’yi
AB’den çıkarma yetkisi aldığını belirten İskoç lider, Fakat
benim de İskoçya’ya alternatif bir gelecek seçeneği sunma
yetkim olduğunu kabul etmek zorunda” dedi.

Theresa May’den
tam destek

Bir kez daha milletvekili seçilen eski
Başbakan Theresa May, BBC sunucusu
Andrew Neil'ın 'Muhafazakar Parti iki yıl
önce liderliğinizde bu başarıyı elde
edemedi. Boris Johnson ise başarılı
oldu. Bunun nedeni ne?' sorusuna şu

yanıtı verdi: “Bu seçimde halkın önünde
çok net bir tercih vardı. Halk Brexit'i
istedi ve bunu ancak Muhafazakar Par-
ti'nin Parlamento'da çoğunluğu elde
etmesi sonrası kurulacak bir hükümetin
gerçekleştirebileceğini biliyordu.”
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ABD Hava Kuvvetleri, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması
kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi
denediklerini açıkladı. Rus yetkilileri alarma geçiren füze denemesinin
California’daki Vanderberg Hava Üssü’nde denendiği açıklandı

2050'ye kadar denge sağlanacak
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin ilk gün oturumlarında konuşan,  AB Konseyi Başkanı Charles
Michel, "Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklimde dengenin sağlandığı ilk kıta olmasını istiyoruz" dedi

michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirve-
si’nin ilk gün oturumlarının ardından basın toplan-

tısı düzenleyerek, toplantıda iklim değişimi konusuna
yoğunlaştıklarını belirtti. Michel, bu konunun önümüzdeki
yıllarda çok önemli bir başlık olmayı sürdüreceğini belirtti.
Michel, AB Konseyi’nde iklim değişimiyle mücadele konu-
sunda bir anlaşma sağladıklarına dikkati çekerek, “Avrupa’nın
2050 yılına kadar iklimde dengenin sağlandığı ilk kıta olma-
sını istiyoruz.” diye konuştu.

Polonya'ya zaman verilmeli

AB üyesi ülkelerinin farklı kaygılarını göz önüne alarak bu ka-
rarı aldıklarını ifade eden Michel, Polonya’nın ikim hedefini
uygulamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu, 2020
Haziran ayındaki Konsey toplantısında konuyu tekrar ele ala-
caklarını söyledi. Michel, AB’nin iklim değişiminde uzun

dönem stratejik önceliklerinin belirlendiği “Avrupa Yeşil An-
laşması”nın Avrupa’yı bu alanda küresel lider konuma getire-
ceğini anlattı. AB’nin gelecekteki bütçesini de ele aldıklarını
ifade eden Michel, birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçe-
sini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) ile ilgili teknik ve
ikili görüşmelerin önümüzdeki aylarda süreceğini ifade etti.

Diyaloğu geliştireceğiz

Zirvede, Türkiye ile ilişkileri de değerlendirdiklerine işaret
eden Michel “Gelecekte Türkiye ile diyaloğu geliştirmeye
devam etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.” diye ko-
nuştu. Michel, Avrupa açısından Türkiye ile göç alanında
yakın iş birliğini sürdürmenin çok kritik olduğunu söyledi.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanları-
nın Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” konu-
sunda Michel, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY) ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

AlmAnyA'nın doğusun-
daki Blankenburg ken-
tinde meydana gelen
patlamada bir kişi haya-
tını kaybetti, en az 25 kişi
yaralandı. Bir kişinin de
kayıp olduğu öğrenildi.
Alman polisi, bir apart-
manda yaşanan patlama-
nın neden
kaynaklandığının henüz
belirlenemediğini du-
yurdu. Reuters’ın habe-
rine göre; patlamanın
ardından aralarında bir
ana okulunun da bulun-
duğu çevre binalar boşal-
tıldı. Polis, anaokulundaki
çocukların olaydan etki-
lenmediğini duyurdu.

Almanya’da patlama;
ölü ve yaralılar var

Boris Johnson

Charles Michel

20 yaşındaki Dolheguy,
genç adamın boğazını

sıktığını söylerken, 
bacaklarıyla da talihsiz

adamın hareket 
etmesinin önüne 

geçtiğini vurguladı. 
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Zülfü livaneli’den silahlanma çağrısı
"akdeniz Bayburt’ta temizlik 
işçisi olarak çalışan ve bir erkek
tarafından öldürülen Zehra Erde-

mir ile ilgili bir haberi paylaşan Zülfü Liva-
neli, takipçilerini ikiye bölen bir yorumda
bulundu. Livaneli, tehdit altındaki kadınlara
silah eğitimi ve ruhsatı verilmesi gerektiğini
söyleyerek, “Üç beş katil adayı temizlenirse
ancak durur bu işler. Keşke Özgecan’da, 

Ceren’de, Emine’de, Şule ve benzerlerinde
silah olsaydı. Katil erkekler geberseydi. İşte
bu ülke hepimizi bu uç noktalara kadar ge-
tirdi” dedi.

Şiddeti şiddetle çözemeyiz

Livaneli’nin bu açıklamasına destek ve tepki
yağdı. Birçok kullanıcı Livaneli’nin bu öneri-
sini destekledi. Takipçilerin yarısı ise Liva-

neli’nin önerisi ile ilgili “Şiddeti, şiddetle çö-
zemeyiz, sorun daha derinde” gibi yorum-
larda bulundu. Gelen tepkiler üzerine bir
tweet daha atan Livaneli, açıklamayı duru-
mun vahametine dikkat çekmek amacıyla
isyan duygusu içerisinde şok etkisi yaratmak
için yaptığını belirterek, “Bir çare önerin
dostlar. Kadın öldürmeyi moda haline getir-
diler. Yargı vs bitmiyor” açıklamasını yaptı.

Kadın cinayetlerinin günden
güne artması sanatçı Zülfü
Livaneli'yi de isyan ettirdi.

Kadınların silah eğitimi
alması gerektiğini söyleyen

Livaneli'ye hem destek, 
hem tepki yağdı

Srebrenitsa katliamını inkar eden Nobel ödüllü Avusturyalı yazar
Peter Handke, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 

"istenmeyen kişi" ilan edildi. Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak
sivilin katledildiği soykırımı inkar eden ve Sırp lider Slobodan 
Milosevic'e hayranlığıyla tanınan Handke'ye tepkiler dinmiyor

S araybosna Kanton Meclisi, Boşnak par-
tisi Demokratik Eylem Partisinin (SDA)
önerisi üzerine yapılan oylama sonu-

cunda, Handke'yi kanton sınırları içinde "isten-
meyen kişi" ilan etti. Meclisten yapılan yazılı
açıklamada, Nobel ödülü alan Handke'nin
Bosna'daki soykırımı inkar etmesinin "son
nokta" olduğu belirtilerek "En kötüsü de Peter
Handke'nin geçmişteki inkarcı fikirlerini bugün
değiştirmemesidir" ifadesi kullanıldı.

İkiyüzlülük ve rezillik

Bosna Hersek'te yaşayanlar, 8 binden fazla
masum sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırı-
mı'nı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Hand-
ke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki

gösterdi. Handke'nin Nobel ile ödül-
lendirilmesini AA'ya değerlen-

diren Saraybosna ve
Srebrenitsalılar, uluslar-

arası mahkemelerin
"soykırım" olarak

kabul ettiği Sreb-
renitsa'da yaşa-
nanları inkar
eden birinin
bu ödülü al-
masını "fela-
ket",
"ikiyüzlülük"
ve "rezillik"
olarak nitelen-

dirdi. Saray-
bosnalı Hamid

Custovic, Hand-
ke'ye ödül verilme-

sinin basit bir
ikiyüzlülük örneği oldu-

ğunu belirterek, "Bu rezillik, aklanması müm-
kün olmayan bir medeniyet felaketidir." dedi.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ül-
kelerin boykot kararına da değinen Custovic,
"Dünyanın tüm iyi niyetli insanları bu kararı kı-
nayacaktır. Faşizmin dünyanın bütün toplum-
larında yeniden baş gösterdiğini
görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu ödülün Handke gibi bir isme verilmesinin
bazı kesimler dışında tüm dünyayı hayal kırıklı-
ğına uğrattığını dile getiren Mirsad ise "Nobel
ödülünün anlamını yitirdiğini düşünüyorum."
ifadelerini kullandı.

Dostluğunu kanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödü-
lün Handke'ye verilmesini sert bir dille eleştirdi-
ğini anımsatan Mirsad, "Bu biz Boşnakların
beklediği bir tepkiydi. Erdoğan bu hareketiyle
bir kez daha Bosna Hersek'in dostu olduğunu
kanıtladı" dedi. Saraybosnalı Edin Spahic ise
ödülün Handke'ye verilmesini "rezillik" olarak
nitelendirerek, İsveç Kraliyet Akademisinin ka-
rara karşı çıkanların sözlerine kulak asma-
makla hata ettiğini söyledi. Kraliyet ailesinin de
bir anlamda soykırımı inkar edenlerin tarafını
seçtiğini belirten Spahic, "Bu ödülün, Nobel
adına kalıcı etkileri olacağı kanaatindeyim. İs-
veçli Christina Doctare'nin Nobel madalyasını
iade etmesi de en güzel tepkilerden biriydi"
dedi. Saraybosnalı Edin Lepenica ise "Bu ka-
rarı alan Avrupa, bizim 1992'de yardım eli
uzatmasını beklediğimiz Avrupa" ifadelerini
kullandı. Toplama kampı mağduru Taib Cosic
de birçok kez Srebrenitsa'yı ziyaret ettiğini ak-
tararak, "Oradaki soykırımı inkar eden şahıs,
bunu yapmak yerine bir halat alıp kendini as-
malı." dedi.

Srebrenitsalılar da tepkili

Soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'da yaşayan
Bernis Ademovic, Handke'ye ödül verilmesi-
nin kötü bir mesaj ve iğrenç bir adım oldu-
ğunu söyledi. Son ana kadar karardan geri
dönüleceği umudunu dile getiren Ademovic,
Handke'nin savaş suçlularını desteklemiş ve
desteklemeye devam eden biri olduğuna
dikkati çekti. Munir Habibovic de soykı-
rımda orman yolundan kaçarak hayatta
kaldığını belirterek, Handke'ye ödül veril-
mesiyle kaybedenin soykırım kurbanları
değil, Nobel ödülleri olduğunu vurgu-
ladı. Nobel ödüllerinin gözden düştüğü
değerlendirmesinde bulunan Habibo-
vic, "Soykırım kurbanları, üzerlerine
tükürülmesine alıştı. Bu aslında 
Avrupa'nın bize 
bakışını da 
gösteriyor." 
dedi. Mirnes 
Zahirovic de
"Bu ödülün 
verilmesi, 
demokratik
Batı'nın ve
İsveç 
Kraliyet 
Akademisi-
nin ikiyüz-
lülüğünün 
kanıtı." 
ifadelerini
kullandı.

Avusturyalı yazar Handke, Srebrenitsa'daki soykı-
rımı inkar etmiş, Müslüman Boşnakların kendi kendile-

rini öldürdüklerini savunmuştu.  kosova'daki savaş
sırasında da Sırp lider Milosevic'in yanında yer alan

Handke, yazılarıyla o dönemde Milosevic rejiminin en
büyük destekçilerinden biri olmuştu. Bosna Hersek ve ko-
sovalı kurban yakınları, bu yılki ödülün Handke'ye verile-

ceğini açıklanmasından itibaren, isveç kraliyet
Akademisini bu hatadan geri dönmeye çağırmış ve

çok sayıda protesto düzenlenmişti.  Protestolara
ve tepkilere rağmen, Handke dün akşam dü-

zenlenen törende ödülünü isveç kralı
16. Carl Gustav'ın elinden 

almıştı.

TEPKİLERE 
RAĞMEN ÖDÜLÜ ALDI

Kültürlerin buluşma noktası Türkiye!

Tarihi boyunca göç yollarının kesiştiği zen-
gin bir coğrafyada yer alan Türkiye, bugün
de 190 milletten yaklaşık 5 milyon yaban-

cıya ev sahipliği yapıyor. Farklı etnik köken, din, dil ve
kültürlere mensup bu insanlar, Anadolu topraklarının
çok renkli ve çok sesli yapısını zenginleştirirken, bir yan-
dan da Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hayatının geliş-
mesine de katkı yapıyor. Ancak yabancıların bu çok
kültürlülüğe ve toplumsal hayata katkıları, kamuo-
yunda her zaman net biçimde görülmüyor veya algıla-
namıyor.

81 ilde etkinlik

Bu nedenle, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ta-
rafından finanse edilen, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından yürütülen ‘Göç
ve Uluslararası Koruma Konularında Kamu Farkında-
lığının Artırılmasına Dair Teknik Destek Projesi’ kapsa-
mında, yabancıların Türkiye’ye ve Anadolu kültürüne
yaptıkları katkılar; 16, 18, 20 Aralık 2019 tarihlerinde sı-
rasıyla Antalya, Bursa ve Eskişehir’de gerçekleştirilecek
etkinliklerde anlatılacak. GİGM ayrıca, proje kapsamı
dışındaki diğer 78 ilde de, etkinlikler gerçekleştirilecek.
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamındaki
bu etkinliklerin ana teması ise ‘Kültürlerin Buluşma
Noktası Türkiye’ olacak.

Renkli örnekler sunacak

Etkinliklerde göçmenlere yönelik çalışmalar yürüten
kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye’deki yabancıla-
rın kurduğu ya da yabancılar için çalışan sivil toplum
kuruluşları kendi çalışmalarını paylaşacak, yabancılar
da kendi kültürlerinden renkli örnekler sunarak, müzik,
dans ve diğer sahne sanatları performansları gerçekleş-
tirecek. Türkiye’de göç alanının yönetiminden sorumlu
olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) de, Tür-
kiye’de yabancıların yaşadıkları sorunlara ve potansiyel
sorun alanlarına ilişkin geliştirdikleri iletişim çözümle-

rini tüm katılımcılarla paylaşacak. GİGM’nin hayata
geçirdiği “Yabancılar İletişim Merkezi YİMER 157,
Göç İdaresi Mobil Uygulamaları ve Sosyal Medya Uy-
gulamaları” gibi iletişim kanalları, katılımcılara ayrıntılı
biçimde anlatılacak.

Ziyaretçilerle paylaşılacak

Ayrıca GİGM’nin Türkiye genelinde sürdürdüğü uyum
etkinlikleri ve elde edilen sonuçlar da, kurulacak stant-
larda ziyaretçilerle paylaşılacak. GİGM bugüne kadar
Türkiye’de yabancıların uyumu ve Türk toplumuyla
karşılıklı diyaloglarını geliştirmek için, il il gezerek, şu et-
kinlikleri gerçekleştirdi: Uyum Buluşmaları, Mahalle
Buluşmaları, Biz Bize Sohbetler, Sosyal Uyum Çalış-
tayı, Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst
Düzey Çalıştayları, Uluslararası Öğrenci ve Akademis-
yenler Sosyal Uyum Buluşması, Kamu ve STK Uyum
Buluşmaları, Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi, Yerelde

Kadın Buluşmaları.

Etkinlik zinciri oluşturulacak

Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye etkin-
likleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün
Türkiye genelinde yabancılarla Türk vatandaş-
larının karşılıklı uyumu için gerçekleştireceği eş
zamanlı en önemli etkinlik zincirini oluşturacak.
Etkinlikler boyunca GİGM, Türkiye’deki yaban-
cılarla doğrudan temas ederek diyalog kuracak,
onların istek ihtiyaç ve taleplerine ilişkin bilgileri
derlerken, kurum çalışmalarına ilişkin çok yönlü
bilgilendirme de gerçekleştirecek. Bir yandan da
düzenlenecek sahne sanatı ve diğer performans
gösterileri sayesinde, kültürlerarası buluşma ve kay-
naşma ortamı oluşturulacak. Etkinliklerde ayrıca ya-
bancıların mutfağından çıkan ürünlerin katılımcılara
ikram edileceği bir gastronomi buluşması bölümü de
yer alacak.

Türkiye, bugün 190 milletten yaklaşık 5 milyon yabancıyı ağırlıyor. Çeşitli nedenlerle
Türkiye’de yaşamayı seçen yabancıların kültürleri ve Anadolu kültürüne yaptıkları
katkılar için geliştirilen çözümler, “Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” ana
temasıyla Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenecek ‘çok renkli’ etkinliklerle anlatılacak
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Tango ve
kanto şovu

BüyükçekMeCe Beledi-
yesi “Nevasel Türk Müziği
Topluluğu Tangolar ve

kantolar” gösterisine ev sahipliği
yaptı. Aylin Şengün Taşçı yönetiminde
düzenlenen şarkıları dinleyen vatan-
daşlar keyifli bir konsere tanıklık etti. 

Dakikalarca alkışlandı

renkli kostümleri, aksesuarları ve
sesleriyle izleyicilerden tam not alan
koristler sanatseverler tarafından da-
kikalarca alkışlandı.  Atatürk kültür
Merkezi’nde düzenlenen Nevasel Türk
Müziği Topluluğu Tangolar ve kantolar
gösterisine Belediye Başkan danış-
manı Tarihçi ve yazar Sacide Bolcan,
kültür işleri Müdürü Nazan karagö-
zoğlu ve sanatçı Suat Suna katıldı. Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı dr.
Hasan Akgün’ü temsilen Nevasel Türk
Müziği Topluluğu’na teşekkür eden
Belediye Başkan danışmanı Sacide
Bolcan müzisyenlere plaket 
takdim etti. 

Evlilik fuarı 
açılış yaptı

Türkiye’de fuar sektö-
rüne yön veren markalar
arasında yer alan HyF

Fuarcılık, Mac Art Ana Sponsorlu-
ğunda gerçekleşen Ankara Wedding
event Fair Fuarı Congresium’da kapı-
larını açtı. evlenecek olan çiftlerin tüm
detayları bulabilecekleri fuar Trio dans
Akademisi’nin gösterisi ile başladı.
Şebnem Schaefer, Wilma elles, Nilay
dorsa gibi ünlü isimlerin podyumun
tozunu attırması ile birbirinden özel
kreasyonların sergilendiği güne; Nilay
dorsa’nın muhteşem sesi renk kattı.
Laa Sia Sposa gelinlik defilesi, Seçil
ilmio abiye defilesi, Setrms gelinlik ve
abiye gösterisi ile devam eden defile-
lerin kareografisine ipek Tanrıyar imza
attı. evrim Memili Make-up Showu ile
büyük beğeni topladığı gün Canto Or-
kestrası’nın muhteşem performan-
sıyla son buldu.

İSTENMEYEN KİŞİ 
PETER HANDKE!

İSTENMEYEN KİŞİ 
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İSTENMEYEN KİŞİ 
PETER HANDKE!

İSTENMEYEN KİŞİ 
PETER HANDKE!
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İSTENMEYEN KİŞİ 
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İSTENMEYEN KİŞİ 
PETER HANDKE!

İSTENMEYEN KİŞİ 
PETER HANDKE!

ISTENMEYEN KIŞI 
PETER HANDKE!

Zülfü 
Livaneli

KENDİNİ 
ASMALI!

Toplama kampı
mağduru Taib

Cosic, birçok kez
Srebrenitsa'yı 
ziyaret ettiğini 

aktararak, 
“Oradaki 

soykırımı inkar
eden şahıs, bunu
yapmak yerine
bir halat alıp 

kendini 
asmalı” dedi.
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BeşikTaş, Süper Lig'in 15'inci haf-
tasında pazar günü sahasında
BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oyna-
yacağı maçın hazırlıklarına, dün
sabah yaptığı antrenmanla ara ver-

meden başladı. UEFA Avrupa Ligi K
Grubu'ndaki son maçında dün gece
Wolverhampton'la karşılaşan ve Av-
rupa defterini kapatan siyah-beyazlı-
ların basına kapalı idmanı, 1.5 saate

yakın sürdü. İngiltere'den bu sabah
saat 08.00'de dönen Beşiktaş'ta
dünkü maçta oynayan futbolculara
izin verilirken, İstanbul'da kalan
oyuncular antrenmanda yer aldı. 
Çalışmaya tedavi ve rehabilitasyon
süreçleri devam eden Dorukhan
Toköz, Douglas Santos ve Georges
N'Koudou katılmadı.

KARTAL HiÇ ARA VERMEDi

SP  R

M akedonya’nın başkenti Üsküp'te ger-
çekleştirilecek olan balkan Karete
şampiyonası öncesi gözler Çatalcalı

sporcu Hasan Celal Yıldırım'a çevrildi. U-21
yaş kategorisinde türkiye'yi temsil edecek
olan Yıldırım'ın karete antrenörü Muzaffer
Muyan ise genç sporcuya ilişkin Damga'ya
konuştu. 30 yıldır Çatalca'da karete antrenör-
lüğü yaptığını anlatan Muyan, “şimdiye
değin binlerce oyuncu yetiştirdim. 8 milli
sporcumuz balkan şampiyonu oldu, türkiye
şampiyonları çıkardım. şimdi de Hasan Celal
Yıldırım'ın ülkemizi temsil edecek olmasının
haklı gururunu yaşıyorum. Kendi yetiştirdiğim
bir sporcumun bu noktada önemli başarılara
imza atması gerçekten göğsümü kabartıyor”
dedi.

Çatalca halkına teşekkür ederim

Dün başlayan balkan şampiyonası'nın Pazar
gününe değin devam edeceğini de belirten
Muyan, “Umuyorum ki Hasan Celal Yıldırım
kardeşimiz burada çok önemli başarılara

imza atacak ve bizleri mutlu edecektir. O'nun
burada olması buraya kadar gelmesi hepimiz
için tarihi bir başarıdır. Yıldırım, Yine önü-
müzdeki günlerde 28-29 Aralık tarihleri ara-
sında Kocaeli'nde yapılacak olan Avrupa
Karete şampiyonası seçmelerine de katılarak
bizleri temsil edecek. bu noktada Yıldırım gibi
birçok sporcunun ilçemizden çıkmasına ve-
sile olan bizlere destek veren tüm Çatalca
halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başarıya inanmak gerek

başarısının en temel sırrının başarıya inan-
mak olduğunu da anlatan Muyan, “biz her
zaman her şeyin en iyisini yapabileceğimize
inandık. En başta sporcularımızın kararlılığı,
mücadele gücü, ailelerinin desteği ve bizim
de kararlı yaklaşımımız bu başarılara ilham
veriyor. Hem Hasan Celal Yıldırım özelinde
hem de diğer konularda gördüğümüz en net
şey azmin zaferidir. bizler bütün bu turnuva-
larda azmin zaferini taşıyoruz” ifadelerini
kullandı.

Çatalca, Balkan Karete Şampiyonası U-21 yaş kategorisinde Türkiye'yi temsil 
edecek olan Hasan Celal Yıldırım'la gururlandı. Damga'ya konuşan Yıldırım'ın
antrenörü Muzeffer Muyan, “Türkiye'yi Çatalca'dan çıkardığımız genç bir
arkadaşımızla temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu azmin zaferidir” dedi

AZMIN ZAFERI

Son günlerin en çok konuşulan spor gündemi şüphesiz TFF'nin sapma oranlarındaki
değişiklik. Yüzde 30'dan 40'a yükseltilen oranlar tepkilere rağmen onaylandı. Sezon 
başında açıklanan limit aşım oranına göre hazırlıklarını yapan, transfer çalışmalarını 
planlayan kulüpler bu durumda haksızlığa uğradıklarını söylerken, bütçesini talimata göre
uyarlayamayan kulüpler ise verilen bu taviz ile iflasa doğru sürükleniyor yorumları yapıldı

TFF’den yüzde 10’a onay

TFF Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık'ta yaptığı
toplantıda almış olduğu Kulüp Lisans ve Fi-
nansal Fair Play Talimatı'nın "Kulüplerin Takım
Harcama Limitleri" kararı esnasında toplantıda
gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Sıkıntılı bir top-
lantının yaşandığı ve %10'luk artışa karşı çıkan-
ların olduğu belirtildi. Artışı istemeyen
yöneticiler "Bu durum kulüplerin finansal yapı-
sını daha da zedeler, kulüpleri iflasa sürekler"
derken, yöneticilerden birinin "Talimata uyma-
yanlara puan silme hatta küme düşürme cezası
verecektik, şimdi bu durum güvensizlik ortamı
oluşturacak" çıkışı yaptı. Artışı onaylayanlar ise
kulüplere bir şans daha verilmesini istedi.
Ancak oy birliği sağlanmayıp fikir ayrılığına
rağmen böyle bir kararın alınması TFF yöneti-
minde çatlaklar oluşturdu.

Fırtına Tahkim'e gitti

Trabzonspor Kulübü, (TFF) Kulüp Lisans ve
Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapa-
rak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama li-
mitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını
yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi kararının
ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bu-
lundu. Bu kurala aylar öncesinden uyan kulüp-
lerin başında yer alan bordo-mavililer, yapılan
değişikliğe 'adaletsiz bir ortam oluştuğu' gerek-
çesiyle itiraz ederek "Bu kabul edilemez bir hak-
sızlık" açıklaması yaptı.

Beşiktaş: Talebimiz olmadı

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 28.11.2019
tarihli yazısı ile Kulübümüzün 2019/2020 se-
zonu için geçerli olan Takım Harcama Limiti
için kabul edilebilir sapma oranı olan 30%'u aş-
tığı bildirilmiş ve limiti aşan kulüpler için yeni
oyuncu tescili yapılamayacağı belirtilerek, aşım
durumunda uygulanacak müeyyideler tarafı-
mıza tekrar hatırlatılmış olup, bu hususların
karşılıklı görüşüleceği bir toplantı planlanmıştır.
TFF Kulüp Lisans Kurulu ile 6 Aralık 2019
günü gerçekleştirilen toplantıda Beşiktaş JK
Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz
Seçil Aygül tarafından Takım Harcama Limiti
hesaplama yöntemine ilişkin ortak mutabakat
sağlamak adına teknik aksaklıklar ve uygulama
problemleri dile getirilmiştir. Söz konusu teknik
aksaklıkların ortadan kaldırılması halinde Ku-
lübümüzün Takım Harcama Limitine uyum
konusunda herhangi bir ihlal durumu yaşama-
makta olduğu tarafımızca Kurul'a belirtilmiştir.
Söz konusu toplantıda 2019-2020 sezonu için
kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan,
%40'a çıkartılması yönünde bizatihi bir talebi-

miz söz konusu olmamıştır. Kulübümüz mali
durumuna uygun olarak faaliyetlerini planla-
mak ve sürdürmek konusundaki kararlılığını ta-
vizsiz şekilde devam ettirecektir" denildi.

Bütçede değişiklik yok

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü
Hasan Yavuz Bakır, kulüplerin harcama limit-
lerinin artırılmasıyla ilgili olarak, "Çaykur Ri-
zespor için değişen bir şey olmayacak. Çünkü
biz, sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı
kalacağız. Yapılan değişikliğin Türk futboluna
hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, önceki
gün kritik bir karar alarak Kulüp Lisans ve Fi-
nansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yap-
mıştı. Bu yapılan değişikliği Çaykur Rizespor
Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır,
şunları söyledi; "Kulüplerin Harcama Limitleri-
nin Hesaplanması' başlıklı bölümde yapılan
değişiklikle 2019-2020 sezonu için kabul edile-
bilir sapma tutarı yüzde 30'dan yüzde 40'a yük-
seltildi. Bu uygulama sonrasında Çaykur
Rizespor için değişen bir şey olmayacak.
Çünkü biz sezon başında belirlediğimiz büt-
çeye bağlı kalacağız. Kalamayanlara iyilik mi
yapılıyor, kötülük mü onu da hep birlikte
göreceğiz"

En büyük dileğim hayata geçirilmesi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe ve aynı za-
manda Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanı Meh-
met Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu'nun
harcama limit oranını yüzde 40'a çıkarmasıyla
ilgili açıklama yaptı. Sepil, "Başkanımız Nihat
Özdemir'e yaptığım başvurunun, haklı bir talep
olduğuna inanıyorum. Anadolu kulüplerini ko-
ruduğuna inanıyorum. Benim hassasiyetimin,
Kulüpler Birliği Başkanı veya Göztepe Kulübü
Başkanı olarak Trabzonspor'un hassasiyetin-
den hiçbir farkı yok. Önemli olan Kulüp Lisans
ve Finansal Fair Play Talimatının sağlıklı şe-
kilde en kısa sürede yürürlüğe girmesidir. 15
Aralık'a kadar verilecek bilançolarla harcama li-
mitleri tekrar belirlenecek. Anadolu kulüpleri-
nin gelirlerinin düşmesinden dolayı, limitlerin
azalacağı çok açık.  Bunun bir mağduriyet
oluşturacağını, yüzde 30 düzenlemesiyle ilgili
toplantıda göz önüne alınması gerektiğini ak-
tardım. Bir rakam önerisinde bulunmadım. Li-
mitin yüzde 30 ya da yüzde 40 olması çok
önemli değildir. Mühim olan uygulanmasıdır.
Yüzde 30'a dönülür veya dönülmez. En büyük
dileğim, bu talimatın en kısa zamanda hayata
geçirilmesi" ifadelerini kullandı. DHA

Sinan Güler’den 
merak tavsiyesi
Milli basketbolcu Sinan Güler, Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları'nın
konuğu olarak katıldığı seminerde  “Hem etrafınızda olan biteni görmek adına
hem de kendinizi geliştirebilmek adına meraklı olun” tavsiyesinde bulundu
AltınbAş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşke-
si’nde Dr. Arzu Çakar moderatörlüğünde ger-
çekleşen Girişimcilik ve İnovasyon
Konferansları serisinin 3. konuğu ünlü basket-
bol oyuncusu ve sosyal girişimci Sinan Güler
oldu. Güler, programda inovatif girişimler ve
yeni fikirlerin yatırıma dönüştürülmesi süre-
cinde bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Amerika beni etkiledi

basketbol sevgisiyle spor kariyerinde çıktığı
basamakların kendisini farklı fırsatlara yönlen-
dirdiğini belirten Güler, abisiyle beraber gittik-
leri Amerika'daki basketbol kamplarının ve
orada edindiği izlenimlerin kendisini etkiledi-
ğini ve bu süreci türkiye'de de hayata geçirme
fikrinin oluştuğunu anlattı. türkiye’deki bir pa-
nelde Hakkârili bir takımla tanıştığını ve ekibi
genişleterek türkiye’deki ilk yaz kamplarını
gerçekleştirdiklerini, sonrasında da Hakkâri
başta olmak üzere yaklaşık 40 şehirden 450’ye
yakın sporcunun çalışmalarında yer aldığını
söyledi.  

Süper Lig'de karşılıklı oynadık

Geçen 9 yılda bine yakın sporcunun farklı bir
formatla oluşturdukları kamplarında basketbol
eğitimden geçtiği bilgisini veren Sinan Güler,
şunları anlattı: “bu süreçte çok farklı hikayeler
oluştu. İlk kamplara katılan Hakkârili sporcu-
lardan biri şu anda İstanbul'da bölge hakemi.
batman'dan bir sporcu 2015'te kampımıza ka-
tılmıştı, geçtiğimiz sene basketbol Süper li-
gi'nde karşılıklı oynadık. Kamplarımıza katılan
sporcular arasında üniversite bursu kazanan-
lar var, öğretmenliğe başlayanlar var. Fran-
sa'da yerel amatör yarı profesyonel ligde
basketbol oynayan bir arkadaşımız var. bu

noktada süreci sürdürülebilir bir şekilde
büyütmeye çalışıyoruz.”

20'ye yakın girişim yaptı

Çalışmaya başladıkları 2011 yılından bu yana
spor kariyerinin yanında yatırımcılıkla da ilgi-
lenmeye başladığını ifade eden Güler, belirli
girişimler ve yaşadığı tecrübelerle finansal de-
ğerleme açısından yatırımcılığın heyecanlı bir
ortam olabileceğini düşündüğünü ve gelenek-
sel yatırım araçlarının yanında farklı yatırım-
lara da yöneldiğini söyledi.bugüne kadar da
20'ye yakın girişime yatırımda bulunduğunu
söyleyen Güler, “bu yıldan itibaren kendi yatı-
rımcı kimliğimi biraz daha oturtmak istiyorum.
türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde yapabi-
leceklerim adına hem de özellikle spor girişim-
leri odaklı bir süreç yaşamak istiyorum.
Girişimcilik ekosistemine spor girişimlerini
biraz daha dahil edebilmek istiyorum. Spor
paydaşlarını girişimcilik ekosisteminden bes-
lenebilecekleri ortamlar yaratmak ve yatırım-
cılara da farklı perspektifle bir ortam sunmak
istiyorum” dedi.

Tek hedef 
3 puan
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü 
İsmail Kartal, zorlu Kasımpaşa 
mücadelesinde açıklamalarda 
bulundu. Kartal; “Kendi evimizde
bugüne kadar kazandığımız maçların
moraliyle ve taraftarımızın da bize
vereceği destekle beraber Kasımpaşa
maçından 3 puanla ayrılmak
istiyoruz" dedi
Süper Lig’in 15’inci haftasında sa-
hasında Kasımpaşa’yı konuk ede-
cek Çaykur Rizespor, bu maçın
hazırlıklarına devam etti. Maçın oy-
nanacağı Çaykur Didi Stadyu-
mu’nda yapılan antrenmanda
mavi-yeşilliler, Kasımpaşa maçının
taktik çalışmasını gerçekleştirdi. An-
trenman öncesinde teknik direktör
İsmail Kartal basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu.

En iyi şekilde
kapatmak istiyoruz

İç sahada oynayacakları maçı ka-
zanmak istediklerini belirten Kartal,
“Her haftayı maç maç düşünüyo-
ruz. Bu hafta kendi evimizde Ka-
sımpaşa’yla oynayacağız bu maçı
kazanmak istiyoruz. Kendi evimizde
bugüne kadar kazandığımız maçla-
rın moraliyle ve taraftarımızın da
bize vereceği destekle beraber bura-
dan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Bu
maça kenetlendik. Kendi evimizde
kazanarak puan olarak biraz daha
yukarılara doğru tırmanıp kalan son
2 maçada en iyi şekilde hazırlanıp
devreyi en güzel şekilde kapatmak
istiyoruz” diye konuştu.

Hakem hataları düşündürücü

Hakemlerin adaletli ve dürüst olma-
sını isteyen Kartal “Bizim kadro ka-
litemiz, kadro derinliğimiz belli. Ne
kadar bütçe ile bu takımın kurul-
duğu da belli. Bir sezonda bir takım
için 1 maç, 2 maç, 3 maç, bazı hata-
lar olabilir bunu tolere edebilirsiniz
ama daha devre bitmeden 3-4 hafta
kala 6 maçta sizin aleyhinize hakem
hataları oluyorsa bu birazcık dü-
şündürücü. Sonuçta biz teknik di-
rektörler, futbolcular yönetimle
beraber herkes elinden geleni yapı-
yor. Taraftarlarımız da bize çok
güzel destekler veriyor. Ama burada
futbolun önüne bazı şeyler geçi-
yorsa bizim yapacağımız bir şey
yok. Biz herkese adalet istiyoruz. Bu
işin bir standardı varsa bu standar-
dın herkese aynı mesafede olmasını,
herkes için aynı şekilde uygulanma-
sını istiyoruz. Benim sadece istedi-
ğim bu" şeklinde konuştu.
Hakemlerin daha dikkatli olduğunu
söyleyen Kartal, "Çünkü bakıyorum
birkaç hafta önce penaltı bize verili-
yor VAR’a gidiliyor iptal ediliyor,
aynı pozisyonu başka takıma aley-
himize penaltı verilebiliyor. Gol atı-
yoruz VAR’a bile gidilmiyor,
golümüzü iptal ediliyor” dedi. 
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DEV OPERASYON
TRABZONSPOR TRANSFER HAREKATINA 4 KOLDAN BAŞLADI
BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ YILDIZLAR İÇİN GİRİŞİM YAPILACAK

Sezonun ilk yarısında kalan
son 3 maçında 9 puan he-
defleyen ve sonrasında da

transferlerine hız verecek olan
Trabzonspor'da gündeme sürpriz
bir isim geldi. Daha önce Genç-
lerbirliği ve Beşiktaş formalarıyla
başarılı sezonlar geçiren Dusko
Tosic ikinci yarı bordo mavili for-
mayı giyebilir. Ligi tanıması, tec-
rübesi ve olgunluğu ile Ünal
Karaman'ın listesine giren Sırp
stoperin katkı vereceğine inanılı-
yor. Ayrıca Ersun Yanal döne-
minde Büyükçekmece'de yapılan
görüşmelerin ardından Trabzons-
por'un kapısından dönen Tosic bu
kez imza atabilir. Çin'den ayrıl-
mayı kafasına koyan tecrübeli
oyuncu için şartlar zorlanacak.

Öncelikler belirlendi

Milliyet'in haberine göre Sivass-
por'un 4 puan gerisinde şampi-
yonluk mücadelesi veren
Trabzonspor'da tek hedef 9 puan.

Farklı bir şey düşünmeyen Fırtı-
na'da ocak ayından itibaren trans-
fer operasyonu başlıyor. Vakit
kaybetmeyi düşünmeyen Başkan
Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, belirle-
nen futbolcuların transferi ya da
kiralanması konusunda sonuca
yönelik girişimlerini yapacak. Ka-
raman'ın raporu doğrultusunda
sağ açık, orta saha ve stopere tak-
viye gerçekleşecek.

Transferde o isimler var

Trabzonspor'un transfer hareka-
tında çok önemli futbolcular yer
alıyor. Bunlardan ilki Sivass-
por'un sözleşmesi sona erecek
olan oyuncusu Mert Hakan Yan-
daş. Bir diğer isim ise ülkemizde
Osmanlıspor ve Galatasaray for-
maları giyen Badou Ndiaye. Bir
diğer futbolcu da Daniel Amartey.
Kanatlarda ise yine Sivasspor'dan
Emre Kılınç, Yiğidoların forma-
sını terletmiş olan Hull City'li
Kamil Grosicki ve Eskişehirs-

por'un Nijeryalı oyuncusu Jesse
Sekidika'nın adı geçiyor. Stoperde
de Dusko Tosic'in adı var. 

Mali şartlar zorlanacak

Çin’de sezon biterken, kulübü
Guangzhou R&F’de son maç-
larda kadro dışı kalan Tosic, ayrıl-
mayı düşünüyor. 1 yıl mukavelesi
kalan 34 yaşındaki Sırp futbolcu,
Türkiye’ye dönmeye sıcak bakı-
yor. Ancak bu transferi gerçekleş-
tirmek için Bordo- Mavililer’in
mali şartları da zorlaması şart.
Guangzhou R&F’de 5 milyon
Euro’ya yakın yıllık ücreti bulu-
nan Tosic için kıran kırana pazar-
lıklar yapılacak. Oyuncu, en az 2
yıllık sözleşme önerisiyle ikna
edilmeye çalışılacak.

Rakip güçlü

Tosic ile sadece Trabzonspor
değil, Başakşehir de yakından ilgi-
leniyor. İstanbul ekibi, sol stoper
olarak Tosic’i renklerine bağla-

mayı hedefliyor. 34 yaşındaki sa-
vunmacı konusunda teknik direk-
tör Ünal Karaman’ın özellikle çok
istekli olduğu öğrenildi. Başarılı
hoca, şampiyonluk mücadelesi
verilen sezonun ikinci yarısında
direkt olarak takıma katkı sağla-
yacak, tecrübeli ve ligi tanıyan bir
stoper istiyordu. Tosic, Kara-
man’ın belirlediği tüm kriterlere
uyuyor.

Bir kez daha Türkiye

Gençlerbirliği’nde müthiş 3 sezon
geçirdikten sonra Beşiktaş’a
transfer olan Dusko Tosic, 2015-
2016 ve 2016-2017 sezonlarında
kazanılan Süper Lig şampiyon-
luklarında takımın adeta gizli kah-
ramanı olmuştu. Sol bek geldiği
Kartal’da stoperde vazgeçilmez
olan Tosic, 2017- 2018 sezonun-
dan sonra ise Çin’e gitti. Guangz-
hou R&F’de 2 yılı tamamlayan
Tosic için devre arasında yeni bir
Türkiye macerası başlayabilir.

Daha önce ülkemizde Gençlerbirliği ve Beşiktaş formaları giyen Dusko Tosic ikinci kez Türkiye'de top
koşturabilir. Sırp stoper için Trabzonspor devreye girdi. Fırtına ayrıca 6 futbolcu için de girişimde bulunacak

FIRTINA TAHKIM’E
BASVURDU
Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun faaliyete geçirdiği
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapa-
rak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul
edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi
kararının ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu
TFF'nin lisans talimatını de-
ğiştirmesinin ardından Trab-
zonspor Başkanı Ahmet
Ağaoğlu ise büyük tepki gös-
tererek, "Bu karar Tah-
kim'den dönerse, gerekirse
UEFA'ya ve CAS'a götürece-
ğiz. Hiçbir karar sezon orta-
sında değiştirilemez" dedi.

Harfiyen uyduk

Bankalar Birliği ile gerçek-
leştirilen yapılandırma anlaş-
masına ilk imza takım olarak
her şeye ayak uydurduklarını
belirten Başkan Ahmet Ağa-
oğlu; "Biz Trabzonspor Ku-
lübü olarak harfiyen bu
lisans talimatındaki limit çer-
çevesinde kalarak kadro ya-
pılandırmamızı oluşturarak
lisans talimatına da Türkiye
Futbol Federasyonu'nun uy-
gulamaya koymuş olduğu li-
sans talimatına da harfiyen
uyduk. Hatta geçen hafta
içerisinde tekrar analiz ettir-
dim Türkiye Futbol Federas-
yonu yetkilileriyle de bunu
tekrar değerlendirdik ve teyit
aldık. Bizim 5-6 milyon liralık
bir borçluluğumuzun oldu-
ğunu gördük orada. 5-6 mil-
yon liralık borç olduğu ifade
edildi. Zaten bizim hesapla-
malarımız da o doğrultu-
daydı. Şimdi bir sezon
içerisinde uygulamaya konu-
lan bir kural sezon ortasında
değiştirilemez. Sezon başında
bir talimat yayınlıyorsunuz,
bu talimatın kurallarını belir-
liyorsunuz. Uyulmadığı tak-
dirde uygulanacak olan
yaptırımları açıklıyorsunuz.

Ama daha sezonun ortasına
girmeden talimat yürürlüğe
gireli 5 ay olmuşken bunu
değiştiriyorsunuz. Dahası ku-
ralı ihlal edenlerin lehine de-
ğiştiriyorsunuz. Bu
yönetmeliğe ve hukuka aykırı
bir uygulama. Zaten finansal
açıdan çıkmazda olan kulüp-
lerin önünü açarak FFP ku-
rallarına aykırı olarak devam
ettiğiniz takdirde ben size
ekstra bir limit tanıyorum
diye bir şey söz konusu bu-
rada. Burada sadece yüzde
10 limit artışı söz konusu
değil. Yaklaşık yüzde 30'a
varan bir limit artışı söz ko-
nusu” diye konuştu.

Deniz bitti demiştik!

Geçen sezondan bu yana hem
oynattığı gençler hem de ka-
zandığı milyonlarca euroluk
bonservisle dikkat çeken
Trabzonspor'da Başkan
Ahmet Ağaoğlu; “Biz gençleri
çıkartıp oynatıyoruz. Alt ya-
pıya en fazla önem veren
kulüp olduğumuzu sanırım
kimse inkar etmez. Gençler
yerine yine milli servetimiz
yabancı futbolculara mı git-
sin ? Deniz bitti demiştik.
Trabzonspor açısından ba-
karsak benim 6 milyon olan
harcamam bir anda 54 mil-
yon liraya çıkıyor. Daha önce-
den hesaplanmış faiz oranı
da çok ciddi şekilde aşağıya
çekilerek daha henüz aralık
ayı tamamlanmadan faiz
oranları açıklanmadan ve
bankalar birliği buna istina-
den tefe-tüfeye bağlı olarak

faiz oranları açıklanmadan
faiz oranı ciddi şekilde aşa-
ğıya çekildiği zaman burada
benim 54-55 milyon liralık bir
limit borçluğum daha oluşu-
yor. Yani bu kadar daha
transfer yapabilirim” ifadele-
rini kullandı.

Gerekirse CAS'a
gideceğiz

Tavırlarında kararlı oldukla-
rını da anlatan Ağaoğlu,
CAS'a da gideceklerini ifade
ederek; “Böyle bir şey ger-
çekleştiği takdirde zaten UE-
FA'dan transfer yasağı ve
UEFA Kupaları'ndan men ce-
zası gelir... Ben bu 55 milyon
lirayı dün geceden itibaren
kullanmış olsaydım talimat
da yürürlükte olsaydı mini-
mum 3 puan silme cezası,
transfer yasağı, para cezası
ve ardı arkası gelmeyen yap-
tırımlarla karşılaşacaktık. Bu
da tamamen ortadan kalkmış
oluyor. Bu kararın Tahkim'den
döneceğine inanıyorum, dön-
mediği takdirde TFF'nin bu
yönetmenliği, talimatı uygu-
layacağı doğrultusunda UE-
FA'ya verdiği bir
taahhütname var. Buna aykırı
hareket ettiği için tahkimden
döndüğü takdirde konuyu
UEFA'ya gerekirse CAS'a gö-
türeceğiz. Sezon için uygula-
maya alınan talimat hele
hele finansal fair play konu-
larla alakalı ise bunu değişti-
remezsiniz. Biz futbolcu satışı
yaptık, gelirleri artırmak için
çabalara girdik.” sözleriyle
konuşmasını bitirdi. DHA

Kasımpaşa’dan
da tepki geldi
TFF'nin 2019-2020 yılı için faaliyete
geçirdiği kabul edilebilir sapma tutarını
yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmeisne
Kasımpaşa'dan da tepki geldi. Kasımpaşa
Kulübü Başkanı Hasan Hilmi Öksüz "Bu
kesinlikle yanlış bir uygulamadır" dedi
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişik-
lik yapılarak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama li-
mitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan
yüzde 40'a yükseltmesi kararının sıkıntı yaratacağını
söyleyen Öksüz; "Bugün Türk futbolunun gelişmesi için
kulüplerin mali fair play için bu sınırda kalması gerek-
mektedir. Siz bu limiti arttırırsanız sıkıntı yaşanır. Aya-
ğını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık
dokuyan kulüpler var. bu onlara haksızlık. Şimdi neden
böyle bir karar alınıyor?” ifadelerini kullandı.

Borcu olanlar düşünülüyor

Öksüz kısa vadede borçlandıklarını ve borçlarını ödedik-
lerini belirterek; “Kulüplerimizin borçları inanılmaz ra-
kamlara ulaşmış. Bu kulüplerin borçlarını eritmek
istiyorsanız, bu limiti %40'a çıkartamazsınız. 18 yıllık bir
tecrübeye sahibim. 3'üncü ligden Süper Lig'e gelen bir
kulübün başkanıyım. Böyle bir kararın alınması sıkıntı
kaynağıdır. O zaman borçlanmayı yüzde 50'ye, 60'a çı-
kartın herkes istediğini yapsın. Borçlar gırtlağa kadar
gelmiş durumda. Her gelen yönetim borcu azaltacağı
yerde bir adım yukarı taşıyor. Siz bu limitleri yüksek tu-
tarsanız, kulüplere iyilik mi, yoksa kötülük mü yapmış
olursunuz. Bunu sorarım. Kasımpaşa kulübünün ben
geldiğimden beri uzun vadede borcu olmamıştır. Kısa
vadede borçlarımız oldu ama hemen ödedik. Bundan
sonrada uzun vadede borçlanacağımızı düşünmüyo-
rum. Ama borcu olmayanlar ödüllendirilmeyip, hep
borcu olanlar düşünülüyor" şeklinde konuştu.”
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıkla-
mada, "Medyamızda, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Başkanımız Sayın Nihat
Özdemir'in Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali
Koç ve Semih Özsoy ile MHK Başkanımız
Zekeriya Alp'in de bulunmasıyla kendi işye-
rinde yapmış olduğu toplantı, gizli bir top-
lantıymış gibi haberler yer almıştır. Sayın
başkanımız, bazı yönetim kurulu üyeleri ile
UEFA'da önemli bir görüşmede olduğu
için konuyla ilgili açıklamanın bugün yapıl-

ması uygun görülmüştür." denildi. Açıkla-
mada, TFF Başkanı'nın herkesle düzenli
olarak görüştüğünün altı çizilerek, şu ifade-
lere yer verildi: "Bilinmelidir ki, Türkiye Fut-
bol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı
ve üyeleri, kulüp başkanları ve yönetimleri
ile düzenli olarak görüşür. Federasyonun ve
başkanımızın kapısı, futbol ailesinin için-
deki herkese açıktır. Kulüp başkanlarına çe-
şitli zamanlarda, federasyonumuz ve bağlı
kurulların uygulamaları ile ilgili rahatsızlık-

larını, istedikleri zaman iletebilecekleri bildi-
rilmiştir. Bu görüşme de pek çok kulüp baş-
kanı ile yapılan görüşmelerden farklı
değildir. Bu haberin, kamuoyunda, sanki
bir takım kollanıyormuş ya da kollanılacak-
mış algısı oluşturmak için kullanılması
üzüntü vericidir." Toplantının gizli olduğu
yönündeki iddiaların Türk futboluna bir
katkısının olmayacağının vurgulandığı açık-
lamada, şunlar kaydedildi: "Fenerbahçe
Kulübünün değerli temsilcilerinin, başkanı-

mız Sayın Nihat Özdemir'in yoğunluğu se-
bebiyle Sayın Özdemir'in ofisinde görüş-
melerinin tarafımızca hiç bir mahsuru
yoktur. Gizli bir toplantının İstanbul'un
merkezinde, pek çok spor adamı ve gazete-
cinin geldiği bir yerde yapılmayacağını her-
kes bilir. Bu görüşmeler telefonla da yüz
yüze de devamlı olarak her kulüp temsilci-
siyle yapılmaktadır. Bu tür art niyetli yakla-
şımların Türk futboluna herhangi bir
katkısının olmayacağı kanaatindeyiz."

Mönchengladbach’ı kastederek ‘UEFA Avrupa Ligi’nden elenen tek
takım siz oldunuz manşetlerini atan Almanlar İrfan Can Kahveci,
Mert Günok, Crivelli, Clichy’den uzun uzun bahsederken ülkenin
prestijli yayın organlarından Welt’in “Utanç verici” başlığı dikkat
çekti. Mönchengladbach teknik direktörü Marco Rose ise,“Bizim
için çok acı oldu” dedi.

Son dakika golüyle Almanya basınına yas ilan ettiren temsilcimiz
Başakşehir hakkında atılan bazı manşetler şöyle:

Welt: Bizim için utanç verici, UEFA’dan elendik

Der Tages Piegel: Çok acı, 1 dakikada Avrupa’nın dışında kaldık.
Bayern Münih’i evinde deviren Mönchengladbach Başakşehir’e diş
geçiremedi, Mert Günok’a takıldı

Der Westen: Gruptan çıkmak için maçı berabere bitirmemiz bile 
yetiyordu, başarısızlığın sorumlusu Marco Rose’dur.

Başakşehir Avrupa’yı salladı



corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe

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

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...

ÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADEN
40 ÇEŞİT ÇORBA

Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

14 ARALIK 2019 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr 

S on dönemlerde tavuk ve et döner ya-
pılan hilelerle gündemde. Şimdi de
dönercilerin satılmayan döneri ertesi

gün yeni dönerle karıştırarak satması konu-
şuluyor. Gıda Mühendisi Fuat Tekneci
kalan dönerin ertesi dün satılmasının çok
riskli olduğunu belirterek, "Tavuk etinden
yapılan dönerin ertesi güne kalması ve de-
ğerlendirilmesi, kırmızı ete oranla daha
riskli. Aynı gün içerisinde tüketilmesini öne-
riyoruz. Kırmızı ette en fazla midenizi bo-
zarsınız ancak, beyaz ette daha sıkıntılı bir
sürece gider. Döneri kesti, baton olarak
kaldı diyelim. Şişle beraber kalan kısmı
dondurucuya atıp kullananlar var. Bu çok
riskli. Çünkü yüzey sıcak, orta kısım soğuk.
Bakteri üreme riski çok yüksek. Eğer ertesi
güne kullanılacaksa, önerimiz kalan kısmı
pişirerek kessinler, kesilen döneri soğutup
soğuk odada muhafaza edip ertesi gün ay-
rıca tüketsinler. Ancak yeni dönere karıştır-
masınlar. Ancak olması gereken aynı gün
içerisinde tüketilmesi" dedi.

Vatandaş ayırt edemez

Tekneci, vatandaşların eski dönerin kullanı-
lıp kullanılmadığını ayırt edemediklerini
ancak endüstriyel dönerlerin anlaşılabildi-
ğini ve daha güvenilir olduğunu ifade etti.
Tekneci, "Tadında bir bozulma durumu
yoksa, vatandaşlar yiyerek ayırt edemez.
Ancak satıcılar hızlı satılan bir saatte ertesi
günden kalan döneri harmanlayıp verirse
vatandaş bunu kesinlikle ayırt edemez.

Halen kendisi eti alıp büfesi ya da restora-
nında bunu hazırlayıp takanlar var. Bir de
endüstriyel olarak fabrika ortamında soğuk
zincirle satanlar var. Endüstriyel ürünlerde
Tarım Bakanlığının denetimi var. Türk Gıda
Kodeksine göre bunların denetimi daha
rahat yapılabiliyor. Kendisi döner yapan
yerlerde genelde denetimler yapılmıyor. Bu

nedenle burada risk daha fazla. Eğer döner
şişi kılıç şeklindeyse bu eti kesinlikle kendisi
yapmıştır. Genellikle endüstriyel üretim-
lerde dikdörtgen şekilde döner şişine takılır.
Bunlar fabrika ortamında, soğuk zincir kı-
rılmadan üretilen endüstriyel üretimlerdir.
Vatandaşların bunları tüketmesini tavsiye
ediyorum" diye konuştu. DHA

Dönerlere ucuz yağ hilesi iddiasının ardından, dönercilerin kalan dönerleri, ertesi güne
kullanması gündemde. Gıda Mühendisi Fuat Tekneci, “Hızlı satılan bir saatte ertesi günden
kalan döneri harmanlayıp verirse vatandaş bunu kesinlikle ayırt edemez” diye konuştu
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Görüntüsünden
bellİ olur

Döner ustası Gencay
Çanak ise ertesi güne
kullanılan dönerlerde
tavuk etinin çok tehlikeli
olduğunu dile getirdi.
Çanak, "7/24 açık olan
yerlerde bu olmaz. Ge-
nellikle kalmıyor. Ta-
vuğu kullanamaz ama
eti kullanabilir. Altına
eski döneri, üstüne de
yeni döneri ilave yapı-
yorlar. Ailemle bir yere
çıktığım zaman görüyo-
rum. Bunu ben dönerci
olduğum için anlıyorum
ama anlamayanlar var
tabii. Görüntüsünden
belli olur zaten, siyahla-
şıyor. Kendi evinde yap-
tığın yemek bile ertesi
gün aynı olmuyor. Ette
olabilir ama tavukta ke-
sinlikle olmaması lazım.
Çünkü çok çabuk bak-
teri üretebilir. İnsan sağ-
lığına direkt tehlikesi var.
Bence etik değil. Satabi-
leceğin kadar asmalısın
bu işin kuralı bu. Sat-
tıkça yenisini tak zor bir
şey değil" dedi.

Karatay’a 
suç duyurusu
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), “Başından
beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin
önünden geçerken bile midem bulanıyor” diyen Prof. Dr.
Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu
TÜRES üyesi bir grup, bugün
Çağlayan'daki İstanbul Adalet
Sarayı'na geldi. TÜRES Genel
Başkanı Ramazan Bingöl,
Canan Karatay hakkında yaptığı
açıklamalar nedeniyle TCK 237.
Maddesi uyarınca "Fiyatları etki-
leme" suçundan suç duyuru-
sunda bulundu. Suç
duyurusunun ardından Başkan
Bingöl ve dernek üyeleri adliye
önündeki meydana basın açıkla-
ması yaptı. 

Bana bir alternatif göster

"Türkiye'de gerçekten kötü ürün
yapan, insan sağlığıyla alakalı za-
rarlı olan tüm ürünlere, tüm fir-
malara biz TÜRES olarak
yıllardır karşıyız ve mücadele edi-
yoruz" diyen Ramazan Türes,
"Ama artık Türkiye'de iş o hale
geldi ki kişilerin bir kişinin beya-
natıyla ekonominin temel taşı
olan milyonlarca insanın ekmek
yediği sektöre etki edebiliyor. Ve
dolayısıyla aynı zamanda Türki-
ye'nin de ekonomisi etkileniyor.
Size şöyle bir örnek vereyim,
Canan Karatay hanımefendiye
de söylüyorum; ben geldim adli-
yeye Anadolu'dan, oradan bura-

dan. Cebimde de 10 lira para var.
Karnım da aç, ne yiyeceğim arka-
daş? Bana bir alternatif göster.
İkinci ayağı, örneğin dükkanı var
bir adamın. İyi yapıyorum, insan
sağlığına uygun yapıyorum. 7 li-
raya gayet sağlıklı döner yiyebili-
rim. Şimdi bu genellemeyi
yapınca beni hem aç bırakıyor-
sun, hem ekmeğimle oynuyor-
sun" tepkisini gösterdi. 

Genelleme yapılmasın

Eleştirilerde genelleme yapılama-
yacağını dile getiren Bingöl, "Bık-
tık usandık. Burada
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve
Gıda Politikaları Kurulu var.
Gıda ve Tarım Bakanlığı var.
Sağlık bakanlığı var. Bu ürün-
lerde bir şey varsa zararlı olarak
bu bakanlıklar, bu devlet bu ku-
rumlar ne işe yarıyor. O zaman
bunları kapatalım. Sadece
Canan Karatay hanımefendi ve
onun gibileri dinleyelim. Ekono-
miye verdiği zarar inanılmaz bo-
yutta. Bundan sonra bu ülkede
TÜRES olarak bu tür beyanatla-
rın peşindeyiz. Genelleme yapıl-
masını asla istemiyoruz" şeklinde
konuştu. 

BEN ESTETİK NEDİR BİLMEM 
53 yaşındaki bir çocuk annesi Salma Hayek, bu yaşına kadar yüzüne hiç botoks
ya da dolgu yaptırmadığını söyledi. Son olarak Like A Boss adlı bir yapımda
rol alan Hayek, Entertainment Tonight'a verdiği röportajda yüzünün görün-
tüsünün tamamen doğal olduğunu söyledi. İş adamı François-Henri Pinault
ile 2009 yılından bu yana evli olan Hayek röportajda "Botoks yaptırmak is-
tedim aslında" diye konuştu. Ancak Hayek, bu kararından vazgeçmek zo-
runda kaldığını çünkü uygulama sonrası yan etkilerin geçmesi için yeterli
zamanı olmadığını söyledi. Salma Hayek, yine de rolü için görünüşünde
küçük bir değişiklik yapıldığını itiraf etti. 


