
MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'ye

sert sözlerle yüklendi. “Bu CHP'de
hayır yoktur. Bu İP'de umut yoktur”
diyen Bahçeli, “CHP'ye diyorum ki,
çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil'de
kurun, ya da Pensilvanya'ya açın.
Diyeceklerim Kı-
lıçdaroğlu'nun
kulağını küpe
olsun, aksi halde
Türk milleti bu
siyaset ucubesini
affetmeyecek,
bulduğu ilk san-
dıkta da bedelini
ödetecektir” tep-
kisini gösterdi

çTBMM’de partisinin grup
toplantısında konuşan İYİ

Parti Genel Başkanı Akşener, Cum-
hurbaşını Erdoğan'a yüklendi. "18
yıl geçti sen bu diplomasiyi ne
zaman öğreneceksin" diyen Akşener
"Bu ergen sinirinden ne zaman kur-
tulacaksın?" diye sordu. Kanal İs-

tanbul için bir
panel düzenle-
yeceklerini de
açıklayan Akşe-
ner, “Bazı soru-
lar sorduk
cevaplarını ara-
dık. O devasa
inşaatın parası
bizlerin sırtına
yıkılacak” dedi. 
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Bu inşaatın parası 
sırtımıza yıkılacak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai
Temelli yargı reformunun

kimseye hayrının olmadığını belirte-
rek, "Reformdan yararlanan yegane
insanlar yeşil pasaportu olan avu-
katlar" dedi. Kayyımlara karşı çıkıl-
madığı için her yere yayıldığını
belirten Temelli, Urla'ya atanan kay-
yımı hatırlattı. Temelli, "Kayyum hiç-

bir yere
yakışmaz. Kay-
yuma karşı çıkı-
yorsak Van'da da
karşı çıkacaksın,
Amed'de de
karşı çıkacaksın
Mardin'de de
karşı çıkacaksın"
ifadelerinin 
kullandı. 
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Sezai Temelli

Kayyuma her yerde
karşı çıkacaksın!

Bağcılar Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde 2018 yılında

çoğunluğu Suriye uyruklu 15 yaş altı
34 çocuğun hamile olduğu halde
sağlık görevlilerince adli makamlara
bildirilmediği iddiasıyla yargılanan
18 doktorun davası bugün görüldü.
Mahkeme, tüm sanıkların "Kamu
görevlisinin suçu bildirmemesi" su-
çundan beraat etmesine karar verdi.
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18 doktor hakkında
beraat kararı çıktı

Çadır tiyatronuzu
Kandil’e kurun!

Gelecek Partisi’nin kurucula-
rından Etyen Mahçupyan,

"Ahmet Davutoğlu kendi bildiklerini
ve yaşadıklarını anlatırsa bir gün
bütün bu yakın tarih yeniden başka
türlü yazılacak.
Biliyorum çünkü
bazı bölümleri
dinledim, ancak
anlatmak bana
düşmez. Biraz o
ortamın da ol-
ması gerekiyor,
kendisine açık
olarak da sor-
mak mümkün"
diye konuştu.

ç

Etyen Mahçupyan

Davutoğlu konuşursa
tarih yeniden yazılır

Esenyurt Belediyesi’nin, ilçe-
deki ihtiyaç sahibi vatandaşlara

yönelik başlattığı, ‘Derman Çarşı-
sı’nın açılışı yapıldı. Çocuklara mont-
larını ve atkılarını elleriyle giydiren
Başkan Bozkurt, "Bu başlangıçtı.
Bizim vatandaşların sıkıntılarını gider-
mek üzere böyle 4 tane çarşı planlıyo-
ruz. Soğuk günlerinde onların sırtına
kaban ver-
meye çalı-
şacağız, aç
karınlarına
birer lokma
olmaya ça-
lışacağız"
diye ko-
nuştu.
I SAYFA 9
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İhtiyaçlılar için 
Derman Çarşısı

Grup toplantısında konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

CHP'ye yüklendi. Diyarbakır an-
nelerininin terörün gerçek yüzünü
ifşa ettiğini belirten Erdoğan,
“Ama bakıyorsunuz ki ana muha-
lefet, bunların ikizi durumunda
olan malum partiyle tiyatro izliyor.
Hani diyordu ya 'tiyatro' diye. Ya
sizin kendiniz tiyatrosunuz. Eğer
sıkıyorsa Diyarbakır'a git, oradaki
annelerin gözyaşlarına ortak ol”
eleştirisinde bulundu. I SAYFA 7
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek,
"Gelin, el birliğiyle 2 yıldır duran bütün metro hatlarını harekete geçirelim
2022-2023 bitmeden. Kimin bu metro? Ekrem İmamoğlu’nun mu? Sayın
Erdoğan’ın mı? Hayır; milletin. Beraber çözelim" ifadelerini kullandı

SİZ KENDİNİZ
TİYATROSUNUZ!

METRO BENIM
METROM DEGIL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
20’nci ilçe belediyesi ziyaretini Sul-

tanbeyli’ye gerçekleştirdi.  Gazetecilerin
sorularını cevaplandıran İmamoğlu, Sela-
hattin Demirtaş’ın kitaplarının İBB'ye ait
İstanbul Kitapçısı'nda satılmasını, "Bu
kitap İstanbul Kitapçısı’nda 5 yıldır satışta.
Ama gelen haklı tepkiler üzerine, o kitabın

satışını sitemizden iptal ettik" dedi. Eşi
Dilek İmamoğlu'nun Demirtaş’ın ‘Devran’
oyununu izlemesinin sorulması üzerine,
"Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite
bitirmiş, masteri olan, doktorası olan bir
Türk kadını" cevabını veren İmamoğlu,
"Benim eşim, nereye gideceğini bilir. 
Destekliyorum da" açıklamasını yaptı. 

BENİM EŞİM NEREYE GİDECEĞİNİ BİLİR
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Metro hattının durduğu iddialarını
da cevaplayan İmamoğlu, Cumhur-

başkanı Erdoğan'ın yanıltıldığını iddia etti.
Göreve geldiğinde ilgili metro hattındaki ça-
lışmanın 2 yıldan beri durduğunu belirten
İmamoğlu, "Ben Sayın Cumhurbaşkanı’na
buradan çağrı yapıyorum. Gelin, elbirliğiyle
duran bütün metro hatlarını harekete geçi-
relim. Sayın Cumhurbaşkanı, el ele kol kola

hepsini bir anda bitirelim. Kredi imkanı var,
biz buluyoruz. Sadece istediğimiz bir do-
kunuş. Finasmanını da beraber çalı-
şabiliriz. Kimin bu metro?
Ekrem İmamoğlu’nun
mu? Sayın Erdoğan’ın
mı? Hayır; milletin. Be-
raber çözelim" diye
konuştu. I SAYFA 5

EL ELE KOL KOLA HEPSİNİ BİTİRELİM
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QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup toplantısında, “İstan-
bul'da İkitelli'de dev bir hastane yapıyoruz. Oranın raylı siste-
mini de bundan önce AK Partili belediye yapma sözü vermişti.
Şimdi gelmiş 'yapmam' diyor. Yahu istediğin kadar yapmam de,
biz o projeyi de hayata geçireceğiz ve onu da süratle yapaca-
ğız. Sen bunu nasıl engellersin ya?” açıklamasını yapmıştı. 

SEN BUNU NASIL ENGELLERSİN YA?

İş arama gibi 
bir dertleri yok

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu iktidarı sert

sözlerle eleştirdi. Asgari ücretin
açlık sınırının altında oldoğını
dile getiren Kılıçdaroğlu, “Sa-
ray'da oturanların işsizlik sorunu

yok. İş arama gibi bir dertleri
yok. Konteynerden ekmek topla-
yanı bilmiyorlar! Anne işsiz, baba
işsiz, çocuk işsiz. Faturaları öde-
yemiyorlar. İşsizliğin farkında
bile değiller” dedi. I SAYFA 7
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İstanbul Teknik Üniversitesi’ne
bağlı okulları bünyesinde barındı-

ran İTÜ Geliştirme Vakfı ile kantin, sosyal
tesis ve dergi satışıyla yıl sonu bütçesini
zar zor zarar etmeden kapatabilen İTÜ
Vakfı‘ndan sonra bir vakıf daha Doğa
Koleji‘ni satın almak için topa girdi.
İTÜ’nün koleji satın almak için yeni bir
vakıf kurduğu ortaya çıktı. Kurulan yeni
vakfın bütçesinin ne kadar olacağı ve yö-
netim kurulunun kimlerden oluşacağı ise
bilinmiyor. İTÜ Rektörü Mehmet Kara-
ca'nın, Doğa Koleji’ni 800 milyon TL’lik
teklifle İTÜ Vakfı’nca satın aldığı yö-
nünde üç hafta önce yaptığı açıklamanın
gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. I SAYFA 4
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KOLEJ KRIZI
COZULEMEDI

Yüzlerce öğretme-
nin maaşını ala-
madığı, binlerce

öğrencinin eğitim
hayatının sekteye

uğradığı Doğa 
Koleji'nde kriz

yine çözülemedi
İBB ekipleri, Maçka Mezar-
lığı'na ilişkin Beyaz Masa'ya

gelen ihbarlar ile basına yansıyan
haberler üzerine çalışma başlattı.
Evsizler tarafından kullanıldığı ve
tahrip edildiği belirlenen tarihi
mezarlıkta temizlik, bakım çalış-
maları yapıldı. Mezarlık alanını
barınak olarak kullanan kişilerin
yapmış olduğu muhdes yapılar
söküldü güvenlik kontrolüyle ka-
pıya kilit vuruldu. I SAYFA 4
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Gazetelere yansıdı
mezarlık temizlendi

DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI

İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle İs-
tanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle 11 bin baskı 
yaparak, geniş kitlelere ulaş-
mayı başardı. Değerli okuyu-
cularımıza teşekkür ediyoruz. 

Delta İzsiz Holding'den 
lüks ve karma bir proje

Delta İzsiz Holding im-
zası taşıyan Delta Dubai

Comfort projesi Esenyurt’ta
21 bin metrekarelik arsa üze-
rine kuruluyor. E-6’ya cepheli,
E-5 ve metrobüse 1 dakika
mesafede yükselen Delta
Dubai Comfort projesi; otel,
hastane, kolej, ofis ve rezi-
danslardan oluşan karma bir
proje. I SAYFA 16
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SANATA DAİR

Magazin

G eceye damga vuran isim ise
her gittiği yerde olay olan Se-
renay Sarıkaya oldu. Sarıkaya

derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle tüm
dikkatleri üzerine çekti. Yılın En İyi
Spor Programı Beyaz Futbol, 25. Yıl
Sanat Ödülü Haluk Levent, Yılın
Özel Proje Albümü Cenk Eren, Yılın
Yükselen Yıldızı Melisa Şenolsun, En
İyi Talk Show Eser Yenenler Show, En
İyi Yemek Yarışma Programı Mas-
terChef, En İyi Moda Tasarımcısı
Tolga Çam, En İyi Çıkış Yapan Şar-
kıcı Hande Ünsal, En İyi Arabesk
Fantezi Erkek Şarkıcı Alişan, En İyi
Arabesk Fantezi Kadın Şarkıcı Linet,
En İyi Müzik Grubu Kolpa, En İyi
Albüm Merve Özbey, En İyi Kadın
Şarkıcı Hande Yener, En İyi Yarışma
Programı O Ses Türkiye, En İyi Erkek
Haber Sunucusu Cem Öğretir, En İyi
Moda Güzellik Seyahat Programı
Çağla İle Yeni Bir Gün, En İyi Gün-
düz Kuşağı Programı Esra Erol, En
İyi Film 7. Koğuştaki Mucize, En İyi
Sinema Kadın Oyuncusu Deniz Bay-
sal, En İyi Sinema Erkek Oyuncusu
Aras Bulut İynemli, En İyi Yardımcı
Erkek Oyuncu Ozan Akbaba, En İyi
Yardımcı Kadın Oyuncu Merve Çağı-
ran, En İyi Romantik Komedi Dizisi
Afili Aşk, En İyi Romantik Komedi
Erkek Oyuncu Çağlar Ertuğrul, En İyi
Romantik Komedi Kadın Oyuncu
Burcu Özberk, En İyi Dizi Senaristi
Hande Altaylı-Kadın, En İyi Dijital
Kadın Oyuncu Ayça Ayşin Turan, En
İyi Erkek Oyuncu Taner Ölmez, En İyi

Müzikal-Tiyatro Erkek
Oyuncu Engin Hepi-
leri, En İyi Müzikal-Ti-
yatro Kadın Oyuncu
Serenay Sarıkaya, En İyi
Dj ise Valeron seçildi.

Sunuculuğu 
Akkaya yaptı

Sunuculuğunu Deniz Ak-
kaya, Saba Tümer ve Pınar Al-
tuğ'un yaptığı gece ünlü akınına
uğradı. Ödül alan ünlülerin hepsi ge-
cede hazır bulundu. Kırmızı halının
sunuculuğunu ise Esin Övet üstlendi.
Haluk Levent ve Aras Bulut İynemli
'Elfida' şarkısında düet yaparken
sahne alan ünlü isimler arasında Dicle
Olcay da vardı. Ayrıca görkemli gece
sitenin Instagram sayfasından canlı
olarak yayınlandı.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz'un sahibi
olduğu AyaklıGazete.com'un her yıl
düzenli olarak senenin en iyilerini
belirlediği ödül töreni, akşamı gerçekleşti.
Swiss Otel The Bosphorus'da gerçekleşen
görkemli törene iş, sanat, cemiyet ve spor
dünyasından birçok isim katıldı

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

AYAKLI GAZETE ÖDÜLLERİ 
SAHiPLERiNi
BULDU
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KüçüK Kadınlar, Kurtlar Va-
disi, Mavi Kelebekler, Kol-
lama, Paramparça Aşklar, Ece
gibi dizilerde rol olan ancak
büyük patlamasını Hilmi Önal
adlı kötü karakteriyle Aşkı
Memnu'da gerçekleştiren usta
oyuncu Recep Aktuğ hayata

gözlerini yumdu. 

Aynı zamanda şarkıcı kimliği
de bulunan Aktuğ'un sevenleri
sabah sabah büyük bir şokla
karşılaştı. ünlü oyuncunun
resmi Instagram hesabından
duyurulan ölüm haberi seven-
lerini yasa boğdu. Oyuncunun
uzun süredir KOAH tedavisi
gördüğü belirtildi. Cenazesi
çarşamba günü Zincirlikuyu
Mezarlığı Camii'sinde kılına-

cak öğle namazından
sonra Zincirlikuyu

Mezarlığı'na
defnedile-

cek.

GÜLBEN ERGEN 
MUTFAĞA GİRDİ

Bir bulgur markasının yeni reklam yıl-
dızı ünlü şarkıcı Gülben Ergen oldu. Tel-
evizyonda ilgiyle karşılanan reklam için
jingle da seslendiren Ergen, gelen tepki-

lerden memnun.
Hayranları "Size

mutfakta olmak yakışıyor. Televizyonda
görünce çok mutlu olduk. Ekranlarda
görmek istiyoruz." gibi yorumlar yapa-
rak ünlü şarkıcıyı özlediklerini dile ge-
tirdi. Ergen daha önce birçok markanın
reklam yüzü olmuştu.
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pek anlamadım
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MuSTafa Sandal hayatını
anlattığı “Beni ağlatma”
adlı kitabında Tuba Ün-
sal’la aşkının yanı sıra
Defne Samyeli’yle gözler-
den uzak yaşadığı ilişkiyi
de anlattı. ancak Mustafa
Sandal'ın bu hikayesine
Defne Samyeli sert bir

cevap verdi. Samyeli sos-
yal medya hesabından
yaptığı açıklamada "Dile-
rim Mustafa Sandal bu du-
ruma bir netlik kazandırır
da 25 senede topu topu 4
kez gördüğüm bir sanatçı
arkadaşıma dava açmak
durumunda kalmam" dedi.

Sandal ise "kitabı oku-
yunca tam olarak neye bo-
zulduğunu da pek anlamış
değilim. Öyle ki, 1 ay önce
proje amaçlı özel bir ye-
mekte  'kitapta benden de
bahsettin mi?" diye soran
da kendisiydi" açıklamasını
yaptı. 

Defne Samyeli

Neye bozuldu 
pek anlamadım

Serenay Sarıkaya, son dönemde hakkında

çıkan tüm iddialara yanıt verdi. aşk yaşadık-

ları konuşulan Cem yılmaz’ın bir prog-

ramda, “ınstagram’da Serenay

Sarıkaya’ya ne yapmış diye bakıyorum

ve dalıp gidiyorum, o stalk mu olu-

yor?” sözlerine oyuncu, “ne güzel

bir açıklama yaptı. ne diyeyim ben

şimdi buna?” dedi. Sarıkaya, kuliste

komedyene eşlik ettiği haberlerini,

“Tabii ki beraber izlemedik” diyerek,

yalanladı. albüm çıkarması için Sezen

aksu’nun devreye girdiği konuşulan

oyuncu, “yok öyle bir şey, olsa haberim

olmaz mı?” açıklamasını yaptı.

Ne diyeyim
şimdi buna?

Ne diyeyim
şimdi buna?
Ne diyeyim

şimdi buna?
Ne diyeyim

şimdi buna?
Ne diyeyim

şimdi buna?
Ne diyeyim

şimdi buna?
Ne diyeyim

şimdi buna?
Ne diyeyim

şimdi buna?

Recep Aktuğ

Burcu Özberk

Deniz
Akkaya
Deniz

Akkaya
Deniz

Akkaya
Deniz

Akkaya
Deniz

Akkaya
Deniz

Akkaya
Deniz

Akkaya
Deniz

Akkaya
Saba

Tümer

Pınar
Altuğ

Ne diyeyim
şimdi buna?

Serenay
Sarıkaya

Deniz
Akkaya

AŞKI MEMNU’NUN 

KÖTÜ ADAMI 
ÖLDÜ



İ stanbul Emniyet Müdürlüğüne 14
Eylül 2019'da yapılan kayıp müracaatı
üzerine Iraklı iş adamı Majid Kareem

Tuama polis tarafından aranmaya başla-
mıştı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri
tarafından olayla ilgili yürütülen soruştur-
mada kayıp iş adamının cep telefonunu
kullandığını tespit ettikleri Suriye uyruklu
M.A. adlı şüphelinin izine Balıkesir'de ulaş-
mış,  İstanbul'a getirilen M.A. tutuklanarak
cezaevine gönderilmişti. Kayıp Şahıslar
Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla il-
gili yürütülen soruşturma kapsamında sav-
cılıktan telefon dinleme için izin alan
ekipler, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip
yaptı. Olayla ilgili gerekli delillerin toplan-
masının ardından polis 10 Ocak'ta  operas-
yon için düğmeye bastı. 3 farklı adrese
yapılan eş zamanlı baskında Irak uyruklu
oldukları öğrenilen M.T.(28), A.T.(30),
A.A.(25), Y.Y.(49) gözaltına alındı.

Parayı geri vermek istemediler

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince
sorgulanan şüphelilerden birinin işledikleri
cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Soruşturma
kapsamında şüphelilerin iş adamından
Türkiye'de iş yapacakları vaadiyle 35 bin
dolarını  aldıkları, iş adamının da söyledik-
leri emlak işi olmayınca verdiği parayı geri
almak için İstanbul'a geldiği tespit edildi. İs-
tanbul'a gelen mağdurun burada şüpheli-
lerle buluştuğu, sözde bir arsa bakmaya
götürüldüğü, Çatalca'da ormanlık alanda
bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis şüp-
helilerin gösterdiği yerde yaptığı aramada iş
adamının cesedini buldu. Cesetin gömül-
mediği üzerinin ağaç yapraklarıyla kapatıl-
dığı öğrenildi. DHA
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Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Irak'tan Türkiye'ye geldikten sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından Çatalca'da ormanlık alanda cesedi 
bulunan Iraklı işadamı Majid Kareem Tuama (49) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Daha önce olayla 1 kişi
tutuklanmıştı. Şüphelilerin iş adamından daha önce aldıkları 35 bin doları geri ödememek için cinayeti işledikleri tespit edildi

İki kardeşin 
sır ölümü

BeyLiKdüzü'nde geçtiğimiz
cuma günü iki kız kardeş bir
süredir 2-3 gündür üst solu-

num yolları enfeksiyonu , ateş, bulantı,
kusma gibi şikayetlerle tedavi görüyordu.
Evinde hareketsiz yatarken bulunan
küçük kardeş çeşitli sağlık kuruluşlarına
götürüldü ancak hayatını kaybettiği be-
lirlendi. Diğer kardeşinde durumu kötü-
leşince çeşitli sağlık kuruluşlarının
ardından Beylikdüzü'nde yoğun bakım
servisi olan özel bir hastaneye sevk
edildi. Ancak 4 yaşındaki çocuğun da öl-
düğü tespit edildi. Beylikdüzü'ndeki has-
tanenin anestezi ve yoğun bakım uzmanı
Doktor Nilüfer Şenbecerir çocukların bir
süredir başka sağlık kuruluşlarında te-
davi gördüklerini söyleyerek, " Ateşli bir
hastalık nedeniyle takip edildikleri sırada
evde vefat etmiş olarak bulunmuşlar.
Bizim acil servisimize geldiklerinde ha-
yatı fonksiyonlarını kaybetmişlerdi.  İlk
müdahalelerini yaptık ancak maalesef
geri dönmediler" diye konuştu. Şenbece-
rir, "Bu dönemlerde en çok Ekim ve
Şubat ayları arasında gördüğümüz gri-
bal enfeksiyonlar var . Gribal enfeksi-
yonlara bağlı ateş, üst solunum yolu
enfeksiyonu çok sık gözükmekte. Bunlar
bir alarm seviyesinde olmamakla birlikte
dönem dönem belirli risk gruplarını tut-
makta. Çok yaşlı hastalar belirli hastalığı
olanlar ama bu çocuklarda dikkat çekici
olan şey sağlam ve sağlıklı çocuklar olu-
şuydu. Bu konu önemli çünkü tedavi al-
tında üst solunum yolu enfeksiyonu,
ateşi, gribal enfeksiyonu, beslenmesinde
zayıflama, kusma bulantı gibi şikayetleri
olduklarında özellikle bağlı bulundukları
aile sağlığı merkezlerine oradan diğer
kurum ve hastanelere gitmeleri önemli.
Herhangi bir gribal bir şey varsa tektik
edilmesi gerekiyor" dedi.

Evde vefat etmişler

Uzman doktor Şenbecerir, "Sadece ço-
cuklar değil tüm risk grupları çok önemli
çünkü bir kişi bile bir hayat çok önemli
hekimler için ve hepimiz için çok
önemli.  Bu çocuklar evde vefat etmiş
olarak gelen dış kurumdan gelen çocuk-
lardı.  Bu konuyu önemsiyoruz ve herke-
sinde bu konuda dikkatli olmasını
istiyoruz.  Bol su içmelerini, beslenmele-
rine dikkat etmelerini, çok kalabalık yer-
lerde bulunmadan panik havası
yaratmadan birbirimizi bilinçlendirmek
toplum sağlığı açısından  önemli bence.
Gribal enfeksiyonlar önemli bizde yapı-
lan tetkiklerinde İnfluenzaları (grip) ne-
gatifti çocukların. Ancak bunun bir çok
alt grubu var. Bunun içinde adli olarak
ve sağlık bakanlığı tarafından araştırıl-
makta. Yetkili merciler daha detaylı bilgi
vereceklerdir ama sadece tek bir tek
testle tanıyı koymak yada bunu alarma
etmek doğru değil. Bir çok alt moleküler
çalışmalarının da yapılması
gerekiyor.  Biz toplum olarak dikkatli ol-
malıyız. Bu konuyla ilgili herkesi uyarı-
yorum. 2-3 gündür çocukların üst
solunum yolları enfeksiyonu , ateş, bu-
lantı, kusma gibi şikayetleri varmış. Dok-
tora geç gitmemişler tedavileri başlanmış
ve evde yataklarında vefat etmiş olarak
bulunmuşlar. Konun ciddiyeti ve önemi
de burada. herkes en yakın merkezlere
gidip bu konuya dikkat etmeleri gerek-
mekte.  Bu bir panik havasında değil du-
yarlılık havasında seyretmeli. Bu konuda
önlemler almalıyız" diye konuştu.

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

35 bIn dolar ICIn
adam oldUrdUler

Öte yandan polis şüphelilere ait evde yaptığı
aramada üzerinde küçük harflerle "Geçersiz"
yazan yaklaşık 15 milyon dolar sahte para

ele geçirdi. Şüphelilerin bu parayı ne amaçla
evde tuttuklarını açıklayamadıkları öğrenildi.
Yetkililerce bu konuyla ilgili araştırmanın

sürdüğü belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü,
Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri ta-
mamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Evden sahte paralar çıktı

Üniversite öğrencisi
feci halde can verdi
Pendik'te otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Sümeyye Kılınç
hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

OLay geçtiğimiz cumartesi günü Pendik D-100 Kara-
yolu Ankara istikameti yan yolda meydana geldi. Üskü-
dar'da özel bir üniversitede hukuk fakültesinde okuyan

Sümeyye Kılınç (22)'a, yol kenarında yürüdüğü sırada otomobil
çarptı. Genç kız, çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ka-
zada ağır yaralanan genç Kılınç olay yerine gelen sağlık ekipleri ta-
rafından hastaneye kaldırıldı. Üniversite öğrencisi genç kız, tedavi
altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurta-
rılamadı. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Betona çakıldı

Üniversite öğrencisi Sümeyye Kılınç'ın amcası Servet Kılınç, "Ar-
kadaşıyla birlikte iş çıkışında devamlı bu yolu kullandıkları için ye-
ğenimle kol kola geliyorlarmış. Zaten bu gördüğünüz çıkmaz
sokak. Yeğenim sağ tarafta, araba gelip vuruyor, 15 metre
sıçrayıp o betona çakılıyor. Sürücüden şikayetçi-
yiz. Hukuka bırakıyoruz." dedi.

En ağır cezayı almalı

Amca Kılınç şöyle devam etti: "Bu bir
maganda. Bizim canımız yandı, bir
başkasının canı yanmasın. En ağır
şekilde ceza almasını istiyoruz.
Üniversite okuyordu. Hem okuyup
hem çalışıyordu. İşten çıkmıştı, iş
dönüşü arkadaşıyla. O da bizim ev-
ladımız iyi ki ona da bir şey olmadı.
Endişeliyiz şu anda. O magandala-
rın bir daha böyle kimselerin canını
yakmasını istemiyoruz. Her şeyi Allah'a
ve sonra savcının ve hakimlerin vicdanına
bırakıyoruz." DHA

Genç kızın hayatını kaybettiği kaza güvenlik
kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntü-

lerde genç Sümeyye Kılınç ve arkadaşının yan
yolda yürüdüğü, daha sonra genç kızın metre-

lerce savrulduğu, kaza yapan otomobilin
yolda ilerledikten sonra durduğu ve otomo-

bilden inen 3 kişinin yerde yatan Sü-
meyye Kılınç'ın yanına geldiği ve

telefonla konuştukları görü-
lüyor.

Kaza anı 
kameralarda

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta hayatını
kaybeden 2 ve 4 yaşlarındaki iki kız
kardeşin ölümüyle ilgili inceleme
sürüyor. Uzman Dr. Nilüfer Şenbecerir
çocukların evlerinde ölü bulunduğunu
söyleyerek, "Bizde yapılan tetkiklerinde
çocukların influenzaları (grip) negatifti.
Ancak bunun birçok alt grubu var. Bunun
için de adli olarak ve Sağlık Bakanlığı
tarafından araştırılmakta" diye konuştu

Zalim koca
gözaltına alındı

aVCıLaR'da kavga ettiği eşi  Nabila
M.A.'yı dövdüğü iddia edilen Yemen va-
tandaşı Talal Moqbel Qasem AL-Shuquri

gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre,  Ambarlı Ma-
hallesi'nde oturan iki çocukları bulunan Yemen va-
tandaşı çift, kavga etmeye başladı. Nabila M.A.M'nin
çığlıklarını duyan komşuları Avcılar Emniyet Müdür-
lüğü'ne haber verdi. Verilen adrese sevk edilen asayiş
ekibi müdahale ederken, Nabila M.A.M., sürekli ken-
disine şiddet uygu-
ladığını öne
sürdüğü eşinden şi-
kayetçi olduğunu
söyledi. Bunun üze-
rine ikinci ekip is-
tendi. Yakındaki bir
işyerinde işçi olarak
çalıştığı belirlenen
Talal Moqbel
Qasem AL-Shu-
quri aramadan ge-
çirilerek bir ekip
aracına, şikayetçi olan eşi ayrı araca alındı. Sağlık
kontrolünden geçirilen kadının vücudunun çeşitli yer-
lerinde darp izi tespit edildi. Bazı komşuları oldukça
uyumlu görünen Yemenli çiftin daha önce büyük bir
kavgalarına şahit olmadıklarını,  geçim sıkıntısı çeken
Talal Moqbel Qasem AL-Shuquri'nin otomobilini
sattığını söylediler. Soruşturmaya devam ediliyor.

Az daha ölecekti
KadıKöy'de çekicinin kaldırdığı araçtan
düştüğü öne sürülen kadın yaralandı. Edi-
nilen bilgiye göre, Acıbadem'de çekici, ara-

cın içinde oturan  85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı
farketmedi. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın
kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Yaralı
kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kal-
dırıldı.Kadının kızının fatura ödemek için araçtan in-
diği bu sırada çekicinin geldiği kaydedildi. 
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G
iriş çok mu sert oldu?  Bu başlığa kız-
dınız galiba. Aslında kızmanıza hiç
gerek yok.   “Barbar” lığı bizimle  taç-

landıran batı, Batıya bizim verdiğimiz ünvan
ise “Uygar”.

Ama eğer bazı gerçekleri  bilseydik öyle mi
yapardık? 

Oysa unutmamalı ki tarih bilmek; hem bu-
günü, hem yarını bilmektir. Tarihin ışığı olma-
dan önünüzü göremezsiniz. Çünkü her yanınız
kararmıştır..

Hangi batı, hangi Uygar kökenden gelmiş

bileniniz var mı? Kısaca deyinelim isterse-
niz….

Son bin yıldır batılı ülkelerle kapışma ha-
linde olan tarihimizde her türlü entrika ve iha-
netlere rağmen mücadelenin nihayi ve kesin
galibi biz olabilmişsek aslında bize bu müca-
delelerin ayrıntılarını konuşmaktan başka bir
şey kalmıyor..

Sömürgecilik bizim değil; onların icadı. Te-
meli sömürüye dayanan ekonomik, bilimsel ve
teknolojik gelişmişliğin ise adı uygarlık ola-
maz. Türkler ve Müslümanlar ise sömürme-

den sağlamış bu gelişmeyi. "Yetmişiki millete
bir gözle bakmayan, halka müderris olsa hakî-
katte âsîdir," diyen anlayışa Batıda rastlaya-
mazsınız. Aksi takdirde sömürgeci olmazlardı. 

Sözde uygar Batılılar ortalama 120 yıl yö-
nettikleri Afrika ülkelerinin 19'unda resmî dil
İngilizce, 18'inde Fransızca yapılmış. Lâtin
Amerika ülkelerinde ise ya İspanyolca ya da

Portekizce... Biz ise ve hem de ortalama 450
yıl yönetimimizde kaldıkları hâlde hiçbir
Kuzey Afrika ülkesinin diline dokunmamışız.
Biz barbarız  öyle mi?

Çanakkale'de ölen düşman askerleri için;
"Şimdi dost bir ülkenin topraklarında yatıyor-
sunuz. Huzur içinde uyuyun. Bizim için Meh-
metler ile Jonnyler arasında bir fark yoktur,"
diyebilecek kadar hümanist ve barışsever bir
Batılı çıkmadı bugüne kadar..  

Boğaların sırtına şiş saplayanlar, o güreşleri
1907 yılında yasaklayanlardan, kuşlara özel
ev yapan bir milletten daha fazla hayvansever
ve hayvan haklarına saygılı olamazlar.

Kapitülasyonlarla ayrıcalıklar tanıyan biziz.

Küçük millet olduğumuz için kollamış olama-
yız Fransa'yı.

Ya kollamasaydık Fransa bu günleri görür
müydü sanırsınız?

Bu örnekleri yüzlerce’ye binlerce ‘ye kadar
çıkarabiliriz. Ama bir faydası olmaz sanırım.
Çünkü biz öğrenmek,  aydınlanmak için oku-
muyoruz. Böyle olunca da onlar Uygar biz
Barbar oluveriyoruz..

Günümüzde işgal anlayışı değişmiştir. Artık
beynini işgal ettiklerinizin her şeyine sahip ola-
bilirsiniz.

Sizce bizim beynimiz özgür mü?  
Ona da siz karar verin
VESSELAM

Biz barbarız, Batı uygar...

2015 yılı Aralık ayında Alman-
ya’da Kamile Can tarafından kuru-
lan Canalmeidatv Ajans, artık

Tekirdağ ve Trakya halkına da hizmet vere-
cek. Almanya ve Türkiye'de katıldığı defileler
ve sosyal sorumluluk projeleri ile basında bir-
çok kez yer alan ünlü model Kamile Can, Te-
kirdağ'da yeni ofis açmış olmanın verdiği
haklı gurur ve heyecanını yaşadığını belirterek
yerel basına açıklamalarda bulundu.

Büyük heyecan yaşıyorum

Almanya’da yaşayan ünlü model Can, basına
yaptığı açıklamada; "Doğduğum, büyüdü-
ğüm ve çocuklarımın yaşadığı şehir olan Te-
kirdağ'a çok sık gidip geliyorum.
Tekirdağ'daki yakınlarım ve beni tanıyanlar
her seferinde Tekirdağ'da hatta Trakya'da bir
cast ajansın olmadığını ve bunun bir ihtiyaç
olduğunu defalarca belirterek, güvenebilecek-
leri bir ajans eksikliğini yaşadıklarını ve en
yakın İstanbul'da olduğunu, bu durumda da
kendileri ya da çocukları için ajansa başvuru
yapmalarının imkansız olduğunu söylemiş-
lerdi. Tekirdağ halkından defalarca bu sıkıntı-
ları ve talepleri işitince bu konuda
çalışmalarıma başladım. Yaklaşık 3 aylık
araştırma ve çalışmalar sonucunda, Alman-
ya'dan sonra Tekirdağ'da iletişim kurabilece-
ğiniz büromuz, Canalmeidatv.com adlı
sitemiz ve Canalmeida TV You Tube kanalı-
mızla hemşehrilerimizin hizmetine girdik. Al-
manya'dan sonra Türkiye'de de bu sektörde
hizmet vermeye başlamış olmanın haklı guru-
runu ve heyecanını yaşıyorum" dedi.

Hayallerinizi ertelemeyin

Her zaman hayallerinin peşinden koşan biri
olduğunu ifade eden Can; " Gençlik yılla-
rımda, gelecekteki hayallerimi manken veya
oyuncu olmak süslüyordu. Bunun için ilk
adımı atarak İstanbul'da birçok cast ajansa
başvurular yapmış ve kabul edilmiştim. Al-
manya'da yaşayan biri olarak Türkiye'de bir
ajansta çalışmanın o kadar da kolay olmadı-
ğını kısa zamanda yaşayarak öğrenmiştim.
Ayrıca iş sınırlarımı ajansın belirlemesi beni
tatmin etmemişti. Yaşadığım tüm zorluklara
ve olumsuzluklara rağmen hemen pes etme-
dim. Hayallerime kavuşabilmek adına bu sek-
törde daha fazla bilgi ve tecrübeye sahip
olmak için tüm zorlukların üstesinden gel-
dim. Yurt dışında da genelde gece kıyafetleri
ve gelinlik üzerine başarılı manken-model ça-
lışmalarım oldu.Şimdi bu alanda kendine gü-
venen, istekli ve benim gibi hayalleri olan
kişilere iş imkanı yaratarak, hayallerinin ger-
çekleşmesine katkıda bulunmak için Tekir-
dağ’da ilk adımı atıyoruz.Sonuç olarak, ben
hayallerime kavuşmak için beklemedim. Bir
değil birkaç adım attım. Siz de hayallerinize
kavuşmak için beklemeyin ve ilk adımınızı
atın. Yeteneklerinizin farkına varın. Kendinize
güvenin. Hayallerinizin gerçekleşmesi için
Canalmediatv artık çok yakınınızda. Canal-
meidatv olarak; sağlık, ekonomi, siyaset,
spor, kültür ve sanat konulu programlar yap-
mayı planlıyoruz. Halkımıza her alanda kendi
markalarını yaratma şansını sunacağız. Fir-
malar için profesyonel reklam ve tanıtım hiz-
metleri vereceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. 

İ stanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı
okulları bünyesinde barındıran İTÜ Ge-
liştirme Vakfı ile kantin, sosyal tesis ve

dergi satışıyla yıl sonu bütçesini zar zor zarar
etmeden kapatabilen İTÜ Vakfı‘ndan sonra
bir vakıf daha Doğa Koleji‘ni satın almak
için topa girdi. İTÜ’nün koleji satın almak
için yeni bir vakıf kurduğu ortaya çıktı. Kuru-
lan yeni vakfın bütçesinin ne kadar olacağı
ve yönetim kurulunun kimlerden oluşacağı
ise bilinmiyor. İTÜ Rektörü Mehmet Kara-
ca'nın, Doğa Koleji’ni 800 milyon TL’lik tek-
lifle İTÜ Vakfı’nca satın aldığı yönünde üç
hafta önce yaptığı açıklamanın gerçeği yan-
sıtmadığı ortaya çıktı.

Ödeme yapılmadı

19 Aralık 2019’da bir açıklama yapan İstan-
bul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, satın
alma süreciyle ilgili olarak; müzakere süreci-
nin İTÜ Vakfı ve Doğa Koleji arasında
devam ettiğini duyurmuştu. Ancak aradan
geçen üç haftada kamuoyuna satış sözleş-
mesi açıklanmadığı gibi satıştan sonra ilk
ödeme kalemi olarak taahhüt edilen öğret-
men maaşları da ödenmedi. İstanbul Teknik
Üniversitesi, satış süreciyle ilgili sessizliğini
korurken aynı zamanda başkanlığını İTÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yapa-
cağı İTÜ Eğitim Vakfı adıyla üniversiteyle
üçüncü bir vakıf kurulduğu öğrenildi. Yöne-

tim Kurulu üyelerinin kim olacağı ise ka-
muoyuna açıklanmıyor.

Dört aydir maaş alamıyorlar

Doğa Koleji'nde şu an 45 bin öğrenci eği-

tim görüyor. İstanbul başta olmak üzere 15
ildeki 214 şubede mali sıkıntı yaşanıyor. 6
bin öğretmen ise dört aydır maaş alamıyor.
Öğretmenler, 17 Ocak cuma günü öğrenci-
lerin karnelerini alana kadar sorun çıkar-

madan derse girecekleri öğrenildi. Öğret-
menlerin, 18 Ocak cumartesi günü ise
Doğa Koleji Genel Müdürlüğü önünde ya-
rıyıl tatiliyle beraber protesto eylemlerine
yeniden başlayacakları öğrenildi.

İBB mezarlığa el attı 
İBB ekipleri, Maçka Mezarlığı'na ilişkin Beyaz Masa'ya gelen ihbarlar ile basına
yansıyan haberler üzerine çalışma başlattı. Evsizler tarafından kullanıldığı ve
tahrip edildiği belirlenen tarihi mezarlıkta temizlik, bakım çalışmaları yapıldı

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, tarihi Maçka
(Şeyhler) Mezarlığı'yla il-

gili Beyaz Masa'ya gelen şikayetler
üzerine anında harekete geçti. Me-
zarlıkta incelemelerde bulunan ekip-
ler, mezarlık alanının (hazire)
evsizler tarafından barınak olarak
kullanıldığını ve mezar taşlarının
birçoğunun hasar gördüğünü tespit
etti. Bu tespitler üzerine, İBB Kültür
Varlıkları Daire Başkanlığı Bakım
Ekipleri, teknik personelin deneti-
minde, mezarlık alanında genel te-
mizlik çalışmaları yaptı. Ekipler,
mezar taşlarına zarar veren ağaç ve
bitkileri de temizledi. Mezarlık ala-
nını barınak olarak kullanan kişilerin
yapmış olduğu muhdes (sonradan
eklenen) yapıları da söktü. Ekipler,
alandan poşetler dolusu çöp topladı.

Kapıya kilit vuruldu

Konuya ilişkin sosyal medyada de-
ğerlendirmelerde bulunan İBB Kül-
tür Varlıkları Daire Başkanı Mahir
Polat, "Maçka (Şeyhler) Mezarlığına
13.01.2020 tarihinde gidilerek ye-
rinde incelemelerde bulunuldu. Me-

zarlıkta define kazıları yapıldığı, bazı
kişilerce barınak olarak kullanıldığı,
hatta ısınmak için ateş yakılarak
bazı mezar taşlarına zarar verildiği
tespit edildi. Temizlik çalışmaları ya-

pıldı ve güvenlik kontrolüyle kapıya
kilit vuruldu" dedi. Polat, yılların ih-
mali ile oluşan kırılma ve bozulma-
ların restorasyon süreçleri ile ele
alınacağını da sözlerine ekledi.

Zübeyde Hanım’ı 
kabri başında andılar

Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi
Zübeyde Hanım’ı her yıl mezarı ba-
şında anan Büyükçekmeceli kadınlar

bu yıl da geleneği bozmadı. Büyükçekmece bele-
diye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil
toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet,
Zübeyde Hanım’ın vefatının 97’inci yılında
İzmir’deki mezarını ziyaret etti. 

Çelenk koyup, dua ettiler

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak
Sancar, Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve
Yazar Sacide Bolcan’ın nezaretinde gerçekleşen
anma ziyaretine Belediye Başkanı Dr. Hasan Ak-
gün’ün kızı Yurdagül Akgün’de katıldı. Zübeyde
Hanım’ın mezarına Büyükçekmece Belediyesi
adına çelenk bırakan Büyükçekmeceli kadınlar
daha sonra dua ettiler. Törenin sonunda Belediye
Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Zübeyde Ha-
nım’a Mektup” yarışmasında dereceye girenlerin
plaketlerini takdim etti. Programın son bölü-
münde Zübeyde Hanım’ın köşkünü gezen kadın-
lar sağladığı imkanlardan ötürü Büyükçekmece
Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. 

Yüzlerce öğretmenin maaşını ala-
madığı, binlerce öğrencinin eğitim

hayatının sekteye uğradığı Doğa
Koleji'nde kriz yine çözülemedi. 
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin

Doğa Koleji'ni satın alabilmek için
kendi bünyesinde üçüncü bir vakıf

kurduğu ortaya çıktı. İTÜ Eğitim
Vakfı adlı yeni vakfın kuruluş 

çalışması bitmediği için kolejin
resmi satışı da gerçekleşemedi

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

KOLEJ KRIZI
COZULEMEDI

Kış geldi yollar elden geçiriliyor
Çatalca Belediyesi'nin il-
çenin genelinde başlattığı,
yol yapım, onarım, yol

açma ve kaldırım yenileme gibi çalış-
malar devam ediyor. Çalışmalar hak-
kında bilgi veren Belediye Başkanı
Mesut Üner, "Çatalca’mızın her nok-
tasına hizmet götürebilmek adına
mevsim şartları ne olursa olsun gece
gündüz demeden çalışıyoruz. 'Vatan-
daşlarımızın ulaşım hizmetlerinden
sorunsuz bir şekilde faydalanabilme-
leri için yol, bakım, onarım çalışmala-
rımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Çalışmalarımız kapmasında hasar
gören veya yeni imara açtığımız yol-
ları uygun malzemelerle düzenleyerek
vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım im-
kânı sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızın
yanı sıra yayalarımızın güvenliği için
yeni kaldırımlar oluşturuyoruz" dedi

Birçok çalışma tamamlandı

Ekipler tarafından çalışmalar devam
ederken; Adnan Sokak’ta, Cevdet
Barın Caddesinde, Çakıl Mahallesi
Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde,
Binkılıç Aile Sağlığı Merkezi, Mey-

dan Polis Karakol Binası ve İlçe Em-
niyet Müdürlüğü bahçelerinde, Ar-
mağan Çıkmazında parke taş
kaplama ve onarım çalışmaları ta-
mamlandı. Sakarya Caddesinde,
Tahta Köprü Sokak’ta, Mescit So-
kak’ta, Vezir Ferhatpaşa Caddesi ve
İstasyon Caddesi Kültür Merkezi ya-
nında kaldırım çalışmaları yapan
ekipler Ovayenice Mahallesindeki
kaldırımlarda engelle rampa düzenle-
meleri ile Sağlık Ocağı ve Engelliler
Merkezi etrafında düzenleme 
çalışmaları yaptılar.

Canalmeidatv 
hizmete başladı
Üç böbrekli model olarak 
Almanya’da şöhret olan, 
Türkiye ve Almanya'da çeşitli
defilelerde modellik yapan 
Kamile Can, Tekirdağ'da da 
Canalmeidatv Ajans'ın ofisini
açarak hizmet vermeye başladı



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, 20’nci ilçe bele-
diyesi ziyaretini Sultanbeyli’ye

gerçekleştirdi. Sultanbeyli Belediye Başkanı
Hüseyin Keskin, İmamoğlu ve İBB üst yö-
netimini makam odasında ağırladı. İlçe be-
lediyelerine yapacakları ziyaretleri hızlıca
bitirme çabası içinde olduklarını belirten
İmamoğlu, “Ortak çalışmaya dönük süreci
hızlandırma çabası içindeyiz. Sultanbeyli
Belediye Başkanı’mızla ilçemizi konuşaca-
ğız. İBB ile bugüne kadar yapılan, bitmesi
gereken işler ve bundan sonraki süreçte bek-
lentilerini dinleyeceğiz. Tüm arkadaşlarımla
beraber dinleyeceğiz. Bu süreci koordineli
yürütme çabasındayız. Umarım hem Sul-
tanbeyli hem İstanbul’un tümü için bir bü-
tüncül çalışmayı, birlikte geliştiririz. Verimli
bir Sultanbeyli günü geçirmek istiyoruz. İs-
tanbul’un en doğusunda bulunan ilçelerden
bir tanesi olan Sultanbeyli’den, en batısına
kadar her aşamasını, her noktasını eşit hiz-
met noktasında bir ahlakla yönetme çabası
içerisinde olacağız” dedi. Keskin de İma-
moğlu ve ekibine, ziyaretlerinden dolayı te-
şekkür etti. Konuşmaların ardından,
Sultanbeyli’nin sorunlarının ele alındığı su-
numun yapılacağı salona geçildi. Sunumda,
İmamoğlu ile birlikte İBB üst yönetimi de
hazır bulundu. Başkan Keskin ve beraberin-
deki ilçe belediye yöneticileri, İBB heyetine
sunum yaptı.

Kitap tartışması bizi üzüyor

Sunumun ardından, İmamoğlu ve Keskin
İBB’ye ait Sultanbeyli Gölet Sosyal Tesis-
leri’nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu,
gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da
burada yanıtladı. Selahattin Demirtaş’ın ki-
taplarının İstanbul kitapçısında satıldığına
dair. Bu yeni bir uygulama mı? Sakine Can-
sız’ın envanterden bugün çıkarıldığına dair
bazı görseller dolaşıyor…” şeklindeki so-
ruya yanıt veren İmamoğlu, "Bu şekilde tar-
tışılması bizi üzüyor. Kitap konusu yıllar
önce de başka şekilde eleştiriye sebep ol-
muştu. “Bomba kadar etkili” diye bir tarif
yapılmıştı. Bu olaydan sonra, bunu yapan-
lar, bu ülkede 15 Temmuz’u gerçekleştir-
mişti. Bu tarz laf söyleyenlerin pişman
olduklarını düşünüyorum. Belki sormanız
da gerekebilir o dönemin Başbakanı böyle
bir ifade de bulunmuştu. Sayın Demirtaş’a
ait kitap her yerde satılıyor. Devletin kurum-
ları da buna dahil. PTT’nin de sitesine girin,
var TBMM’nin de sitesine girin, var. İkti-
dara çok yakın kitapçıda da var. Başka ki-
tapçılarda da var. Olabilir de. Olmalıdır da.
Kaldı ki bir kitabın yasak olup olmadığına
karar verecek olan, bu ülkenin mahkemeleri,
savcılıkları. Diğer kitapla ilgili olarak; 5 yıl-
dır satışta olan bir kitap. Yeni değil. İstanbul
Kitapçısı’nda 5 yıldır satışta. Ama gelen
haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını
sitemizden iptal ettik. Ama bu konu üzerin-
den bir hamaset oluşturarak, yine bir düş-
manlık kurgusu üzerine önce sosyal
medyadan başlatıp sonra başka iletişim
araçlarına taşıyarak, yani bir nevi böyle top-
lumu infiale getirmek… Bunlar hoş şeyler
değil. Toplumu boş işlerle uğraştırma mese-
lesi" dedi.

Kadınların birlikteliği önemlidir

“Demirtaş’ın ‘Devran’ oyununu izleyenler
arasında sizin eşiniz de vardı. Hükümet ka-
nadından özellikle İçişleri Bakanı’ndan
oyunu izleyenlere tepkiler geldi.” sorusunu
da yanıtlayan İmamoğlu şöyle konuştu;

"Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bi-
tirmiş, masteri olan, doktorası olan bir Türk
kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir.
Türkiye’yi yorumlayan, dünyayı yorumlaya-
bilen ve ona göre nereye gideceğini bilen
Türk kadını. Sadece benim eşim değil, oraya
gelen diğer kadınların da aynı şekilde oldu-
ğunu düşünüyorum. Öyledir de. Kadınların
bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sü-
rece katkı sunmasını çok olgun bir tavır ola-
rak görüyorum. Destekliyorum da. Eşimin
de başta olmak üzere, bana soracak halleri
yok. Ben, bu devlet adamlığı çağrısını her
zaman ifade etmiştim. Söylenen sözler,
ifade edilen tanımlar, tarifler o kadar kötü
ki. Üzüntü ile takip ediyorum. Keşke bu ka-
dınların yaptığına, 10-15 kadın daha ek-
lense. Belki bu ülkede kadın eliyle farklı bir
atmosfer doğabilir. Belki bu ülkede, barış ve
huzur ortamı oluşabilir. Keşke bunu yapa-
bilsek. Bu konuda biraz erkek çeneleri az ko-
nuşsa. Ben sahada gezerken de aynı dili
konuştum. Trabzon’da da Diyarbakır’da da
İstanbul’da da. Şu anda da görev yapıyo-
rum ve aynı şeyleri konuşuyorum. Bizi ha-
maset çerçevesi içerisine sığdıramazlar,
girmeyiz. Orası, onlara kalsın."

Cumhurbaşkanı'nı yanıltıyorlar

Metro hattını durduğu iddialarını da cevap-
layan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;
"Benim arkadaşlarım evvelsi gün buna bir
açıklama yazdılar. “Yanlış ifade” diye belirt-
tiler. Doğru, ama eksik. Yalan; yanlış değil,
yalan ifade. Ben, bu yalan ifadelerden do-
layı bir uyarıda bulunmak istiyorum. Özel-
likle Sayın Cumhurbaşkanı’na uyarıda
bulunmak istiyorum. Ben, kendilerini yanılt-
tıklarını düşünüyorum kendi bakanlarının.
Örnek mi? Melen Barajı. Melen Barajı’nı
biz gündeme taşıdık. Devlet Su İşleri’nin
(DSİ) gündeminde çözüm aradık, didindik;
olmadı. Bizim gündeme getirmemizle Sayın
Cumhurbaşkanı’nın haberi olunca ödeneği
çıktı DSİ üzerinden. Çatlakları, biz gün-
deme getirince öğrendi Sayın Cumhurbaş-
kanı. İkincisi Kanal İstanbul’da 30 milyon
metrekareye yakın arsa hareketi olduğunu
tariflediğimiz yerde, birkaç gün önce, “Bu-
rada hiç arsa hareketi yok” diyen bakan var.

Tek bir yalanlama yok. Çünkü biz doğruyu
söyledik. Bu konuda da herhalde Sayın
Cumhurbaşkanı’nı yanıltıyorlar. Sadece o
da değil. “ÇED raporuna İBB memuru
onay verdi” dediler. Halbuki öyle bir şey
yok. Hazirun cetveline attığı imzayı, onay
olarak Cumhurbaşkanı’na anlatmış olabilir-
ler. Aynı şeyi Ulaştırma Bakanı yaptı: “Efen-
dim şehir hastanesine giden metroyu İBB
iptal etti.” Bizim öyle bir hamlemiz yok, hiç
olmadı da. Bir gün sonra, “Bana Sağlık Ba-
kanı böyle dedi’ dedi. Başından beri Ulaş-
tırma Bakanlığı’nın sürece dair söylediği her
şey yanlış, eksik. Şimdi işin içine yalan ifade
de girdi. Bu çok ayıp. Yakışıksız bir durum.
Buradan siyaset yapmayın. Bu ülkede bir
süreç yaşanıyor doğrusuyla, yanlışıyla. Top-
lum tarafından eleştirilen tarafları çok.
Cumhurbaşkanı bir görev yapıyor. Yardımcı
olması gereken atanmış bakanların işi, bize
laf yetiştirmek. İşinize bakın. “Efendim ben
İBB Başkanına bilgi vermem. Çünkü ikna
olmaz!” Nereden biliyorsun? Bilgi al, bilgi
ver. Sayın Bakan’ın görevi ne? Bu ülkeye
fayda sağlamak. Ben burada, Sayın Cum-
hurbaşkanı’na da doğru bilgileri aktarma-
dıklarını düşünüyorum. Yanıltmaya
çalıştıklarını düşünüyorum. Çünkü söyledi-
ğiniz şey tümüyle yalan. Halbuki biz, ora-
daki sorun çözülsün diye, Sayın Vali de
dahil, kaç tane toplantı yaptık. Çünkü biz
geldiğimizde, yaklaşık 2 yıldır duran bir
metro hattından bahsediyoruz. Orayı hare-
ketlendirme, bir an önce bitirme çabamız
var."

Metro benim metrom değil

Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Ben Sayın
Cumhurbaşkanı’na buradan çağrı yapıyo-
rum. Gelin, elbirliğiyle duran bütün metro
hatlarını harekete geçirelim 2022-2023 bit-
meden. Bu durmuş, 2 yıldır yapılamayan
bütün metro hatlarını hemen bitirelim.
Bakın bir başka uyarıda daha bulunayım.
2020’de, özellikle kredi imkanı sağladığımız
bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık.
Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için
Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim
bu talebimiz reddedildi Ocak ayının ilk haf-
tası. Belki bundan da Sayın Cumhurbaşka-
nı’nın haberi yok. Reddedilmese, biz o kredi
imkanlarıyla metro hatlarını çok hızlı hare-
kete geçirebileceğiz. Buradan çağrı yapıyo-
rum. Hem o 3 hat hem diğer hatlar… Sayın
Cumhurbaşkanı, el ele kol kola hepsini bir
anda bitirelim. Kredi imkanı var, biz buluyo-
ruz. Sadece istediğimiz bir dokunuş. Finas-
manını da beraber çalışabiliriz. Kimin bu
metro? Ekrem İmamoğlu’nun mu? Sayın
Erdoğan’ın mı? Hayır; milletin. Beraber çö-
zelim. Onun için bakanların bu yanıltmala-
rıyla, yalan ifade kullanarak hem Sayın
Cumhurbaşkanı’na hem hükümete hem
millete zarar verdiklerini düşünüyorum"
diye konuştu.

Kanal İstanbul yanıtı 

İmamoğlu, “Finansmanı tartışılan bir başka
konu da Kanal İstanbul. Dün Sayın Bakan,
‘15 milyar dolar’ dedi. Daha önce 75 milyar
lira konuşuluyordu. Finansman konusun-
daki bu soru işaretlerine ne diyeceksiniz? Bir
de ÇED raporunda Kanal İstanbul gerçek-
leşirse o bölgeden taşınması gereken mahal-
leler var. O mahallelere nasıl
sesleneceksiniz? Çünkü kamulaştırılan alan-
larda çok fazla mağduriyet olduğu iddia
ediliyor…”  sorusuna ise şu yanıtı verdi;

"Bir ara ‘75 milyar lira’ dendi.
Bir ara ‘20 milyar dolar’
dendi. Şimdi ‘15 milyar dolar’
deniyor. Sayın Bakana bir kişi
şunu sorsun; ‘Kaç metreküp
hafriyat çıkacak, birim mali-
yeti ne? Ne kadar köprü yapı-
lacak, birim maliyeti ve
toplam yaklaşık maliyeti şu.’
Yukarıdan aşağıya bir diziver-
sin ya. Bu ülkenin milyarlarca
dolarlık iş yapmış müteahhit-
leri, teknik insanları var. Bir
anda, bir günde maliyet or-
taya çıkar. Niye böyle yuvarlak
kelimeler? Bu ülkenin milyar-
larca dolarlık iş yapmış müte-
ahhitleri, müşavir firmaları,
teknik insanları var. Neden
böyle yuvarlak kelimeler?
Çocuk oyuncağı mı bu? 15
milyar dolar, 20 milyar dolar,
75 milyar lira… Bu konu
çocuk oyuncağı değil. Bu
ciddi bir konu. İstanbul halkı-
nın da büyük bir kısmının
karşı çıktığı bir konu. Maliye-
tiyle ilgili ‘Yılda beş milyar
dolar gemilerden gelir kazana-
cak’ deniyor. Be ne diyebilirim ki? Yeğeninin
yarım saate karşıdan karşıya geçtiğine ina-
narak bunun doğruluğunu savunan bir ba-
kanın söylemine, benim inanmak içimden
gelmiyor. Bize, İstanbul halkına, kurumlara
maliyeti bir döksün. Maliyeti bir görelim?
Gerçekçi mi, değil mi? Diğer yapı maliyet-
leri nelerdir? Orada, 1 milyonun üzerinde
bir şehir tasarlanıyor. Bana göre bu rakam
daha yüksek, 1,5 milyon."

Feryatları göreceksiniz

Kanal İstanbul'un büyük bir travma oldu-
ğunu da anlatan İmamoğlu, "Ben söylemiş-
tim. ‘Bu iş yüz milyarlara çıktı, ekranlarda
iki yüz milyar verseniz kurtarmaz’ demiştim.
Göreceksiniz. Maliyetin ne kadar yüksek ol-
duğunu hep beraber göreceğiz. Tahmin edi-
lemeyen maliyetler de bu işin dışında. Hele
işin içine hafriyat ve alt yapı sokmuşsanız,
yirmi otuz metre alttaki çamur tabakalarla
ilgili somut bilgiler yoksa, şehri Allah koru-
sun! Birçok konuyla ilgili Allah korusun
ama işin maliyet boyutu da böyle. Dolayıyla
bu maliyet rakamlarının gerçekçi olmadı-
ğını, kamuoyunu açık bilgilendirme prensi-
binden uzak bir tavır olduğunu, her gün bir
rakam sıçratarak insanların kafasını bulan-
dırmaktır. Çıkarsınlar ondan sonra biz daha
somut eleştirilerimizi yaparız. Kamulaştır-
mayla mahallelerinden olan, yaşam alanla-
rından olan insanlarla ilgili bu bir başlangıç.
Bu feryatlar daha yüzbinleri bulacak. Biz
oradaki haritayı görüyoruz. Küçükçek-
mece’yi, Başakşehir’i Arnavutköy’ü etkileyen
alanları haritada görüyoruz. Daha bu baş-
langıç. Feryatları göreceksiniz. İnsanların
elli yıldır, yüz yıldır yaşadıkları yuvalarından
edildikçe, bir de ‘Gidin orada kooperatif
kurun evleriniz yapın’ diye hayal satacaklar
insanlara. Bu tarafı konuşulduğunda ÇED
raporu asıldı, şimdi planlar askıda, hemen
kamulaştırma yazısı yazıldı. Kimin haber
var? Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye’yi ve
İstanbul’u bu kadar alabora eden, akşam-
dan sabaha kadar bu kadar meşgul eden bir
süreç, akıl tutulmasıdır. Sultanbeyli’de in-
sanların yıllardır süren tapu sorunları var.
Çözümü için 30 yıldır insanlar burada emek

harcıyor. Mekan sahibi olabilmek, kendi yu-
valarının sahibi olmak için. Siz geliyorsunuz
30 yıldır yaşadıkları yerden “Hadi güle güle”
diyorsunuz. Hem de burası gibi değil, imarlı
hazır yerler. Bu işler öyle kolay değil. İnsan-
ları mekanlarından alıp sağa sola getirip gö-
türmek. Çocuk oyuncağı mı bu? Biraz öyle
bakıyorlar sürece. Bu da ayrı bir travma.
Kanal süreci böyle devam ederse yüzbinlerce
insanın çığlığını duyarız. Umarım bu olma-
yacak. İnşallah bu iş olmayacak. İnşallah bu
geri dönecek. İstanbul adına da Türkiye
adına da bir travmadır" dedi.

Sultanbeyli için konuştu

Sultanbeyli ziyaretiyle ilgili de konuşan İma-
moğlu, "Bugün yaptığımız toplantı, ilçelerle
yaptığımız uyumlu çalışma işbirliği toplan-
tısı. Bugün, Sultanbeyli Belediye Başka-
nı’mızla çok önemli diyalog ve işbirliği içinde
olduk. Burada Büyükşehir’in var olan proje-
leri, yarım kalmış işleri, eksiklikler, daha önce
tasarlanmış ama henüz başlanmamış işleri
konuşuldu. Bunlar içinde ulaşım, yeni başlat-
tığımız Çekmeköy- Sultanbeyli metro hattı-
nın süreci gibi birçok konu var. Örneğin;
İETT hatlarıyla ilgili sıkıntılarını aktardılar.
Bunların çözümleriyle ilgili aktif hareket etme
adına hemen İETT sorumlusu arkadaşımızı
bıraktık, masa kuruldu, çalışıyorlar. Ulaşımla
ilgili aktardıkları konularla ilgili bir hafta içe-
risinde, yine iki tarafın yetkilileri bir araya
gelip çözüm bulacaklar. Özellikle İstanbul’un
doğusunda, Anadolu yakasında Marmaray
ve metro devreye girdikten sonra insanların
kuzey-güney hattında iletişimlerinde sıkıntı
olduğunu tespit ettik. Onla ilgili bir müjde
verdik. Onla ilgili çalışmalar son safhasında.
Özellikle arkadaşlarımız Sultanbeyli’yi de çok
ilgilendiriyor. Vatandaşlarımızın İETT oto-
büsleriyle, metro ya da tramvaya ulaşmala-
rını sağlayacak, aktarmalarını ücretsiz hale
getirecek bir sistem çalışıyor. Bu Sultabeyli
adına çok verimli olacak. Onun müjdesini
verdik. UKOME aşamasına gelmek üzere.
Oda temsilcileri oradaydı. Çok demokratik
sağlamıştı sayın başkan. İlçe başkanlarını
davet etmişti. Karşılıklı çok verimli bir top-
lantı yaptık" diye konuştu.

MUSTAFA DOLU
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harekete GeCIrelIm 

Pazar ziyareti yaptı 
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminin
vazgeçilmez mekanlarından pazarları,
seçildikten sonra da unutmadı. İma-
moğlu, Sultanbeyli Belediyesi’ne yaptığı
ortak masa ziyaretinin ardından, aynı il-
çenin Necip Fazıl Mahallesi’nde kurulan
semt pazarına geçti. Pazar girişinde
esnaf tarafından alkışlarla karşılanan
İmamoğlu’na, meyve sepeti hediye
edildi. Bu sırada bir esnaf, İmamoğ-
lu’nun ziyaretinden duyduğu memnuni-
yeti, “Başkan’ım sözünü tuttu, yine geldi
Salı Pazarı’na” sözleriyle dile getirdi.
İmamoğlu, engelli bir esnafın so-
runlarını dinledikten sonra ileti-

şim bilgilerini aldı. Pazarcı esnafı da
İmamoğlu’na, “hamaliye” sorunlarını
anlattı. Göreve başladıklarında Bayram-
paşa Hali’nde İBB’ye ait bir alanın
bulunmadığını belirten İmamoğlu,
“Yerimiz yoktu, yerimizi aldık. Kuraca-
ğımız masaya sizi de çağıracağız. Sizi
dinleyeceğiz” dedi. İmamoğlu, “Maf-
yaya yer yok” diyen bir esnafa da “Biz,
mafyacılık oynayan herkese karşıyız. Biz
çözeceğiz, siz de fiyatlara yansıtacaksınız.
Vatandaş da kazansın” yanıtını verdi.
İmamoğlu, bir tezgahtan aldığı muzları,

basın mensuplarına ve
vatandaşlara da-

ğıttı.

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

Para ve iktidar hırsı

P ara ve iktidara sahip olma hırsı dünden bu-
güne değişmeden artarak büyümekte.
Kişi, paraya ve mülke sahip olmak için bunu

hırs yapan kendini toplumun diğer bireylerinden hep
farklı görmekte. 

Farklı görülen üstünlük, ayrıcalık, dokunulmazlık,
hâkimiyet ve bunlara sahip olmak için dalavere yap-
mak, yalan söylemek, insanlık onurunu ayaklar altına
almak ve toplumsal değerleri ayaklar altında 
çiğnemektir.

Paraya, birden fazla mal ve mülke sahip olan daha
fazlasına sahip olmak için eldekinin kıymetini 
bilmeden hırs yapmakta.

Gözüne hırs bürümüşün yapamayacağı vahşilik ve
canilik, yıkamadığı değerler yoktur çünkü bireysel 
çıkarları ön plandadır.

Bataklıkta, kaygan zeminde, çok katlı binalar
yaparak allayarak pullayarak satmak;

Yasal engelleri bağış, hediye ve benzerleriyle 
aşmakta;

Büyümesi için önündeki yasal engelleri aşmak için
yeni yasa ve kararname çıkarması gerekir bunun için
basın, medya ve özel(vakıf)okul açmakta;

Buralarda çalışanlar/beslenenler sahiplerinin sesi
olmakta;

İktidarda kimin olması önemli değil kendisinin 
istekleri ve büyümesi önemli;

Onun inancı “bir yatırıp on almak” ve bunun için
her şeyi göze almakta.

Bugün dünden farklı inanca, giyime, yaşam şekline
ve duyguya sahip ise onu değişime zorlayan nedir?

Örneğin, bir annenin aynı karında büyütüp, aynı
memesinden beslediği çocukları arasında ayrıcalık
yaratması, kardeş kavgasını başlatması, yaşam hak-
kını kıskanması, sevgisini göstermemesi nefret et-
mesi, hakkı olanı vermemesinin nedeni aslında para,
mal ve mülk zenginliği gözünü kör etmesidir.

Mal ve mülk zenginliği iktidar ile birleştiğinde bir-
kaç istisna dışında önünde engel kalmamakta.

İktidar, devleti yöneten ile para, mal ve mülk
zenginliği çıkarları birleştiğinde, değiştiremeyecekleri
yasa aşamayacakları engel kalmıyor.

Para ve iktidar birleştiğinde devlet gücünü
kullanma yetkisi belli kesimlerin elinde oluyor.

Tek, tek fertlerin/vatandaşların oluşturduğu “dev-
let” dil, inanç ve gelenek birliği değil çıkarların bir-
leştiği bir devlet olur ki burada iktidarın ve paranın
hâkimiyeti var, vatandaşların değil.

Para ve iktidar birçok kişinin başını döndürmeye
devam etmekte.

Yalan söyleyecek, çıkarlarını bencilce savunacak,
karşı duran kim ve ne varsa “fil gibi ezip geçecek”,
çamur atıp çirkefleşecek, dün yaptıklarını inkâr ede-
cek dahası çıkarları için yaptığı her şey onun için
mubah olacak.

Ona kim karşı çıkıyorsa o düşman, münafık, hain,
satılmış olmakta.

Bizler kaybettiklerimizin yasını tutarken ve anar-
ken yanımızda olmayan, ağzına almayan, saklanacak
yer arayan, kuytuluklarda ve gölgelerde gezinenler
utanmadan bize çamur atıp saldırmakta hakkımız
olanı elimizden almaya çalışmakta. Çünkü onların
dünü ve geçmişi yok, günü kurtarayım derken 
insanlık onurunu ayaklara altına almakta.

Evet, para ve iktidar hırsı sevgiyi saygıyı yok
sayar. 

Hele birde kırkından sonra buna önem veriyorsa
geriye dönüşü olmayan yola girmiştir ondan her
türlü kötülük beklenir.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na vazo hediye etti.

GelIn metro hatlarInI
İmamoğlu, "Ben, Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrı yapıyorum. Gelin, el birliğiyle duran bütün metro hatlarını harekete
geçirelim 2022-2023 bitmeden. Bu durmuş, 2 yıldır yapılamayan bütün metro hatlarını hemen bitirelim. Kimin bu
metro? Ekrem İmamoğlu’nun mu? Sayın Erdoğan’ın mı? Hayır; milletin. Beraber çözelim" ifadelerini kullandı



ÇARŞAMBA 15 OCAK 20206

Sur Yapı, Gayrimenkul
ve İnşaat kategorisinde

tüketiciler ile yapılan
birebir görüşmeler

doğrultusunda “Yılın
İtibarlısı” ödülü aldı.

Şirketin Yönetim Kurulu
Başkanı Z. Altan Elmas,

"Zor bir yıl olmasına
rağmen 2019’da

faaliyetlerimizi kesintisiz
sürdürmenin güzel bir
sonucunu aldık” dedi

2 BIN 650 DOLARA
PARALI ASKERLIK!

MarkeTing Türkiye ve Akade-
metre Research & Strategic Plan-
ning iş birliğiyle bu yıl altıncı kez

düzenlenen ‘The ONE Awards Bütünleşik
Pazarlama Ödülleri’nde Sur Yapı, Gayri-
menkul ve İnşaat kategorisinde “Yılın İti-
barlısı” ödülü aldı. Ödül 12 ilde toplam
1200 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelere
göre belirlendi.

Bizim için çok anlamlı

Raffles İstanbul’da gerçekleştirilen The
ONE Awards Ödül Töreni’nde Sur Ya-
pı’nın ödülünü Sur Yapı Genel Müdür Ve-
kili Atilla Elmas ve Sur Yapı Genel Müdür
Yardımcısı Barış Ekener birlikte aldı. Sur
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan
Elmas; “Pazarlama ve pazarlama iletişimi
alanlarında 2019’da yapılan çalışmaların
bütünleşik pazarlama disiplini üzerinden
değerlendirildiği The ONE Awards’da yılın
en itibarlısı seçildiğimiz için mutluyuz. Bu
ödülün, TÜIK tarafından demografik yapı
dikkate alınarak seçilen İstanbul, Ankara,
İzmir, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Erzurum

ve Samsun gibi illerde tüketicilerin görüşleri
alınarak sonuçlanmış olması bizim için an-
lamlı” dedi.

Bütün sözler tutuldu

2019 yılının, zor geçen bir yıl olmasına rağ-
men faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüklerini
dile getiren Elmas, “Sözlerimizi tutmak için
gayret gösterdik. Lavender Projesi’nde 535
daire, 59 dükkan; Gölbahçe Evleri’nde ise
227 daire ve 5 adet dükkan olmak üzere
toplam 826 birimin teslimlerini gerçekleştir-
dik. Antalya’da inşa ettiğimiz dev şehrin ilk
etabının bu ay içerisinde teslimlerine başla-
yacağız. Almanya’da satış noktası kurarak
Avrupa’da yaşayan Türkler’le iletişimimizi
kalıcı hale getirdik. Hem Avrupa’ya hem de
yurtiçine yönelik pazarlama ve iletişim faa-
liyetlerimizi kesintisiz sürdürdük, alıcılara
çok avantajlı fırsatlar sunduk. Tüm bu ça-
lışmalarımızın ödül olarak geri dönüşünü
görmek mutluluk verici. Bu ödül, yaptığı-
mız işlerin doğruluğunu teyit etme imkanı
veriyor ve işlerimize daha çok motive olma-
mızı sağlıyor” diye konuştu. DHA

Dünyanın pek çok noktasında iç savaşlarda, çatışmalarda yer alan paralı askerlerin son durağı Libya oldu. Rusya'nın talimatıyla
Libya'da General Hafter saflarında çalışan Wagner paralı askerlerinin bir kısmı ayda ortalama 2 bin 650 dolar (Yaklaşık 15 bin
TL) kazanıyor. Paralı askerler Orta Doğu ve Afrika'da enerji kaynaklarını korurken büyük bir ekonomi de yarattı.

EKONOMİ

Çalışanlara 6 aya kadar izin hakkı
ING Türkiye, altı aya kadar Turuncu
Mola kullanabilme olanağı getirdi.
Turuncu Mola sayesinde beş yıl ve

üzeri kıdeme sahip olan ING Türkiye çalışan-
ları, yılın istedikleri herhangi bir döneminde üç
aya kadar ücretli izin kullanabilecek, isterlerse
bu süreyi kullanılmamış yıllık izinleriyle birleş-
tirerek altı aya kadar uzatılabilecekler. Çalışan-
lar bu sırada maaşlarını alırken sağlık sigortası
gibi yan haklarını da koruyabilecekler. ING
Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yar-

dımcısı Meltem Kalender Öztürk, "Duvarla-
rında ‘Kendin ol, özgür ol’ yazan ING Türkiye,
çalışanlarının kişisel gelişimlerine ve hayallerini
gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bir kurum
olarak öne çıkıyor" dedi. 

Çok az sayıda kurum var

"Turuncu Mola ile bu alandaki öncü rolümüzü
daha da ileri aşamaya taşıyoruz" diyen Öztürk,
"Dünyada benzer 'sabbatical leave' (ücretli
izin) uygulamaları var, ancak sınırlı sayıda

kurum bu molayı kullanan çalışanlarına maaş
ödemeye devam ediyor. ING Türkiye ise Tu-
runcu Mola kullandıkları sürede 5-15 yıl arası
kıdemi olan çalışanlarına asgari ücret; 15 yıl ve
üzeri kıdemde olan çalışanlara ise güncel ma-
aşlarını ödeyecek. Fark yaratan uygulamaları-
mıza Turuncu Mola ile bir yenisini eklediğimiz
için memnuniyet duyuyoruz ve inovatif, yeni-
likçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına
imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini 
kullandı. DHA

T ürkiye ve Rusya Libya'da kalıcı barış
için ellerini taşın altına koyarken,
General Hafter'e bağlı Libya Ulusal

Kurtuluş Ordusu masayı terk ederek kalıcı
barış umutlarını şimdilik rafa kaldırdı. Libya
Ulusal Kurtuluş Ordusu Rusya tarafından
destekleniyor. Öyle ki Rus paralı asker or-
dusu Wagner Libya'da General Hafter için
mücadele ediyor.

WAGNER

Bugün Libya'daki çatışmalarda kritik bir rol
alan Rus grup Wagner'in ismi ilk olarak Su-
riye İç Savaşı'nda duyulmaya başladı. Rejim
güçlerinin yanında savaşan Wagner, Ukray-
na'da da ayrılıkçılara destek verdi. Wagner
2019 yılında Venezuela'da Başkan Nicolas
Maduro'nun yanında çatışmalara katıldı.
Global Security'de yer alan bilgilere göre
Wagner askerleri ayda ortalama 2 bin 650

dolar alıyor. Üç ay üst üste görevde olan as-
kerlere ekstradan ödeme de yapılıyor. Şu an
Libya'da 1.500 civarında Wagner askeri ol-
duğu ifade ediliyor. Wagner’in şu an kadro-
sunda kaç paralı asker olduğu bilinmiyor.
Askerlerin sıkı bir eğitimden geçtiği bir kıs-
mının da emekli ordu mensubu olduğu bili-
niyor. İç savaştan bu yana kadar Suriye’de
2000 bini aşkın Wagner askerinin çatışma-
lara katıldığı biliniyor.

G4S

Business Insider'da yer alan bir derlemeye
göre, dünyada Wal-Mart'tan sonra en fazla
çalışana sahip olan G4S grup (İngiltere’nin
en büyük şirketlerinden biri) en büyük özel
güvenlik şirketi. Firmada 625 bin insan çalı-
şıyor. G4S ağırlıklı olarak havalimanı, banka
ve hapishanelerde özel güvenlik hizmeti ve-
rirken şirkete bağlı olarak çalışan paralı as-

kerler de var. GS4'ün bünyesinde bulunan
Armorgroup'ta 9 bin paralı asker çalışıyor.
Özellikle 2010'lu yıllardan sonra Irak'taki
askeri olmayan konvoyların üçte birini G4S
koruyordu. Afrika ve Latin Amerika'da da
hizmet veren grubun dünyanın 125 ülke-
sinde paralı askerleri veya güvenlik personeli
var. G4S aynı zamanda mayın temizleme
hizmeti de veriyor.

UNITY RESOURCES

Dünya genelinde 1.200 çalışanı olan Unity
Resources'un bünyesinde Avustralya, ABD
ve Birleşik Krallık'tan emekli askerler bulu-
nuyor. Grup 2010 yılında Bağdat'taki ABD
konsolosluğunu korumasıyla dikkat çek-
mişti. Grup, Şili Ordusu'na makinalı tüfek
kullanma dersleri veriyor. Irak güçleri de
ABD’li paralı askerlerle zaman zaman karşı
karşıya geliyor/Fotoğraf: Reuters

ERNIYS

ABD, 2003 yılında Irak'ı işgal ettikten sonra Er-
niys ile anlaşarak petrol kuyularının güvenliğini
Erniys'e bıraktı. 16 bin personeli olan şirket
Irak'ta 282 noktada konuşlanmıştı. Enerji kay-
naklarını koruyan Erniys Kongo Cumhuriye-
ti'nde de enerji kaynaklarını koruma görevi
üstlendi.

ASIA SECURITY GRUP

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Kar-
zai'nin kuzeni, Hashmat Karzai'nin sahibi ol-
duğu Asia Security Group'un 600 personeli
bulunuyor. Grup, ABD'nin Afganistan'ı işgali sı-
rasında ABD ordusuna koruma hizmeti ver-
mişti.

DYNCORP

ABD'li DynCorp özellikle Irak'ta uzun süre
görev yaptı. 2012 yılında elde ettiği 3.4 milyar
dolarlık geliri ile gözleri üzerine çeken DynCorp,
Doğu Avrupa, Latin Amerika'da da operasyon-
lara katılıyor. Peru'da uzun süre hükümetle bir-
likte çalışan DynCorp, Somali, Liberya ve
Sudan'da da çatışmalara katıldı.

AEGIS DEFENSE SERVICES

Sadece Amerikan ordusu veya üçüncü dünya
ülkeleri değil Birleşmiş Milletler de zaman
zaman paralı askerleri kullanıyor. Aegis pek çok
NATO harekatında yer alırken Afganistan ve
Bahreyn'de birer ofisleri bulunuyor. Aegis De-
fense'ın askerlerinin Irak'ta sivillerin üzerine ateş
açması kamuoyunda büyük tepkiye neden ol-
muştu.

ACADEMI

Özellikle ABD'nin Irak'ı işgalinde 17 sivilin ölü-
münden sorumlu tutulan Blackwater daha
sonra ismini Academi olarak değiştirmişti. 20

bin kişilik bir orduya sahip olan Acade-
mi'nin ABD Güney Carolina'da 7 bin

dönümlük bir tatbikat alanı bulunu-
yor.

DEFION INTERNACIONAL

Latin Amerika merkezli Defi-
on'un askerleri ayda 1000 do-
lara yakın maaş alıyor. Maaş
skalasında meslektaşlarından
geride bulunan Defion
ABD'nin Irak'ı işgali sırasında
Irak'a gidip ABD'lilerin Bağ-

dat'ta yerleştikleri Yeşil Bölge'yi
(Greenzone) korumuşlardı.

‘Yılın itibarlı’ şirketi seçildi

2020 çok iyi geçecek
Türk inşaat ve gayrimenkul
sektörünün önde gelenlerinin
buluştuğu İnşaat ve Konut

Konferansı bu yıl sekizinci kez Sheraton
Grand Hotel Ataşehir İstanbul’da düzen-
lendi. İstanbul İnşaatçılar Derneği
(İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı
Nazmi Durbakayım, "Ülkemizde bu işi
‘kâr’ olarak görenler ve ‘ar’ olarak görenler
var. Artık 2020’de sektörde ‘ar’ olarak gö-
renler var ve 2019’un tecrübelerinden çıka-
rılan derslerle 2020’nin çok iyi geçeceğini
buradan müjdelemek istiyorum" dedi.

Bu dönem iyi analiz edildi

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER)
Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durba-
kayım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum’un 2019 yılını iyi analiz ettiğini be-
lirterek şunları söyledi: “Sektörümüz bu
dönemi çok iyi analiz etti ve notlarını aldı.
Sektörümüzde yaşanan sorunları önceden
hep gördük ve ifade etmeye çalıştık. Bun-
ların bazıları karşılık buldu, bazıları bula-
madı. Ancak son dönemde Çevre ve
Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, bu
durumu biraz daha fazla değerlendirdi ki,
biz 2019 yılında bir takım alınan kararlarla
bu yılın çok daha iyi geçeceğinin müjdesi
olarak kabul ediyoruz. Burada da iki ana
konu var: Bir tanesi ‘yapı müteahhitlerinin
sınıflandırılması’ ve ‘dileyenin dilediği yere
istediği inşaatı yapamaması."

Meşakkatli bir sektör

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi
Durbakayım, 2019 yılında alınan kararlar
sayesinde 2020 yılının çok daha iyi geçece-
ğini belirtti. Sektörün artık ‘ar’ olarak
kabul edilenler tarafından yönetileceğini
de dile getiren Nazmi Durbakayım,
“Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum’un beyanatları, sektörümüzün bugün
alınan kararlarla belli bir disipline gireceği-
nin müjdecisi oldu. Gönül arzu ederdi ki,
sektörün sadık emekçisi olan bizler, sınıfın
yaramaz çocuklarının yapmış oldukları
olumsuzlukların bedellerini ödemeseydik.
Çünkü o yaramazlıkları yapanlar bugün
sektörde yok. Çünkü bu sektör zor ve me-
şakkatli bir sektör. Sevmeden yapılacak bir
iş değil. Ülkemizde bu işi ‘kâr’ olarak gö-
renler ve ‘ar’ olarak görenler var. Artık
2020’de sektörde ‘ar’ olarak görenler var
ve 2019’un tecrübelerinden çıkarılan ders-
lerle 2020’nin çok iyi geçeceğini buradan
müjdelemek istiyorum. Çünkü sektör tem-
silcileriyle bizim her konuşmamızda her-
kesin gözünden ümit ve azim fışkırıyor”
diye konuştu. DHA

Rüzgara göre türbin 
Yenilenebilir enerji şirketi
Siemens Gamesa, Anadolu
iklimi gibi orta seviye rüzgâr

koşullarında en yüksek verimi sağlaması
hedefiyle yeni rüzgar türbini üretti. Mon-
tajı 2020 yılında yapılacak olan türbin,
esnek güç değerine aralığına sahip bir
şekilde 2 ile 5,0 MW arası enerji üretebi-
liyor. Siemens Gamesa, 53 MW’lık Kar-
tal RES projesine, esnek güç değeri
aralığına sahip olan SG 4.5-145 karasal
(onshore) rüzgâr türbinlerinin tedariki
için Callax Holding ile sözleşme imza-
ladı. Anadolu’nun genel iklim karakteri
gibi orta seviyede rüzgâr koşullarına
sahip lokasyonlar için ideal bir çözüm
olan SG 4.5-145 türbini, spesifik saha
koşullarına göre özelleştirilmiş çözüm-
lerle maksimum verimlilik elde etmek
üzere geliştirildi. Türbin, ilgili proje çer-
çevesinde esnek bir şekilde yapılandırıla-
rak 4,2 ile 5,0 MW arası enerji
üretebiliyor. Türkiye’de ilk kez sipariş
edilen bu türbinlerin kurulumunun 2020
yılında yapılması planlanıyor. DHA

Sur Yapı Genel Müdür Vekili Atilla Elmas almış oldukları ödülün kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Paralı askerlikle ilgili
bilinmeyen birçok

detayı sizin için
derledik.
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda
gündeme ilişkin önemli açıklama-

larda bulundu. "Ülkemizin bu dönemde at-
tığı adımlar önümüzdeki yarım asrı
biçimlendirecektir” diyen Erdoğan, “Tari-
hin hiçbir döneminde katliam zulüm lekesi
bulunmayan bir millet olarak bize yakışan
tavır neyse onu sergiliyoruz. Biz Suriye'de,
Libya'da macera peşinde değiliz. Gözümüz
petrol ve para hırsıyla kör olmuş değildir.
Türkiye'nin güvenliğinin, Libya'nın, Irak'ın
Kafkasların güvenliğinden geçtiğini hala
anlamayanlara söyleyecek sözümüz bulun-
muyor. Ama hamd olsun milletimiz bu ger-
çeği görüyor ve destekliyor. Bu vesileyle
Cumhur ittifakındaki ortağımız sayın Dev-
let Bahçeli'ye izlediğimiz politikaya verdiği
güçlü destek için teşekkür ediyorum. CHP
eski Genel Başkanı eski Deniz Baykal'a da
Libya konusunda gösterdiği devlet adamı
tavrı için teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı. 

Milletimize havale ediyorum

Daha dün birilerinin 'Doğu Akdeniz'de her-
kes var Türkiye yok' dediğini hatırlatan Er-
doğan, “Bunlar ülkemizin Doğu
Akdeniz'de attığı adımlara karşı çıkıyorsa
da böyle vicdanlı siyasetçiler yapılan işin
hakkını ancak teslim edebiliyor. "Putin İs-
tanbul Havalimanı'na inemedi" yalanına
sarılana kadar ülkemizin menfaatlerine
sahip çıkamayanları milletimize havale
ediyorum. Tarih bu kritik dönemde
kimin nerede durduğunu, kimin fe-
dakarlık yaptığını kimin hainlerin
safında yer aldığını kaydediyor.
Sonuçta kazanan millet oldu,
istiklal aşkı oldu. Gelecekte
bugünler anlatılırken saflar
aynı netlikte ortaya kona-
cak. Ötekiler de hak ettik-
leri yere kaydedilecektir”
dedi. 

Vicdan sahibi ol-
mayanlar var

Son dönemde İdlib'de
yaşanan gelişmelere de
değinen Erdoğan, “Böl-
gedeki her adımın ülke-
mizi nasıl doğrudan
ilgilendirdiğini bir kez daha
gösterdi. Sayıları 400 bini
bulan İdlib'li kardeşlerimiz ülke-
miz sınırlarına doğru harekete
geçti. O çocukların çırılçıplak ayak-
larıyla o çamurlu yollarda nasıl çırpın-
dıklarını izliyoruz değil mi? Vicdan sahibi
olmayanlar var. Ama bizim gibi vicdan sa-
hibi olanlar da var. Bizler Kızılayımızla
AFAD'ımızla bir yerde çadırları dikiyoruz,
diğer tarafta gıda yardımlarını gönderiyo-
ruz. Onları kendi başına bırakamayız. Tür-
kiye zaten yaklaşık 4 milyon Suriyeli'ye ev
sahipliği yapıyor. Biz geldiğimizde "Bunları
Suriye'ye göndereceğiz" diyenlere sesleniyo-
rum. İşte bu ifadeler sizlerin vicdanının ki-
lometre taşlarıdır” diye konuştu. 

Şaka olmadığını görecekler

Grup toplantısından büütün dünyaya ses-
lenen Erdoğan, “Nereye kadar bu duyarsız-
lığınız devam edecek? El ele verip bu

maz-
lumların, mağ-
durların yanında ne zaman yol alacaksınız?
BM acaba ne zaman adımını atacak? On-
lara da bunu söyledik. Ben bir taraftan, dış-
işleri bakanım söylüyor. Bütün bunlara
rağmen atılabilen bir adım yok. Karşımızda
meşru bir yönetim olmadığı için İdlib'deki
süreci Rusya ile yürütüyoruz. İnşallah kalıcı
bir ateşkes olur, bundan öncekileri bozan
hep rejimdi. Bu defa durum farklı. Ateşke-
sin sınırlarımıza yığılan 400 bin insanın ye-
niden evlerine dönecek şekilde yürütülmesi
şarttır. Siyasi süreci engellemeye çalışan re-

jimi,
şiddetten vazgeçir-
mek herkesin so-
rumluluğudur.
Gerekirse rejimin
ateşkesi bozma giri-
şimlerini bizzat ön-
lemekte kararlıyız.

Herkes bu işin şakası-
nın olmadığını, Türki-

ye'nin 'yaparım' dediği
şeyi mutlaka yapacağını

görüp kabul etmelidir”
uyarısını yaptı. 

Libya'ya kayıtsız kalamayız

Konuşmasını, “Libya harita üzerinde
biraz uzak gözükebilir ama bizim için ya-

bancı bir yer asla değildir” şeklinde sürdü-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Barbaros'un yadigarı Libya Osmanlı'nın
bir parçası olmuştur. Libya ve Libya halkı
ile çok derin sosyal bağlarımız vardır.
Bunun için Libya'da yaşananlara kayıtsız
kalamayız. Kimse bizden Libyalı kardeşleri-
mize sırtımızı dönmemizi bekleyemez. Lib-
ya'yı kana bulayanlar aynı zamanda
ülkemize karşı kinlerini de sergiliyor. Bu ül-
kede darbeci Hafter'e tabii olmayan Arap
kardeşlerimiz var. Bu ülkede Hafter'in hedef
aldığı kardeşlerimiz var. Hafter onları da
yok etmek istiyor. Libya'da Hafter'in etnik

temizliğe tabii tuttuğu ve sayıları bir mil-
yonu aşan Osmanlı bakiyesi Köroğlu
Türkleri de var” açıklamasını yaptı. 

Tek misyonları engellemek

Kanal İstanbul tartışmasına da giren Erdo-
ğan, “Sözlerimin başında dünyadaki mü-
cadelenin artık iç politika, dış politika
ayrımını ortadan kaldırıldığını söylemiştim.
Kanal İstanbul tartışmlası, ülkemizde icraat
yapanlarla tek misyonu yapılanları engelle-
mek olanlar arasındaki farkı bir kez daha
göstermiştir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
inşa edilirken, Kanal İstanbul'a verdikleri
tepkinin kelimesi kelimesine aynısını söyle-
mişlerdir. Emin olun Kanal İstanbul'a karşı
çıkanların bu konu hakkında en küçük fikir-
leri de bulunmuyor. İstanbul Boğazı, yılda
ortalama 45 bin geminin geçtiği günde 500
bin kişinin taşındığı üzerimizdeki yük ve
insan trafiği baskısının her geçen yıl arttığı

bir yer haline gelmiştir. Montrö'ye göre
boğazdan geçen gemiyi engelleme

hakkımız bulunmuyor. Kaza-
ları önlemede yetersiz kalı-

yor. Şehrin iki yakası
arasındaki deniz trafiğini
engellemek de ekono-
mik ve sosyal olarak
mümkün değil” dedi. 

İstediğin kadar
yapmam de!

“Ülkenin ve milletin
hayrına hiçbir fikir

üretmeyip sadece Tür-
kiye'nin tökezlemesini

hatta yere serilmesini
uman buradan siyasi rant

devşirmek isteyenlere diyecek
söz bulamıyoruz” diyen Erdo-

ğan, “İstanbul'da İkitelli'de dev bir
hastane yapıyoruz. Oranın raylı sistemini

de bundan önce AK Partili belediye yapma
sözü vermişti. Şimdi gelmiş 'yapmam'
diyor. Yahu istediğin kadar yapmam de, biz
o projeyi de hayata geçireceğiz ve onu da
süratle yapacağız. Sen bunu nasıl engeller-
sin ya? İnşallah bu hastanemiz de bu yıl
sonuna kadar devreye giriyor. Ve İstan-
bul'un Avrupa yakasındaki en büyük şehir
hastanemiz olacak” diye konuştu. 

Katillerle omuz omuza yürürler

Konuşmasında sözü Diyarbakır annele-
rine getiren Erdoğan, “Diyarbakır anneleri
evlatlarına kavuşmak için yaktıkları ışıkla
terör örgütünün karanlık yüzünü ifşa etti-
ler. Ama bakıyorsunuz ki ana muhalefet,
bunların ikizi durumunda olan malum
partiyle tiyatro izliyorlar. 
Bu tiyatroyu da kimle beraber veya kimin
eserini canlandırıyorlar? Terörden ceza-
evinde yatan şahsın eserini sergileyerek
kalkıp bunu birlikte izliyorlar. Zaten bun-
lar dün Ankara'dan İstanbul'a beraber yü-
rümemişler miydi? Hani diyordu ya
'tiyatro' diye... Ya sizin kendiniz tiyatrosu-
nuz. Eğer sıkıyorsa git Diyarbakır'a git,
oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol.
Hadi git oraya, niye gidemiyorsun? Böyle
bir şey yapamaz. Onların böyle bir sıkın-
tısı yok. İşte katillerle beraber omuz
omuza yürürler” değerlendirmesinde 
bulundu. DHA
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Kaybeden ırak...

A BD askerlerinin Irak hükümetinin aldığı ka-
rara uyup Irak'ı terk ederler mi?
Dikkat ederseniz ABD İran ile kapışıyor fakat

bu kapışma İran üzerinde değil, Irak toprakları üze-
rinde gerçekleşiyor. İki kapışan ülkeden birisi kazana-
cak, diğeri de kaybedecektir.

Dünyanın süper gücü olan ABD İran'la Irak toprak-
ları üzerinde çatıştığına göre burada kaybeden ülke
açıkça Irak görünüyor.

ABD ile İran birbirine girdi. Her kapışmada bir ka-
zanan bir de kaybeden olur.

Peşinen söyleyelim bu denklemde kaybeden biri var
ama ne ABD ne İran, kayıpta olan taraf Irak'tır...

Asıl mesele iran değil, çin!

Birinci Dünya Savaşından önce İngiltere ne kadar
güçlüydü, dünyaya balans ayarı veriyordu. Her yerde
İngiliz’ler vardı. Peki, İkinci Dünya Savaşından sonra
ne oldu, eski o bilinen İngiltere kalmadı. Onun yerine
hangi ülke geldi, 1947'de ABD geldi. Şimdi önümüz-
deki süreçte ABD'de aynen böyle olacak. Peki kimi gö-
receğiz, Çin'i.

21 yüzyıl yeni bir dijital dünyaya giriyoruz, bu yeni
bir dünya düzenidir, dördüncü sanayi devrimi başlıyor,
dünya tarihine format atıyorlar.

ABD mezhep savaşlarında kullanmak için İran'ın
zaman zaman haddi aşmasına bile göz yumdu. İran,
Rusya ve Çin ile birlik kursa da Orta Doğu'daki mez-
hepçi savaşları ve faaliyetleri ABD'ye yarıyordu. Kasım
Süleymani (1957, İran - 03.01.2020, Bağdat) sui-
kastı ile birçok amacı vardı. ABD bir taşla onlarca kuş
vuracak şekilde plan yapar, dedik. En büyük mesaj
Çin'e verildi. Çin petrol ve enerji ihtiyacının büyük bö-
lümünü İran'dan karşılar. İran ABD'nin eline geçerse
Çin ekonomik olarak zarar edip küçülür.

İran merkezli patlak verecek bir Orta Doğu savaşı
Çin'in ticaret yollarını çökertir ve Çin'i batırır. ABD,
bundan dolayı İran merkezli bir çatışma ve savaş teh-
didi ile Çin'i sürekli tehdit etmektedir. Çin'in başlattığı
İpek Yolu ve Kuşak Yol Projesinin en önemli güzergahı
İran’dır. Bu proje tamamlandığında ABD ciddi zayıfla-
yacak ve düşüşe geçecektir. Çin, İran'a kadar 900 kilo-
metrelik elektrikli tren yolu döşemeye başladı bile.
ABD İran üzerinden Çin'i tehdit etmeye devam ediyor.
Süleymani bir bahanedir.

İran Dış işleri Bakanı Cevat Zarif (1960, Tahran),
2016 yılında Çin ile "Kapsamlı Stratejik İşbirliği An-
laşması" imzaladı. Buna göre Çin, İran'a 400 milyar
dolarlık petrol, doğal gaz, sanayi, ulaştırma ve altyapı
yatırımı yapacak. Ayrıca Çin, İran’daki projelerini ko-
rumak amacıyla en az 5000 kişilik bir askeri gücü de
ülkede konuşlandıracak. Evet İran'a Çin askerleri ve
güvenlik güçleri geldi bile. ABD nasıl çıldırmasın.

İran aynı zamanda gerektiğinde büyük Çin donan-
masının Basra Körfezine gelmesi için anlaşma yaptı.
ABD Türkiye ve İran üzerinden Çin'e peş peşe psikolo-
jik ve fiziki operasyonlar çekiyor.

ABD, Türkiye'nin dahil olacağı büyük bir mezhep
savaşı başlatmayı planlıyor. Bunun üzerinden Orta
Doğu ve Çin'e büyük darbe vurma peşinde. Türkiye dip-
lomatları ve istihbaratı İran ile bu durumu konuştu ve
belli konularda dikkat edilmesi konusunda anlaşma
yapıldı. Özellikle iki ülkenin diyaneti bunun önüne geç-
mek için görevlendirildi.

Toplum ne zaman çöker...

- Bilim adamları susar, cahiller konuşursa...
- Ehliyetli, liyakatli insanlar dışlanır, menfaatçi

mankurtlar tercih edilirse...
-İndirilen din yerine , uydurulan din anlatılırsa.
- Emek sahibi insanları enayi yerine koyup, emekle-

rini reklamlarına malzeme yapanlar söz sahibi 
olmuşlarsa...

- Sivil Toplum Kuruluşları kültür, yardımlaşma ve
dayanışma yerine rantın peşine düşerse...

- İçinde insanlık namına bir derdi olmayan ve proje
üretmeyenler koltukları işgal ederse ...

- Eğitimi sadece okula hapsedip, hayatın gerçekle-
rinden koparırsak...

- İdealist ,mücadeleci gençlerin şevklerini kırıp,
baba parasıyla büyümüş zengin çocukları baş tacı
edersek ...

Ateizm ve Deizm neden artıyor...

1- Müslüman kılıklı kişiler zulmediyor, Müslüman-
lar bu zulme sessiz kalıyor ...

2- Müslümanlar tevazu yaşam yerine lüks, şatafatlı
ve israf ile yaşıyor ...

3- Müslümanlar inandığı gibi değil, yaşadığı gibi
inanmaya başladığı için...

4- Sekülerizm artık hastalık haline geldiği için...
5- Müslümanlar iyilikte, hayırda ve hasenatta yarış-

mak yerine, mal, makam ve mevki de yarıştığı için...
Bu yaman çelişkileri görenler ateist ve deist 

oluyorlar...

Grup toplantısında konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 

yüklendi. Diyarbakır annelerininin 
terörün gerçek yüzünü ifşa ettiğini 

belirten Erdoğan, “Ama bakıyorsunuz ki
ana muhalefet, bunların ikizi 

durumunda olan malum partiyle tiyatro
izliyor. Hani diyordu ya 'tiyatro' diye. 
Ya sizin kendiniz tiyatrosunuz. Eğer 
sıkıyorsa Diyarbakır'a git, oradaki 

annelerin gözyaşlarına ortak ol” 
eleştirisinde bulundu

SIZIN KENDINIZ
TIYATROSUNUZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup konuşmasının son
bölümünde, terör örgütü PKK/YPG'nin 11 Ekim 2019'da
Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırı sonucu babası şehit

olan manav Mehmet Şirin Demir'in kızı TRT Kürdi muhabiri
Gülay Demir'i, babasının kabrinden aldığı toprak da bulu-
nan çiçeği kendisine verdiğini söyleyerek, kürsüye davet
etti. Burada konuşan Demir, "Kürt çocukları üzerinden
senelerce tiyatro yapıldı. Ama artık bilmeliler ki o ti-

yatrolarda perdeler kapandı. Kürt çocukları
kendi senaryoları ile kendi filmlerinin

kahramanları oluyorlar"
dedi. 

ŞEHiT KIZI 
KÜRSÜYE ÇIKTI

Kanal İstanbul projesinin yeni ortaya atılmadığını dile getiren Er-
doğan, “Tarih boyunca diğer projeleri bir kenara bırakıyorum, AK Parti

olarak bizim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemden
itibaren böyle bir Kanal İstanbul projesinin arayışı içerisine girdik. Ne zaman ki

hükümet olduk, ondan sonra da 9-10 yıllık emeğimiz var, bu çalışmayı sürdürüyo-
ruz. 2011'de milletimize bu sözü verdik. Esasen 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal

İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. Kendi alanlarında dünyanın en önde gelen uluslar-
arası firmalarıyla çalışıldı. ÇED çalışmalarının tamamlanmasıyla bugünkü aşamaya ge-

lindi. İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanan Kanal İstanbul bünyesinde iki liman,
bir yat limanı, bir lojistik merkezi, 7 köprü, 2 ayrı raylı sistem hattı yer alacak. Kanal etra-
fında sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilebilecek. Buna rezerv alan da diyebi-

liriz. Bu 500 bin kişi İstanbul'a dışardan gelmeyecek. Görüldüğü gibi bu tüm unsurları
ve boyutlarıyla iyi çalışılmış bir projedir. Öyle zincirleme yapmakla bunu engelleye-
mezsiniz. Projenin inşasında herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamayacağımıza inanı-

yoruz. Bizim işimiz eser üretmek, onların işi boş boş konuşmaktır.  Bunlar
Marmaray'a istemezük demediler mi? Avrasya'ya istemezük demediler

mi? Bunlar Yavuz Selim Köprüsü'ne istemezük demediler mi? İs-
tanbul - İzmir arasında o 4 saat 15 dakikalık sürece iste-

mezük demediler mi? Biz bütün bunlara rağmen
bunları yaptık mı? Yaptık” tepkisini

gösterdi. 

YAPMAKTA 
GEÇ BiLE KALDIK

Iş arama gibi bir dertleri yok
CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
iktidarı sert sözlerle

eleştirdi. Asgari ücretin
açlık sınırının altında
oldoğını dile getiren

Kılıçdaroğlu, “Saray'da
oturanların işsizlik

sorunu yok. İş arama
gibi bir dertleri yok.

Konteynerden ekmek
toplayanı bilmiyorlar!
Anne işsiz, baba işsiz,
çocuk işsiz. Faturaları

ödeyemiyorlar.
İşsizliğin farkında bile

değiller” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, partİsİnİn grup toplanti-
sinda konuştu. Türkiye'de huzur

içinde yaşamak istediklerini dile getiren Kılıç-
daroğlu, “Ekonomik olarak güçlenmek istiyo-
ruz. İstediğimiz Türkiye böylesine güzel bir
Türkiye. Bütün komşularımızla barış içinde ya-
şamak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ol-
duğu sürece Türkiye Cumhuriyeti'nde 82
milyon vatandaşımızın endişeye kapılmasına
gerek yok. Herkesin bir umudu var, o umudu
büyüteceğiz” dedi. 

Hastaneden tasarruf yap!

Devletin adaleti tesis etmekle görevli olduğunu
belirten Kılıçdaroğlu, “‘Gaziler onurumuzdur’
diye az evvel pankart açtı arkadaşlarımız. Bu
iktidar ne yaptı? Gazilerimizin maaşını iptal
etti. Allah aşkına bu mudur adalet? Gazilere
karşı gelen bir Saray iktidarı var. Ama sonuna
kadar mücadele edeceğiz. Gazilere karşı mah-
cup bir parlamentoyuz. Onların haklarını vere-
medik. Gazilerimiz endişe etmesin haklarını
sonuna kadar savunacağız. Gazilerimiz, onu-
rumuz şerefimizdir. Üniversite öğrencisine
sabah kahvaltısı veriyorsunuz, öğle yemeği ve-
riyorsunuz. Sonra zam yapacağım diyorsunuz.
Tasarrufu bula bula öğrencinin yemeğinde mi
buldun? Tasarruf yapacaksan dolarla garanti

verdiğin köprüden, hastaneden, havalimanla-
rından tasarruf yap” eleştirisnde bulundu. 

Ellerinde silah yok

Barış bildirisi imzaladı diye yüzlerce akademis-
yenin işten atıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu,
“Ellerinde silah yok. Sadece kağıt ve kalem var.
En sonunda AYM dedi ki bu ifade özgürlüğü-
dür. Bu hocaların yalnızca kağıt, kalem ve ki-
tapları vardı. Elinde kalem olanları
akademiden atıyor, elinde silah olanı üniversi-
teye hoca olarak alıyorsunuz. Olacak iş değil.
Bu ülkeyi yönetenleri akla ve mantığa davet
ediyorum. Adalet evrensel bir kavramdır. İnsa-
noğlu bütün hayatını adalet aramakla geçirdi.
Hepimiz kanun önünde eşitiz. İmtiyaz tanıyan
herkesi uyarmak bizim görevimizdir” diye 
konuştu. 

Verilemeyecek hesabın var

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ı hedef alan Erdoğan, “Trump, mal varlı-
ğını araştırırım dedi, ipliğini pazara dökerim
dedi. Sus pus oldu. Çıkıp “Ey Trump araştır-
mazsan namertsin” demesi gerekirdi. Diye-
medi. Egemen güçlerin oyuncağı haline geldi.
Yüreğinde Allah korkusu olan tüm vatandaşla-
rıma sesleniyorum. “Ey Trump benim mal var-
lığımı araştırmazsan namertsin. Benim

verilmeyecek hesabım yoktur” diyemedi.
Demek ki verilemeyecek hesabın var.
Medya gelişmiş demokrasilerde dördüncü
güçtür. Şimdi gücü elinde bulunduran kibir sa-
hileri kendi medyalarını oluşturmaya başladı-
lar. Biz buna havuz medyası diyoruz. Gücü
denetlememek değil, gücü pohpohlamak gibi
görevleri var. O gazeteleri de kimse okumuyor.
O televizyonları da kimse izlemiyor. Günün 24
saatinde aleyhimize yayın yapıyorlar. Kendile-
rine teşekkür ederim, bizim propagandamızı
yaptıkları için” ifadelerini kullandı. 

İşsiz nasıl geçinecek? 

Asgari ücretin açlık sınırının altında oldo-
ğını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Saray'da
oturanların işsizlik sorunu yok. İş 
arama gibi bir dertleri yok. Konteyner-
den ekmek toplayanı bilmiyorlar! 
Anne işsiz, baba işsiz, çocuk işsiz. 
Faturaları ödeyemiyorlar. İşsizliğin
farkında bile değiller. “İş var karde-
şim” diyorlar. Doğru var, sadece Sa-
ray’da var! İşsizliğin yuvaları
yıktığını, nasıl bir sosyal felaket ol-
duğunu bilmiyorlar. İşsiz nasıl ge-
çinecek? Bu iktidar kimden
yana? Fakir fukaradan mı, hor-
tumculardan mı?” diye sordu. 

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Recep
Tayyip
Erdoğan

Gülay
Demir



ÇÖP KONTEYNERİ VE KONTEYNER EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR
SANCAKTEPE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

METAL ÇÖP KONTEYNERİ VE KONTEYNER EKİPMANLARI MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/15039
1-İdarenin
a) Adresi :Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No: 2 

SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166223333 - 2166209348
c) Elektronik Posta Adresi :sancaktepe@sancaktepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :650 Adet Metal Çöp Konteyneri ve Konteyner Ekipmanları Alımı İşi

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

b) Teslim yeri :Sancaktepe Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : : Sancaktepe Belediye Başkanlığı İhale Salonu (Abdurrahman Gazi 

Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İstanbul)
b) Tarihi ve saati :06.02.2020 - 10:00
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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlen-
diği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman:
İhaleye katılacak istekliler teklif ile birlikte teklif cetvelinde yer alan kalemlere ilişkin ürünlerden 1 er
adet (Metal Çöp Konteyneri Vida ve Metal Çöp Konteyneri Somunu hariç) Teknik Şartnameye
uygun numune sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve/veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş yer altı ve/veya yer üstü çöp konteyneri mal
alım işleri benzer iş 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 Sancaktepe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Birimi (Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İstanbul) adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
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S osyal medya sitesi Facebook
üzerinden bir araya gelerek
oluşturulan Beylikdüzü Kom-

şuları Platformu, örnek çalışmalara
imza atmaya devam ediyor. Son
olarak 60 adet kedi evi yaparak il-
çede yaşayan hayvanseverlere dağı-
tımını gerçekleştiren platform,
yaptıkları bu hareketle herkesin be-
ğenisini kazandı. Kaktüs Kafe'de
gerçekleşen dağıtım sonrası konuşan
Platform Başkanı Osman Tezemir,
“İlçemiz için yaşadığımız şehir için
ne tür katkılar verebilir, insanları-
mıza nasıl güzel hizmetlerde bulu-
nabiliriz anlayışıyla çalışmaya
devam ediyoruz. Kedi evleriyle bir-

likte ilçemizde yaşayan hayvansever-
lerimize güzel bir jest yapmanın
mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Siyaset bitti dostluk başladı 

İnsanları bir araya gelmekten alıko-
yan en temel unsurun siyaset oldu-
ğunu kaydeden Tezemir, “Her gün
biraz daha yozlaşıyoruz. Beylikdü-
zü'nde bulunan sosyal medya sayfa
ve gruplarını incelediğimizde şunu
gördük; aynı ortamda olmak iste-
yen, yaşadığı yere aidiyet duymak is-
teyen ama yalnızca  bir konu
yüzünden bunu başaramayan bin-
lerce insan var.Neydi o konu; siyaset.
Bu nedenle yönetmeye başladığımız
özellikle sosyal medya gruplarından
siyaseti çıkardık. Her şey kendiliğin-

den gelmeye başladı” diye konuştu.

Bir hayalimiz var

Beylikdüzü için çok güzel hayaller
kurduklarını da anlatan Tezemir,
“Birbirine selam veren, derdini se-
vincini paylaşabileceği dostları,
komşuları olan, yardıma ihtiyacı
olanın  'komşular desteğe ihtiyacım
var' dediğinde imece usulüyle yardı-
mına koşulan bir Beylikdüzü hayal
ediyoruz. Biz bugün bu etkinlikle an-
ladık ki çoğumuzun istediği ve özle-
diği şey  bu. Birilerinin bir adım
atması gerekiyordu attık. Bugün biz-
lerle aynı fikirde olup bu umut kıvıl-
cımını büyüten  komşularımıza
yürekten teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

Beylikdüzü Komşuları Platformu örnek bir davranışa imza atarak 60 adet
kedi evinin dağıtımını Beylikdüzülü hayvanseverler için gerçekleştirdi

BEYLIKDUZU KOMSULARI 
HERKESE ORNEK OLDU

Çekmeköy tasarrufa gidecek
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, belediyenin gelirlerinde ciddi bir düşüş
olduğunu belirterek, “Tasarrufa gitmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz” dedi

ÇEKMEKÖY Belediye Baş-
kanı Ahmet Poyraz, 10
Ocak Çalışan Gazeteciler

Günü’nde Çekmeköy’de çalışan ga-
zetecileri misafir etti. Belediyede ger-
çekleştirilen programda gazeteciler
gününü kutlayan Başkan Poyraz,
kendisine yönetilen soruları cevap-
ladı. Böyle özel günleri bir güne sığ-
dırmayı doğru bulmuyorum ama
anmadan da geçmek istemedik
diyen Başkan Poyraz, “Program-
larda ya da gelmek istediğiniz
zaman belediyede her zaman misafir
ediyoruz ama 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü için de buluşmak ge-
leneksel hale geldi. 2019 yılı yoğun
geçti, 2020 yılının da kazasız belasız,
hayırlı hizmetler yaptığımız bir yıl
geçirilmesini diliyorum. Savaşların
olmadığı, terörün bittiği bir yıl olsun.
Ülkemiz ve Mehmetçiğimiz için dua
ediyoruz,” dedi.

Çalışmalara devam ediyoruz

Başkan Poyraz sohbet sırasında yeni
projeler hakkında da bilgi verirken
şunları söyledi: “Ekonomik olarak
tasarruf etmemiz gereken bir dö-
nemdeyiz. Belediye gelirlerinde ciddi
bir düşüş oldu. Eskiden ayda 100
ruhsat verirken geçen yıl, yılda 100
ruhsat verdik. Bazı durumlarda ta-
sarruf etmemiz gerekiyor ama bu ol-

ması gereken hizmetlerde söz ko-
nusu değil. Zorunlu işlerimizi asla
aksatmadan çalışmaya devam edi-
yoruz. Alt yapının çoğunu tamamla-
mıştık, tabi zaman içinde ihtiyaçlar
farklılaştıkça yapılması gereken şey-
ler ortaya çıkıyor, onları da düzenli
olarak takip ediyor ve yapıyoruz.
Bunun yanı sıra ilçemizin ihtiyacı
olan büyük yatırımlar için de Bakan-
lıklarımızla görüşüp ilçemize kazan-
dırmaya başladık. Ekonomik sıkıntı
var diye yatırımlarımız durmayacak,
niyet halis olunca Allah da işlerimizi
rast getirerek çoğaltıyor. Önümüz-
deki günlerde yüzme havuzlu spor
kompleksi, gençlik kulüpleri, futbol
kulüpleri için kamp alanı, kitap kafe-
ler gibi birçok çalışmayı başlataca-
ğız.” Başkan Poyraz, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu ile görüşmele-

rinde Seyir Terası, Taşdelen kavşağı
ve Taşdelen metro hattını yeniden
gündeme almalarını talep ettik, in-
şallah bu projelerin de tamamlana-
cağını, Çamlık Mahallesi Tel Boyu
projesinin ihalesinin de yeni yılla bir-
likte yapıldığını ve en kısa sürede ça-
lışmanın bitirileceğini söyledi.

Hayatlara dokunmak önemli

Geçmiş yıllara dönüp baktığında ha-
yallerinden, vadettiklerinden daha
fazlasını ilçeye kazandırdıklarını be-
lirten Başkan Poyraz, “Geçmişe
dönük keşke yapsaydık dediğim şey
gençlerle daha çok sohbet etmek,
onlara daha fazla vakit geçirmek
diye düşünüyorum. Çünkü toplum-
sal olarak kötüye gidiş var, şiddet ço-
ğaldı, kimsenin kimseye tahammülü
kalmadı” diye konuştu.

Y ıl 1924. Yunanistan ve Türkiye Devlet-
lerinin anlaşması sonucunda, tarihin en
acıklı, en hüzünlü hikalerini oluşturan

bir göç yaşandı. Bu göç ile yüzbinlerce insan
yaşadıkları yerleri, köylerini terk etmek zo-
runda bırakıldı. Bu ayrılık sadece yurtlarından
ve evlerinden ibaret değildi elbet... Komşuların-
dan, sevgililerinden, bağlarından-bahçelerin-
den, hayvanlarından hatta konuştukları
dillerinden de ayrılmak demekti. İşte yaşanan
bu dramın adına Mübadele, insanlarına da
Mübadil denildi.

***
Yapılan anlaşmaya göre, verilen süre içinde

köylerini topraklarını bırakıp yola çıkarılan in-
sanlar önce Selanik limanına geldi. Günlerce,
ne zaman gelip onları Türkiye topraklarına ta-
şıyacağı belli olmayan Gülcemal isimli gemiyi
beklediler. Hastalananlar, yolda ölenler, kun-
dakta bebeler, yaşlılar, kaybolanlar...Yanlarına
ne alacaklardı ki? Bir bavul dolusu hüzün ve
hasret kokan hatıraları ile endişeli bekleşiyor-
lardı sadece. 

Buradan oraya gidenler de aynı duygularla
terkediyorlardı ülkeyi ve sevdiklerini. Her iki

yakanın insanı da şaşkındı. Bu yaşananların
geçici olduğunu düşünüyor ve bir gün yeniden
geri döneceklerine inanmak istiyorlardı.

***
Size bu hafta izlediğim bir tiyatro oyunun-

dan bahsedeceğim. Adı;”Toprağımın Buğusu.”
Bu oyunun önemli bir özelliği var ki o da

oyuncuların tamamının amatör oluşu. 45 kişi-
lik gönüllü kadro ile Mübadele’nin öyküsü an-
latılıyor. Tiyatro oyununun konusuna gelince;
Türkiye topraklarına göç etmeleri gerektiği ta-
limatını alan köylüler şaşkındır. Bazı sebepler-
den dolayı evinden ayrılan Ali isimli çoban öfke
ile dağlara çıkmıştır. Ailesi, Ali’ye ulaşamaz bir
türlü ve Türkiye’ye gelmek üzere yola çıkarlar.
Çoban Ali günler sonra eve gelir ama ailesin-
den, komşularından hiç kimseyi bulamaz. Evle-
rinde artık yabancılar yaşamaktadır ve onlarda
Anadolu’dan gelen rumlardır. Bundan sonra
olacak gelişmelerle çoban Ali, Aleko olmak zo-
runda kalır. 

***
Oyunda, hepimizin bildiği ve çok sevilen bir

türküsü de olan Debreli Hasan’a da değinilmiş.
Debreli Hasan’ın hikayesini kısaca hatırlata-

yım, belki bu yazıyı okurken o
güzel türkü eşlik eder size...Rivayet o
dur ki; Debreli Hasan, Yunanistan’ın Selanik
ilinde yaşamaktadır. Haksızlığa tahammülü ol-
mayan mert, delikanlı biridir. Askerliği sıra-
sında yaşanan bir olayla kendine hakim
olamaz ve  komutanını öldürür. Yakalanma-
mak için de alır martinini(silah)dağlara kaçar.
Dağlarda uzun süre
kalır, adı eşkiyaya çıkar.
Ama o bildiğimiz eşkiya-
lardan değildir. Kim yok-
sulun sırtından geçinir,
onları aldatırsa onların
mallarını ve paralarını
çalıp, fakire fukaraya
dağıtan eşkiyalardandır.
Garibanları evlendirir,
sevdalıları kavuşturur.
Sevdiğine zarar verirler
diye sevdasından bile
vazgeçek kadar delikanlı

olan Debreli, günün birinde bir yolunu bulur ve
Türkiye’ye kaçar.

***
Bu hatırlatmadan sonra tekrar oyuna

dönersek;
Oyunda kostümler döneme uygun olarak

kullanılmış. İki ülkenin birbirleri ile iç içe
geçen şarkıları ve dansları ile oyun görsel 
olarakta zengin. 

İki perde olarak oynanan tiyatronun 
senaryosunu yazan ve yönetmenliğini üstlenen
Ali Yaylı, gerçek mübadillerden hayat hikayele-
rini dinleyerek ve tarihsel araştırmalar yaparak
konuyu oluşturmuş. Merkezi İstanbul, Büyük-

çekmece olan Büyük Mübadele Dernek baş-
kanı Sabit Semiz’in yoğun çabaları ve irtibat-
ları neticesinde hayata geçirilen oyuna ilgi
oldukça fazla. Bu projenin ortağı olan Yunanis-
tan’ın Nea Karvali kasabasından Sayın Iosıfı-
dıs Kaplanis’in desteği ile oyun Yunanistan’da
da gösterilmiş ve ilgi görmüştür. Halen çeşitli
illerden ve Yunanistan’da yeniden gösterimi
içinde davet alındığını öğrendim.

***
Oyun sonunda da müjdeli bir haber duyu-

ruldu. Sizinle de paylaşmak isterim. Büyükçek-
mece İlçesinde, Selanik’te bulunan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün evinin aynısın

yapılacağını öğrendim. Ve bu ev için de
oyunun İlçe sınırları içinde oynanıp, geliri-
nin de Atatürk evine bağışlanmak istendi-
ğinin duyurulması da sevindiriciydi. 

Oyunu izlemek isteyenler için yakın ta-
rihli ve halka açık, ücretsiz olan gösterim-
ler şöyle; 18 Ocak 2020’da Beşiktaş
Süleyman Seba Kültür Merkezinde, 26
Ocak 2020’de ise Çatalca Nazım Özbey
Kültür Merkezinde oynanacak. Diğer ta-
rihler için de dernekten bilgi edinebilirsiniz.

İki yakanın hikayesi tiyatrosu”Toprağı-
mın Buğusu”sizleri bekliyor olacak.

Sevgiyle kalın

Toprağımın Buğusu
Sevim GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Kartallı minikler  Zübeyde Hanım'ı andı
KARTAL Belediyesi'nde eğitim
gören minik öğrenciler, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi
Zübeyde Hanım'ı, vefatının 97. yıl dönü-
münde düzenlenen törenle andı. Kartal
Belediyesi Atalar Merkez Kreş'te düzenle-

nen anma törenine; Kartal Belediyesi
Kreş Müdürü Nazlı Enif Dipşar, kreşler
öğretmenleri ve minik öğrenciler ile bir-
likte çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Kreş
öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan
koronun, Atatürk'ün sevdiği türküleri 
seslendirerek alkış aldı.



C ezaevlerinde ve adliyelerde hü-
kümlülerin ve memurların bir-
likte görev yaptığı kafeteryalar,

şarküteriler hizmet verirken, marketler
de satış yapıyor. Maltepe Açık Ceza
ve İnfaz Kurumu İşyurtları Müdür-
lüğü, Maltepe Açık Ceza ve İnfaz Ku-
rumu bünyesinde kurduğu bu atölyeleri
basın mensuplarına gezdirdi. Cezaevi
bünyesinde kurulan Fırın ve Unlu Ma-
müller Atölyesi'nde ekmekten poğaçaya,
börekten baklavaya kadar çeşitli unlu
mamüller üretiliyor. Günlük 50 bin üre-
tim kapasitesine sahip atölyede cezaev-
leri ve adliyeler için günde 30 bin ekmek
üretiliyor, 2 bin adet poğaça, börek ve
açma yapılıyor. Günlük baklava üretimi
de ortalama 50 kilo.

Gaziantep'e gidip 
baklava eğitimi aldı

Baklava üretim sorumlusu Aziz Köksal,
Maltepe Açık Ceza ve İnfaz Kurumu
Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce bak-
lava yapmayı öğrenmek için Gaziantep'e
eğitime gönderilip bir aylık eğitimden
sonra geri geldiğini söyledi. 10 tane ye-
tişmiş hükümlü ile çalıştıklarını söyleyen
Köksal, "Hükümlüleri burada yetiştiri-
yoruz meslek sahibi yapıyoruz" dedi.

100 hükümlü ekmek yapıyor

Unlu Mamüller Atölyesi'nde toplam
100 mahkumun çalıştığını söyleyen
Atölye Şefi Hatice Kübra Üçok, "Hükümlüleri dışarıdaki sosyal
hayata alıştırabilmek ve onlara mesleki beceri kazandırabilmek
amacıyla bu atölyede görev yapıyoruz" dedi.

Hem öğrenip hem kazanıyorlar

Cezaevlerinin daha çok olumsuz yönleri ile gündeme geldiğini
söyleyen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Cezaevi

İdaresinden Sorumlu Başsavcıvekili
Hacı Murat Gökşen, "Cezaevleri daha
çok olumsuz yönleriyle gündeme gel-
mektedir. Halbuki ceza infaz kurum-
larında bir çok iyileştirme ve eğitim
faaliyetleri de yapılmaktadır. Maltepe
Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Mü-

dürlüğümüzde de 33 iş kolunda faaliyet
yapmaktadır. Buralarda çalışan hüküm-

lüler hem kaliteli zaman geçirmekte hem
meslek öğrenmekte hem para kazan-
makta hem de ekonomimize katkıda bu-
lunmaktadır" dedi.

Hükümleri topluma
kazandırıyoruz

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İş-
yurdu Müdürlüğü'nün 2 yıl önce kurul-
duğunu söyleyen Maltepe Açık Ceza
İnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan,
Yangın Tüp Dolum ve Bakım Atölye-
si'nde yaptığı açıklamada, bu alanda ça-
lıştıklarını ve gerekli belgeleri aldıktan
sonra üretime başladıklarını söyledi.
Turan, "Ceza infaz kurumları içerisinde
kendi markası adı altında faaliyet göste-
ren tek yangın dolum tüpü ve bakım
atölyesiyiz. Büyük bir ihtiyaca cevap ver-
mekte. Özellikle yeni açılan adliye saray-
ları, ceza infaz kurumları. Temel
amacımız hem bir ihtiyacı karşılamak
hem de hükümlüleri meslek sahibi yapa-
rak topluma yeniden kazandırmak. Ceza
İnfaz Kurumları açısından, adliyeler açı-

sından büyük bir ihtiyaca cevap veriyor burası" dedi.

15 yılda 4 bin satış

Cezaevlerinde ilk teraryum atölyesini kendilerinin açtığını ve 4-5
hükümlü çalıştırdıklarını söyleyen Teraryum Atölye Şefi İrfan
Zeren, "Bu işi öğrenip de dışarıda bu işi yapanlar var. Satış yerle-
rimiz var, oralarda satıyoruz" dedi. DHA 
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Ö yle sanıyorum ülkemizin en önemli sorunlarından
biridir, sanatçıya saygı göstermemek.
Sanatın bir üretim işi olduğunu anlayamayan 

insanlardan emeğe saygı beklemek ne kadar doğru olur
bilemiyorum.

Hangi alanda üretim yaparsa yapsın her sanatçı bir in-
sandır ve her insanın olduğu gibi onunda bir yaşam tarzı,
bir dünya görüşü ve inandığı değerler vardır.

Doğal olarak da yaşamı içerisinde gerek ürettiği sanat
eserinde gerekse sosyal ilişkilerinde bu görüşlerinden izler
bulmak mümkündür.

Siyasi ya da felsefi görüşü ne olursa olsun, sanatçıyı sa-
natıyla değerlendirmek dururken, onu ideolojik kalıplar içe-
risinde değerlendirip mutlak bir tarafta olmaya zorlamak ve
hatta kendi tarafında değilse düşman görmek bırakın  dev-
let adamlığına, insanlığa yakışmaz.

Bunun en son örneğini geçtiğimiz günlerde HDP nin tu-
tuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın bir öyküsünden yola
çıkarak hazırlanmış bir oyunu izlemeye giden sinema sanat-
çısı Kadir İnanır’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ nun çir-
kin tepkisinde yaşadık.

İktidarın uygulamaya koyduğu Çözüm Sürecinde akil
adamlığa layık buldukları bir sanatçıyı, yine iktidarın siyasi
gerekçelerle rehin tuttuğu bir siyasi parti başkanının yazdığı
öykünün oyunlaştırılmış gösterisine katıldı diye neredeyse
linç etmeye kalkmak iki yüzlülük değil midir?

Siyasi düşüncelerini, barış konusundaki duyarlılıklarını
bir kenara koyun, etkinliği sunan oyuncu da bir sanatçı ve
Kadir İnanır’ın uzun yıllardır birlikte olduğu hayat 
arkadaşı.

Salt bu nedenle bile Kadır İnanır’ın orada bulunmasın-
dan daha doğal bir şey olamaz.

Ancak ülke yönetiminde de her aşamada ayrımcılığı
artık göstere göstere yapan iktidar yanlıları aynı çirkin tep-
kiyi Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi
Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu için de yaptılar.

Neymiş efendim; birlikte bu oyunu izleyerek PKK ya des-
tek verdikleri mesajını duyurmak istiyorlarmış!

Çünkü onlar için tüm Kürtler PKK lı ve de terörist.
HDP de onların siyasi uzantısı!
Selahattin Demirtaş da bu partinin genel başkanı olarak

terörist başı ve cezaevine tıkılması gerekir.
Hatta o da yetmez, ailesi Diyarbakır’dan kolay geleme-

sin diye en uzak cezaevine Edirne’ye göndermek gerek!
Bu zihniyet iktidarda kaldığı sürece ülkeye barış gelece-

ğine kimi inandırabilirsiniz.
Sanatçıyı baş tacı eden Atatürk Cumhuriyetinden sanat-

çıyı öteleyen, itibarsızlaştıran, yok sayan, kendince tehlikeli
gördüğünü tutuklayan bir zihniyete sürüklendik.

Niyedir bu düşmanca tavır?
Niye bu tahammülsüzlük?
İşinize geldiğinde dün vatan haini ilan ettiğiniz Na-

zım’dan şiirler okuyacaksınız, 
İşinize gelmediğinde, dün baş tacı yaptığınız kimi sanat-

çıları bugün hainlikle suçlayacaksınız.
Hiçbir demokratik ülkede böylesine iki yüzlü, çıkarcı,

oportünist bir kültür politikasına rastlamanız mümkün 
değildir.

Sonuçta bu ülkede yaşayan her yurttaş, her sanatçı aynı
demokratik haklara sahiptir.

Özgürce sanatını yapabileceği olanak ve fırsatların sağ-
lanması onların en doğal hakkıdır.

İçişleri Bakanı da olsa bir kişinin sanatçıyı bu tür hitap-
larla aşağılama hakkı olamaz.

Kaldı ki, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’da okuduğu
bir şiir yüzünden hapse mahkum edildiğinde en çok da sa-
natçılar kendisine sahip çıkmış, bu ülkeyi kendisine zindan
ettiğiniz Ahmet Kaya onu cezaevine uğurlamıştır.

Tüm bunları unutup, iktidarı devam ettirme kaygısıyla
bırakın muhalefet etmeyi, eleştirmeyi, bir tiyatro oyununa
bile tahammül edemeyip, izleyenlere karşı bile böylesine an-
lamsız bir düşmanlık, anlaşılır gibi değil!

Bu ülkede sanatçı kolay yetişmiyor.
Ama ne yazık, sanatçılar her dönemde, muhalif kimlikle-

rinden dolayı hep baskılanıyor, cezalandırılıyor, daha da ol-
madı, toplumda itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor.

Bunu yalnızca AK Parti iktidarı değil geçmişte yönetime
gelmiş tüm iktidarlar döneminde de gördük, yaşadık.

Açlık grevini, ölüm orucuna dönüştüren Grup Yorum’un
çektiklerini görüyoruz.

İlginçtir, iktidarın yok etmeye çalıştığı bu tür sanatçı-
lara, muhalefet de yeterince sahip çıkma iradesi 
gösteremiyor.

Yaşam tarzı, siyasi tavırları ve aşırı iktidar yandaşlığı
yüzünden beğenmesem de İbrahim Tatlıses’in de Orhan
Gencebay’ın da sanatçılığına haksızlık yapıldığını 
düşünüyorum.

Kuşkusuz politik görüşü ve duruşu bir sanatçının sana-
tına yansıyor olsa da; onu yaptığı sanatla değerlendirmek en
doğrusudur.

Uluslararası üne kavuşmuş, her dönemde barış ve de-
mokrasi mücadelesi vermiş sanatçıları siz ne kadar yok say-
mak isteseniz de onlar halkın gönlünde taht kurmuşlardır.

Onların sarayı halkın yüreğidir.
Sanata ve sanatçıya değer vermeyen bir yönetimin yurt-

taşlara eşit yaklaşmasını, en temel hak ve özgürlüklerini ko-
rumasını beklemek hayal olur.

Elbette sanatçının da topluma ve sanatsa-l kültürel de-
ğerlerimize karşı bir sorumluluğu olması gerekir.

Ucuz aydın kibirinden arınmış, halkın içinde, halkı için
üreten sanatçılara ihtiyacımız, her zamankinden çok 
daha fazla.

Aksi durum, sanata da, gerçek sanatçıya da 
haksızlık olur.

Necip Fazıl okuyan solcuların, Cemil Meriç’in felsefi açı-
lımlarını doğru değerlendirebilen aydınların yanında, Nazım
Hikmet’i, Orhan Kemal’i, Aziz Nesin’i okuyabilen, Yılmaz
Güney’in filmlerini izleyip, Ahmet Kaya’nın şarkılarını din-
leyen sağcıların da olduğu ülkede hangi iktidar toplumu böl-
meye çalışırsa, önce kendisi bölünür.

Bugün geldiğimiz nokta da aynı değil mi?
Daha dün birlikte yola çıkıp, devletin en üst makamla-

rına taşıdığınız, her türlü yanlış politikalarınıza alet ettiği-
niz yol arkadaşlarınız bugün sizden ayrıldıkları için
birdenbire hain oluverdiler.

Suriye’ye karşı niye çelişkili politikalar uygularsınız, Lib-
ya’ya hangi akla hizmet asker gönderirsiniz, Halkın çoğun-
luğu istemezken İstanbul’a kanal açmakta niye ısrar
edersiniz bilemem ama bildiğim bir şey varsa, kendi cenahı-
nızdan pek sanatçı çıkmıyor diye bu sanatçı düşmanlığınız.

Ancak tarihte hiçbir toplum, hiçbir ülke, hiçbir iktidar
düşmanlık üzerinden, baskı, tahakküm üzerinden giderek
başarıya ulaşamamıştır.

Geçmişte sanatçıları öldüren nice kralların, padişahların
adı bile anılmazken öldürülen o sanatçıların bugün hala
kendileri ve eserleri konuşuluyor.
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Sanata ve sanatçıya saygı
göstermeyenden yönetici olamaz

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, cezaevi kampüsünde kurduğu atölyeler
ile 33 iş kolunda kamu için mal ve hizmet üretip satıyor. Bu amaçla cezaevi bünyesinde
Fotoğraf Atölyesi, Fırın ve Unlu Mamüller Atölyesi, Yangın Tüp Dolum ve Bakım Atölyesi,
Toner Dolum ve Bakım Atölyesi, Teraryum Atölyesi gibi çok sayıda atölye kuruldu

CezaevI deGIl 
adeta fabrIKa

MARMARA AÇIKDENİZ YAT KULÜBÜ DERNEĞİ
Değerli Üyemiz,
Derneğimizin 10.01.2020 tarihinde aldığı 54 nolu kararla, Olağan
Seçimli Genel Kurulumuzu 05 Şubat 2020 Çarşamba günü
18:00 da West İstanbul Marina, Marmara Mahallesi Ulusum
Cad. No:28 Beylikdüzü-İstanbul adresinde çoğunluk sağlanama-
ması durumunda ikinci toplantının 12 Şubat 2020 Çarşamba
günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemi görüşmek üzere top-
lantıya çağırmaya oyçokluğu karar verilmiştir.
Tüm üyelerimizi bir arada görmekten mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu adına,
Zdzislaw A.Janik

Başkan
OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL 
TOPLANTI GÜNDEMİ:
1. Açılış
2. Divan Kurulu Başkan ve Üyelerinin Seçimi 
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
4. Denetim Kurulu Raporunun okunması
5. Faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin aklanmasının
oylanması
6. Faaliyet dönemi için Denetim Kurulu üyelerinin aklanmasının
oylanması
7. 2020- 2022  faaliyet dönemi için Yönetim ve Denetleme 
Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
8. 2020- 2022  faaliyet dönemine ait bütçenin oylanması
9. Federasyonlarda derneği temsil etmek üzere temsilci seçimi 
yapılması 
10. Yıllık Aidat ile Derneğe Giriş Aidatlarının Yeniden 
Belirlenmesi
11. Dilek ve Öneriler
12. Kapanış   

Olağan Seçimli Genel Kurul
Toplantısına Davet

Kantinde 
25 kişi çalışıyor
Maltepe Cezaevi Savcısı İdris Aksoy, Mal-

tepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Müdür-
lüğü tarafından İstanbul Anadolu Adalet

Sarayı'nda kurulan kantinde açıklama yaptı.
Bu kantinde memurlar ile birlikte 25 hüküm-

lünün de çalıştığını söyleyen Aksoy, su-
nulan hizmetin kalitesine göre de
fiyatların uygun olduğunu ifade

etti. 

Esenyurt dermanını buldu
Esenyurt Belediyesi’nin, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik

başlattığı, ‘Derman Çarşısı’nın açılışı yapıldı
EsEnyurt Belediyesi Sos-
yal Yardım İşleri Müdür-
lüğü tarafından, ihtiyaç

sahibi vatandaşlara yardım eli uzat-
mak amacıyla hayata geçirilen Der-
man Çarşısı’nın açılışı, Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, belediye başkan yardımcıları ve
çok sayıda vatandaşın katılımıyla ger-
çekleşti. Esenyurt Belediyesi eski hiz-
met binasında açılan Derman
Çarşısı’nda ayakkabı, giyim, gıda, te-
mizlik ürünleri, gelinlik, oyuncak, okul
ve sünnet kıyafetleri gibi pek çok ürün
yer alıyor. Derman Çarşısı'ndan yarar-
lanmak isteyen ve sosyal incelemeler
sonucunda ihtiyaç sa-
hibi olduğu tespit edi-
len vatandaşlar,
kendilerine verilen
aylık kartlar ile çarşıya
gelebilecek. Belirlenen
limitlerdeki kartların
karekodunu sisteme
okutan vatandaşlar,
ihtiyaç duydukları
ürünü ücretsiz olarak
buradan temin edebi-
lecek.

Dört çarşı daha
planlıyoruz

Çocuklara montlarını
ve atkılarını elleriyle
giydiren Başkan Boz-

kurt, Esenyurt'un sorunları ile ilgili çö-
zümleri hayata geçirmeye devam ettik-
lerini söyleyerek, "Bu başlangıçtı.
Bizim vatandaşların sıkıntılarını gider-
mek üzere böyle 4 tane çarşı planlıyo-
ruz. Ailelerimiz ihtiyaçlarını burada
karşılayabilecekler. Şimdilik giyimle
başladık ama organik gıda konusunda
da çalışmalarımız var. Vatandaşlarımı-
zın ücretsiz bir şekilde faydalanacak-
ları olanaklar sunacağız" dedi.

Zorlukları dayanışmayla
aşacağız

Yardımların belediyeden vatandaşlara
kart dağıtımı yapılarak başlayacağını

belirten Başkan Bozkurt, “Vatandaş-
larımız,  kartlarındaki limit oranında
istedikleri elbiseyi, gıdayı ya da ev eş-
yasını alıp buradan gidecekler. Ürün-
lerin bir bölümünü belediyenin
ekonomik imkanlarıyla, bir bölümünü
de bağış yolu ile tedarik edeceğiz.
Bunun yanında ikinci el eşyaları da
değerlendireceğiz. 
Burası tamamen Esenyurt Belediye-
si'nin personelleri tarafından yönetile-
cek. Bağışçıların destekleri ile
vatandaşlara yardımcı olacağız.
Soğuk günlerinde onların sırtına
kaban vermeye çalışacağız, aç karınla-
rına birer lokma olmaya çalışacağız.

Zorlukları güzellikleri
paylaşarak, daya-
nışma ile aşacağız"
diye konuştu.

600 çocuğa mont 

Esenyurt Belediyesi,
soğuk kış günlerinde
ilçede yaşayan ço-
cukların zorluk çek-
memesi için açılışın
ilk gününde, 600 ço-
cuğa mont, bot, atkı,
şapka ve eldiven yar-
dımı yaptı. Yeni
montlarına kavuşan
miniklerin mutlu-
luğu gözlerinden
okunuyordu.

Pendikliler askıda
yemek bırakıyor
Osmanlı Devleti’nin yardımlaşma konusunda
örnek bir hareketi olan “Askıda Ekmek”
Uygulamasının bir benzerini Pendik
Belediyesi, “Askıda Yemek” olarak başlattı.
Belediye Başkanı Ahmet Cin, yardımseverliği
yaymak amacıyla başlattıkları bu harekete
tüm işletmeleri davet ediyor

ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal
yardım çalışmalarını sürdüren
Pendik Belediyesi, bu sürece yar-

dımsever vatandaşların da katılımını sağla-
mak amacıyla Pendik Gönüllüsü Projesi
kapsamında “Askıda Yemek” Uygulamasını
başlattı. Yardımlaşma konusunda  Osmanlı
geleneğinin büyük örnekleri olan “Askıda
Ekmek” ve “Sadaka Taşı” gibi uygulamaların
bir benzerini günümüzde Pendik Belediyesi,
“Askıda Yemek” Uygulamasıyla devam ettiri-
yor.  Kampanyaya ilk etapta Esenyalı, Sa-
panbağları, Doğu, Çamçeşme, Kavakpınar,
Fevzi Çakmak ve Kurtköy Mahallelerinde
yer alan 7 işletme katıldı. İşletmeye gelen
müşteriler yemeklerini yedikten sonra hesabı
öderken fazladan verdikleri parayı askıda
yemek uygulamasına aktarıyor. Hayırsever
vatandaşların ikramı sayesinde ihtiyaç sahip-
leri yemeklerini yiyorlar. Harekete ilk katkıyı
ise Pendik Belediyesi yaptı.

Yardımseverliği yaymayı amaçlıyoruz

Geçmişten günümüze, uzun yıllardır sürdü-
rülen yardımlaşma kültürünü Askıda Yemek
Uygulamasıyla devam ettirdiklerini belirten
Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Yardımlaşma
ve dayanışma ikliminin gelişmesine kadim
geleneğimizin dayanışma şuurunu Pendik’in
her mahallesinde yaşatmak istiyoruz. Uygu-
lamaya işletmelerimizin katılmasını arzulu-
yoruz.” dedi” dedi. Kampanyaya katılmak
isteyen işletmeler, 444 81 80 numaralı çağrı
merkezini arayarak yardımlaşma hareketinde
yer alabilirler.

Kaldırım işgaline 
geçit verilmiyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Za-
bıta Müdürlüğü ekipleri, yol ve kal-
dırım işgaline karşı ilçe genelinde

denetimler gerçekleştiriyor. Uyarılara rağmen
kaldırım işgaline devam eden esnaflara cezai
işlem uygulanıyor. Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldı-
rım işgallerine dur demek için harekete geçti.
Vatandaşın son dönemde artan şikayet ve ta-
leplerini değerlendiren ekipler, sokak ve kaldı-
rımları işgal eden esnafa yönelik kontrollerini
artırdı. Zabıta ekipleri, kullanım hakkı yaya-
lara ait olan kaldırımların işgal edilmemesi
adına iş yerlerini tek tek gezerek bilgilendirdi.
Denetim kapsamında bazı işletmelerin yaya
yolunu engelleyen ve görüntü kirliliğine yol
açan seyyar raf, tezgah, tabela, masa, san-
dalye, duba ve ticari malzemeleri ekipler tara-
fından kaldırıldı. Kaldırım işgalinin yanı sıra
engelli rampalarının önüne veya trafik akışına
engel olacak biçimde yola araç park eden sü-
rücülere de uyarılarda bulunuldu. Zabıta
ekipleri, tüm uyarılara rağmen kaldırım işga-
line devam eden esnaflara ise cezai işlem uy-
guladı. Yol ve kadırım işgaline karşı
denetimler, vatandaşın herhangi bir mağduri-
yet yaşamaması için aralıksız devam edecek.
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A nıt önündeki törenin ardından ailesi
ve ziyaretçiler Denktaş'ın naaşının
bulunduğu ve yapımı devam eden

anıt mezara giderek dua okudu. Denktaş'ın
anıt mezarının yapımı bitmediği için fotoğ-
raflarının yerde olduğu görüldü. Anıt Me-
zar'ın etrafında ise harabeyi andıran bir
görüntü var.
Naaşın bulunduğu mezarı ziyaret edenler
de, boş bir odada dua etti, çiçek bıraktı. Anıt
mezarın 8 yıldır bütçe yetersizliği nedeniyle
tamamlanmamasına Denktaş ailesi ise sert
tepki gösterdi.

İçimiz parçalanıyor

Denktaş'ın kızı Ender Denktaş, babasının
anıtının hala tamamlanmamasına, "Bu

man-
eviyata artık
sahip çıkılmalı. Lideri-
mizi yakışır şekilde anıt me-
zara gereken önem gösterilmeli" diye
tepki gösterdi. Demirören Haber Ajansı'na
konuşan Denktaş'ın torunu Aydın Bahri
Kaan da, yaşananlar karşısında çok üzül-
düklerini söyledi. Anıt Mezar'ın yapılması
için çok ısrarcı ve talep kâr olduklarını ifade
eden Kaan, karşılığında bir adım atılmadı-
ğını ifade etti. Aydın Bahri Kaan, "Bize dede-
mizin verdiği nasihat ‘ne taşlara ne dağlara
gömülmek istemem’. ‘Beni aile mezarlığına
gömün’ dedi. Bize devlet adamıdır, devlet tö-
reni ile gömülecek dendi. Saygı duyduk. Ya-
rışmalar yapıldı, proje için ödüller alındı.

Siyasi olarak düşünüyorum anıtının yapıl-
mamasını. Yanlış yapıyorlar. Aile olarak her
yıl üzülüyoruz. Bu yıl çok daha fazla üzül-
dük. Sekiz yıl oldu, kapalı bir odada gömülü
olan dedemize rahmet okumaya geliyoruz.
İçimiz parçalanıyor" diye konuştu.

Umarım vicdanları rahattır

Denktaş'ı anmaya gelen siyasilerle ilgili de
eleştiriler yapan Kaan, "Umarım siyasilerin
vicdanları rahat olmaz. Denktaş ve silah ar-
kadaşları sayesinde bugün makamlarımıza

oturuyoruz. Birazcık olsun vefa borcunu
ödemelerini bekliyorum" dedi. KKTC Ku-
rucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 13
Ocak 2012 yılında vefat etti. Denktaş'ın ölü-
münün ardından anıt mezar yapılması ka-
rarı alındı. 2012'den bugüne kadar 7
hükümet görev almasına rağmen anıt mezar
tam anlamıyla tamamlanamadı. Son 8 yılda,
Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş da 3,5 yıl
Maliye Bakanlığı yaptı. Denktaş’ın anıt pro-
jesi tamamlandığında, içerisinde anıt ve
müze olacak. DHA
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Avukatlardan ‘tabutlu’ eylem
Ülkenin Limoges
şehrindeki baro avu-
katları, çalışması

süren ‘emeklilik reformunu’ 
protesto etti. 
Reform kapsamında avukatların
emeklilik sisteminin de genel
emeklilik sistemine dahil olacak
olması ve emeklilik yaşının da
yükselecek olması nedeniyle Li-

moges Barosu avukatları, omuz-
larına tabut alarak adliye bina-
sına doğru yürüdü. Daha sonra
ise avukatlar, tabutu adliye bina-
sının girişindeki merdivenlere bı-
raktı ve cübbelerini tabutun
yanına attı.

Korkuluklara cübbe astılar

Lyon şehrinde ise avukatlar adli-

yede bir araya gelerek, ellerindeki
kanun kitaplarıyla yere ‘SOS’
(Uluslararası Mors Alfabesi acil
durum sinyali) yazdı. Avukatlar
cübbelerini merdivenlerin demir
korkuluklarına astığı ve adliye bi-
nası önünde şarkılar da söyledi.
Öte yandan, paylaşılan görüntü-
lerde ülkenin Marsilya şehrinde
de cübbe giyerek sokağa çıkan

avukatların adliye binası önünde
protesto düzenlediği görüldü. 
Ülkede geçtiğimiz günlerde
‘emeklilik reformunu’ protesto
eden avukatlar, polisin ördüğü
etten duvarı aşarak, Adalet Ba-
kanı Nicole Belloubet'in ko-
nuşma yaptığı Paris Temyiz
Mahkemesi'ne girip cübbelerini
yere atmıştı. DHA
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Fransa’da ‘emeklilik
reformu’ yasa 
tasarısını protesto 
eden avukatlar,
omuzlarında 
taşıdıkları tabutu
adliye binası önüne
bıraktı, tabutun yanına
da cübbelerini attı

Rum tarafından 
işbirliği çağrısı!
Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yaşanan coğrafyayı değiştiremeyeceklerini 
belirterek Türkiye'ye işbirliği çağrısı yaptı. Kıbrıs Rum tarafı olarak Türkiye'nin AB'deki 
geleceklerini desteklediklerini de ifade eden Hristodulidis, "Buna rağmen Türkiye ile 
AB ilişkilerinin ne denli ilerleyeceği tamamen Türkiye’ye bağlıdır" dedi

Rum Dışişleri Bakanı Hristo-
dulidis, Yunanistan'da resmi
ziyaretlerde bulundu. Rum

Bakan, ziyaretleri sırasında Türkiye'ye
yönelik olumlu mesajlar verdi. Yunanis-
tan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile gö-
rüşen Hrisdodulidis, "İki taraf olarak
sonrasında atacağımız adımları tartıştık"
dedi.
Kıbrıs sorunun çözümünün Türkiye AB
ilişkileri için önemli olduğuna işaret eden
Hristodulidis şöyle devam etti, “Avrupa
Birliği tarafından Türkiye’ye doğru ve ge-
rekli mesajların gönderilmesi özel bir
öneme sahip. Ayrıca, Kıbrıs (Rum) Cum-
huriyeti Ankara’nın Avrupa geleceğini
desteklemektedir, buna rağmen Türkiye
ile AB ilişkilerinin ne denli ilerleyeceği ta-
mamen Türkiye’ye bağlıdır. Gelecek
hafta bu konudaki tartışmanın Brüksel’de
yapılması bekleniyor.”

Türkiye'ye komplo

Nikos Dendias de, iki dışişleri bakanının
sadece Kıbrıs’ın (Rum) münhasır Ekono-
mik Bölgesi'nde (mEB) kısıtlı kalmayan
Türkiye’nin müdahale eylemlerini ve Irak
ile Libya’daki gelişmeleri ele aldıklarını
söyledi. Dendias, “Türkiye’nin çevredeki
denizlerden dışlanmak istendiği yolun-
daki komplo iddiaları kimseyi ikna

etmez” dedi. Atina ve Güney Lefkoşa’nın
inisiyatiflerinin ve bölgedeki diğer ülke-
lerle işbirliklerinin hiç bir ülkeye karşı ol-
madığını, uluslararası hukuka ve
ülkelerin egemenliklerine saygı gösteren
herkesin buna katılmasının teşvik edildi-
ğini belirten Dendias, “Türkiye’nin tutu-
munu verimsiz ve dışlayıcı bir pozisyon”
dedi. Rum Bakan, Yunanistan Cumhur-

başkanı Prokopis Pavlopulos ile de gör-
üştü. Görüşmeden sonra, “Yunanistan ve
Kıbrıs (Rum), bölgede istikrar sütunudur-
lar. Coğrafyayı değiştiremeyiz, bu ne-
denle tüm taraflara işbirliği çağrısında
bulunuyoruz, yeter ki uluslararası ve Av-
rupa hukukuna saygılı olsunlar. Bunlar
dış politikamızın sütunlarıdır” mesajı 
verildi. DHA

Hafter’e
sert tepki

Hafter'in Moskova'da gerçekleşen Libya
zirvesinden barış anlaşması imzalamadan
ayrılmasına Ankara'dan zehirzemberek bir

açıklama geldi. Reuters'ın son dakika gelişmesi şek-
linde servis ettiği haberde Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu'nun, "Hafter'in barış mutabakatı
imzalamaması, orada kimin savaş isteyip kimin barış
istediğini ortaya koyuyor" açıklamasına yer verildi.
Çavuşoğlu, “Libya’da kim barış istiyor, kim savaş isti-
yor ortaya çıktı. Hafter böyle devam ederse Berlin sü-
recinin anlamı olmaz. Şu anda bu metni
imzalamayacaklar” dedi.

Hala umut var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Libya zirve-
sine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, “Libya'da
ateşkesi mutlaka başaracağız. Umut var. Dünyanın
sonu mu geldi. Hem Libya hem İdlib’de siyasi bir çö-
zümle oradaki sükunun sağlanması için çalışmaları-
mızı sürdüreceğiz. Akan kanın durması umudumuz”
ifadelerini kullandı.

Koca bir ada 
küle döndü

Yetkililer, artması beklenen hava
sıcaklıkları öncesinde ülkenin gü-
neydoğu bölgesinde ikamet eden-

lere tahliye çağrısında bulundu. Yangınlarda 1
milyon hektarı aşkın alanın kül olduğu Victo-
ria eyaletinde, yangın tehdidi altındaki bölge-
lerde halktan, bulundukları yerleri hızlı bir
şekilde terk etmeleri istendi. Victoria eyaleti
Başbakanı Daniel Andrews, tehlikenin boyu-
tunu tahmin etmenin zor olduğunu ifade ede-
rek, eyalette kontrol altına alınamayan
yangınlar nedeniyle geçen hafta ilan edilen 7
günlük "felaket durumunu" 48 saat uzattı. Vic-
toria Acil Durum Yönetimi Komiseri Andrew
Crisp, "Dışarı çıkabiliyorsanız, dışarı çıkmalısı-
nız çünkü yarın tehlikeli ve hareketli bir gün
olacak" dedi. Yetkililer tarafından Avustralya
Alpleri bölgesinde de halka tahliye uyarısı
yapıldı.

Yeni bir endişe var

Ülkenin güneydoğu kesimlerinde rüzgar hızı-
nın artması, hava sıcaklığının 41 dereceye
kadar çıkması ve yağışsız şimşek fırtınaları ya-
şanması beklendiği, bu durumun bilhassa Vic-
toria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde
yangınları alevlendirmesinden ve artırmasın-
dan endişe edildiği kaydedildi. Yangınların, ev-
leri ve insan hayatını tehlikeye atmaya devam
ettiği Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya
eyaletlerinde de uyarılar yapıldı. Yeni Güney
Galler'de yetkililer, halka yarın kötüleşmesi
beklenen hava koşullarına karşı önlem alma-
ları çağrısında bulundu. Eyalet yönetimi, yan-
gınlar nedeniyle hasar gören yerleşim
yerlerinin ve altyapının yeniden inşası ile yan-
gınlardan etkilenen halka destek için 1 milyar
Avustralya doları (yaklaşık 700 milyon dolar)
ödenek ayrıldığını duyurdu.

2 bin ev kül oldu

Diğer yandan, Batı Avustralya eyaletinde
Perth kenti kırsalındaki bazı bölgelerde de yan-
gınlar nedeniyle acil durum uyarısı yapıldı ve
halka "tehlikede oldukları" bildirildi. Avustralya
genelinde aylardır kontrol altına alınamayan
yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın
alan ve 2 bini aşkın ev kül olurken, yarım
miyar civarında hayvan da telef oldu. Victoria
eyaleti Başbakanı Andrews, yangınların yerle-
şim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişi-
nin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota
dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta
"felaket durumu" ilan etmişti. Yeni Güney Gal-
ler ve Victoria eyaletlerindeki yangınlarda bin-
lerce kişi bulundukları yerleri terk etmişti.

Yeni ödenek ayrıldı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hafta
başında, ülkenin farklı noktalarında görülen ve
aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar-
dan etkilenen bölgelerde, iyileştirme çalışma-
ları ve yangın mağdurlarına destek için daha
önce söz verilen on milyonlarca dolara ilave-
ten, 2 milyar Avustralya doları (1,4 milyar
dolar) ödenek ayırma taahhüdünde bulun-
muştu. Morrison, askeri gemi ve uçakların,
yangından etkilenen bölgelerdeki kişilere su,
gıda maddeleri ve yakıt taşıdığını ifade etmişti.
Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere
yangın bölgelerine askeri birlikler sevk edil-
mişti. Diğer yandan, pazartesi günü nispeten
azalan hava sıcaklıkları ve yağmur, yangınla
mücadele çalışmalarını kısmen rahatlatsa da
yetkililer, mevcut yağışın büyük ve tehlikeli
yangınları söndüremeyeceği ve sıcakların yeni-
den artacağı uyarısında bulunmuştu.

DENKTAS’A 
VEFASIZLIK
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 
bugün 8'inci ölüm yıl dönümünde anıldı.
Denktaş'ın anıt mezarı bitirilemediği için anma
töreni bu yıl da Türk Mukavemet Teşkilatı 
(TMT) anıtı önünde yapıldı. Denktaş'ın 
ailesi anıt mezarın tamamlanmamasına,
'büyük vefasızlık' diye tepki gösterdi

Eylül ayından bu yana yangınlar 
nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısının 26'ya yükseldiği 
Avusturalya'da, Victoria eyaletinde
geçen hafta ilan edilen 7 günlük 
"felaket durumu" 48 saat uzatıldı

Mevlüt 
Çavuşoğlu
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Esenyurt sahnesinde Halktan Biri!Hükümetlerin, kom-
pleksli yöneticilerin
dünyaya ve insan-

lığa zarar veren 
uygulamalarını işle-
yen Politik-Komedi 
türündeki Halktan 

Biri adlı oyun, yarın
Esenyurt’ta 

sahneye çıkıyor

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü, ‘Halktan Biri’ adlı ti-
yatro oyununu Esenyurtlularla

buluşturuyor. Amerikalı yazar Sam Bobrick’in
kaleme aldığı, çevirmenliğini Ekin Tuncay Tu-
ran’ın, yönetmenliğini ise Bahtiyar Engin’in
yaptığı ‘Halktan Biri’ adlı oyun, 16 Ocak per-
şembe günü saat 20.00’de Şehit Erol Olçok
Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.
Oyun, güncel, komik ve eğlenceli bir hikaye
anlatırken, hükümetlerin ve kompleksli yöne-
ticilerin dünyaya ve insanlığa nasıl zararlar

verdiğini gözler önüne serecek. Uzun zaman-
dır sahnelerimizde pek rastlayamadığımız po-
litik komedi türünün güzel örneklerinden biri
olan eser, Amerika Birleşik Devletleri başkan-
ları ve onların uzantılarının, pek zekice olma-
yan ve son derece keyfi uygulamalarının,
Amerika ve dünya üzerinde insanlığa verdiği
ağır hasarları sert bir dille ele alıyor.  

Biletler satışta

Oyunda, Travis Pine karakterini başarılı
oyuncu Levent Ülgen üstenirken, bir dönem

İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürlüğü yapan
oyuncu ve seslendirme sanatçısı Galip Erdal’ı
Ajan Tom Walker rolünde göreceğiz. Oyunda
Travis Pine rolüne hatay verecek olan Levent
Ülgen, ABD hükümeti tarafından çok kez
hayal kırıklığına uğratılmış, işinden atılmış,
buna rağmen ülkesini seven ve sorunlara karşı
duyarsız kalamayan orta gelirli bir vatandaşı
canlandıracak. Oyunu izlemek isteyen vatan-
daşlar, biletleri ücretsiz olarak Esenyurt Bele-
diyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden temin
edebilir.

En iyi film dalında aday gösterilen 9 yapıt arasında "1917", "Ford v 
Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage
Story", "Once Upon a Time... in Hollywood" ve "Parasite" bulunuyor

B u yıl 92'ncisi verilecek Oscar
Ödülleri için ''Joker'' adlı yapıt
11 dalda aday gösterildi.

En iyi film dalında aday gösterilen 9
yapıt arasında"1917", "Ford v Ferrari",
"The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker'',
"Little Women", "Marriage Story",
"Once Upon a Time... in Hollywood"
ve "Parasite" bulunuyor. Joker ise en iyi
film, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönet-
men, en iyi senaryonun da aralarında
bulunduğu 11 dalda, en fazla katego-
ride aday gösterilen yapıt oldu. 9 Şu-
bat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek
törenle sahiplerini bulacak ödüller için
bazı önemli adaylar şöyle:

En iyi erkek oyuncu adayları:
Joaquin Phoenix, "Joker"

Antonio Banderas, "Pain and Glory"
Leonardo DiCaprio, "Once Upon a
Time... in Hollywood"
Adam Driver, "Marriage Story"
Jonathan Pryce, "The Two Popes"
En iyi kadın oyuncu adayları:
Cynthia Erivo, "Harriet"
Saoirse Ronan, "Little Women"
Scarlett Johansson, "Marriage Story"
Charlize Theron, "Bombshell"
Renee Zellweger, "Judy"
En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları:
Tom Hanks, "A Beautiful Day in the
Neighborhood"
Al Pacino, "The Irishman"
Joe Pesci, "The Irishman"
Brad Pitt, "Once Upon a Time... in
Hollywood"
Anthony Hopkins, "The Two Popes"

En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları:
Laura Dern, "Marriage Story"
Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"
Florence Pugh, "Little Women"
Margot Robbie, "Bombshell"
Kathy Bates "Richard Jewell"
En iyi yönetmen adayları:
Bong Joon-ho, "Parasite"
Todd Phillips, "Joker"
Sam Mendes, "1917"
Martin Scorsese, "The Irishman"
Quentin Tarantino, "Once Upon a
Time... in Hollywood"
En iyi yabancı dilde film adayları:
"Corpus Christi" (Polonya)
"Honeyland" (Kuzey Makedonya)
"Les Miserables" (Fransa)
"Pain and Glory" (İspanya)
"Parasite" (Güney Kore)
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Başakşehir’e Masal 
Çadırı kuruldu
İBB, İstanbul’un farklı ilçelerinin çocuklarını “Masal Çadırı”nda 
ağırlamaya devam ediyor. Binlerce yıllık kültürel mirası yeni nesillere
aktaran etkinliğe bu hafta Başakşehirli çocuklar konuk oldu

istanbuL Büyükşehir
Belediyesi (İBB) işti-
raklerinden Kültür

AŞ’nin düzenlediği “Masal Ça-
dırı”, her hafta çocukları Türk
masallarının zengin dünyasında
keyifli bir gezintiye çıkarıyor. Türk
Dünyası Kültür Mahallesi’nde
kentin farklı ilçelerinden ilköğre-
tim çağındaki çocukları misafir
eden etkinlik, 10 Ocak’ta Başakşe-
hir TOKİ Osmangazi İlkokulu
öğrencilerinin katılımıyla gerçek-
leşti. İBB Gösteri Sanatları Mer-

kezi oyuncusu Hüseyin Emre
Şen’in “Kaplan Adam” masalını
büyük bir dikkatle dinleyen çocuk-
lar, meraklı soruları ve kahkahala-
rıyla serüvene eşlik etti. “Masal
Çadırı”, eğitim yılı boyunca ma-
cera dolu masallara ev sahipliği
yapmaya devam edecek.

Dinlerken yaşamış 
gibi olduk

Çocukların hayal dünyasını zen-
ginleştiren etkinlikte keyifli anlar
yaşayan öğrenciler, velilerinden

izin alarak “Kaplan Adam” masa-
lıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Öğ-
rencilerden Ahmet Süha Büte,
çadırda masal dinlemeyi ilginç
bulduğunu söyleyerek, “Çok ho-
şuma gitti. Masal anlatan abimiz
çok güzel anlattı. Dinlerken yaşa-
mış gibi olduk. Masala biz de
dahil olduk. Bütün çocukların gel-
mesini tavsiye ediyorum” ifadele-
rini kullandı. Masalı sürükleyici
bulduğunu belirten Ayşe Neva
Ceylan , “Masal dinlemeyi çok se-
verim. Babama akşamları masal
okuturum. Anlatıcının dinlerken
sorular sorması masalı çok eğlen-
celi hale getirdi” dedi. Hoş vakit
geçirdiğini anlatan Enes Büte, ilk
kez tiyatro havasında masal dinle-
diğini söyledi. Yusuf Akın, kendi-
sini masalın içinde gibi hissettiğini
dile getirdi. Topkapı Türk Dün-
yası Kültür Mahallesi’ndeki et-
kinliklere katılmak isteyen
okulların yöneticileri, e-posta
göndererek kayıt yapabiliyor. Her
cuma, saat 11.00’de gerçekleştiri-
len ücretsiz “Masal Çadırı”na
katılmak için masalcadiri@kul-
tur.istanbul, her pazartesi saat
11.00’de, ortaokul öğrencilerine
yönelik olarak, “Meddah Göste-
risi” etkinliği için meddahgoste-
risi@kultur.istanbul adreslerine
e-posta göndererek kayıt yapıla-
biliyor. TAYLAN DAŞDÖĞEN

Ay Carmela büyüledi

istanbuL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyat-
roları’nın yeni oyunu Ay, Carmela!’nın galası
13 Ocak 2020 Pazartesi günü Üsküdar Musa-

hipzade Celal Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Jose Sanchis
Sinisterra’nın yazdığı, Naşit Özcan’ın yönettiği oyun, se-
yircisinin büyük beğenisini kazandı.  Oyunun galasına
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, İBB Kültür
Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü
Ceyhun Ünlü, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni
Mehmet Ergen, İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü
Küçükşahin, İBB Müdürleri, İBB İştirak Genel Müdür-
leri, İBB Meclis Üyeleri ve sanatçılar Suna Keskin, Engin

Gürmen, Metin Çoban, Lale Belkıs, Ayşe Emel Mesçi,
Anta Toros’un da aralarında bulunduğu birçok sanatçı,
gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Oyunun konusu nedir?

İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alı-
nan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino istemedik-
leri bir gösteriye zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar
nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgu-
larlar. Oyunda Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık,
Deran Özgen rol alıyor. Oyun,  29 Ocak-1 Şubat 2020 ta-
rihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Dünya Türk kültürü ile tanışacak
Yunus Emre Enstitüsü,
2020 yılına özel, Türk
kültür ögelerine ilişkin

bilgilerin yer aldığı "Türk Kültür
Ajandası" hazırladı. "Türk Kırmızısı"
ve "Saray-ı Hümayun" temalarıyla,
Enstitü uzmanlarının bir yıllık çalış-
masıyla hazırlanan ajanda, Ankara
Yüksek Hızlı Tren Garı'nda düzen-
lenen sergiyle tanıtıldı. Yunus Emre
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref
Ateş, serginin açılışında basın men-

suplarına yaptığı açıklamada, Ensti-
tünün temel amacının yurt dışında
Türk kültürünü tanıtmak olduğunu,
ajandada da mimariden giyim ve
iletişim tarzına kadar birçok alan-
dan örnekleri bir araya getirdiklerini
söyledi. Ajandadaki eserlerin ben-
zerlerinin yer aldığı sergi için mekan
olarak garın seçilmesinin anlamına
işaret eden Ateş, şöyle konuştu:
"Bizim kültürümüzde hayatı da
böyle iki kapı bir han gibi görürüz.

Bir taraftan girer bir taraftan çıkarız.
Bu süre içinde ise hayatı güzelleştir-
memiz gerekiyor. Türk kültürü de
hayatı estetik şekilde yaşamayı ge-
rektiriyor. Bu değerlerimizi hatırlat-
mak ve yansımalarını halkla
buluşturmak için eserlerin bir kıs-
mını burada sergilemek istedik."
Daha sonra, kurum yöneticileri ve
ajandayı hazırlayan ekip kurdele ke-
serek serginin açılışını yaptı. Sergi,
24 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Gençler Boğaz turu yaptı
LiseLi Gençler
Gençlerle Seyr-i İs-
tanbul Projesi kap-

samında tarihi ve doğal
güzelliklere yolculuk yapıyorlar.
Çekmeköy Belediyesi’nin kültür
gezileri kapsamında düzenle-
diği boğaz turları hız kesmeden
devam ediyor. Seyr-i İstanbul
Boğaz Turları’nın bu haftaki
konukları Mehmetçik Anadolu

Lise öğrencileriydi. Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcısı
Fatih Sırmacı ve Çekmeköy İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Ahmet Aktaş, geziye katılarak
gençlerin heyecanını  paylaştı.
Üsküdar’dan başlayan gezi-
lerde liseli gençler doyasıya eğ-
lenirken rehber eşliğinde
İstanbul hakkında ilginç bilgi-
lerde öğreniyorlar.

Joker filmiyie beraber yıldızlaşan
Joaquin Phoenix, Oscar almaya
en yakın isimler arasında.

KİMLER
ÖDÜL ALMAYA

TALİP?
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süper Lig ekiplerinden Kasım-
paşa, Çekya Ligi takımlarından
FK Jablonec'te forma giyen
Tomas Brecka'yı 3.5 yıllığına kad-
rosuna kattığını açıkladı. Kulüpten

transfer ile ilgili yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi:
"Sponsorumuz Medical Park
Hastanesi'nde sağlık kontrolünden
geçen Çekya ligi ekiplerinden FK

Jablonec’in 25 yaşındaki Çekyalı
oyuncusu Tomas Brecka, Kemer-
burgaz Tesislerimizde düzenlenen
imza töreninde kendisini 3.5 yıllı-
ğına Kasımpaşamıza bağlayan
sözleşmeye imza attı. Brecka, 
Jablonec formasıyla bu sezon 
çıktığı 22 maçta 2 gol atma başa-
rısı gösterdi.

süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına An-
talya'da hazırlanan Yeni Malatyaspor'da
Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo
Mina, Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
özel açıklamalarda bulundu. İlk yarıda
fazla forma şansı bulamadığını ifade eden
Arturo Mina, "Kendi adıma ilk yarı için
şunu söyleyebilirim; çok fazla şans bulama-

dım, yeterince
oynayamadım.
Daha fazla
puan alma şan-
sımız vardı ama
siz de biliyorsu-
nuz ki son daki-
kalarda ikişer 4
puan bıraktık.
Şimdi puan du-
rumu olarak
böyleyiz ama
hedefimiz yuka-

rılar, yukarıya çıkabiliriz" diye konuştu.
Teknik direktörü Sergen Yalçın'a övgü dolu
sözlerde bulunan Mina, "Kendisi çok iyi bir
hoca, futbolu çok iyi biliyor ve futbolun

içinden de geliyor. Sergen Yalçın çok
hırslı, dediklerini yaptığımız sürece

büyük ihtimalle ligin sonunda iyi
yerlerde olacağız, kendisiyle be-

raber iyi şeyler bulacağız" şek-
linde konuştu.

Süper Lig kolay 
bir lig değil

Arjantin Ligi ile Süper Lig
arasında kıyasta bulunan Ekvadorlu
oyuncu, "Arjantin Ligi iyi bir lig, çok yete-
nekli futbolcular var. Birçoğu da zaten bir
süre sonra yeteneklerini gösterip Avrupa'ya
gidiyorlar. Türkiye Ligi'ne geldiğim zaman
önce bir saat ve kültür farklılığı var, farklı bir
yapının içerisine geldim. Önce alışamadım
bunun için bir süreç gerekti, bir süre sonra
buraya da alıştım. Şimdi iki buçuk yıldır bu-
radayım, burada da çok çekişmeli bir lig
var, yarışmacı bir futbol var. Futbol sert oy-
nanıyor, tüm takımın koşması gerekiyor,
herkes koşuyor. Hiç de kolay bir lig oldu-
ğunu söyleyemem" ifadelerini kullandı

Muric'i çok beğeniyorum

Yeni Malatyaspor'a gelmeden önce Ayte-
miz Alanyaspor'dan da teklif aldığını söyle-
yen Mina, "Buraya gelmeden önce 2 tane
ciddi teklif aldım biri Paraguay'ın Serro ta-
kımından, oranın çok büyük takımlarından
biri. Diğeri de Türkiye Süper Ligi'nden
Alanyaspor benimle ilgileniyordu, sonuç iti-
bariyle Malatya'ya geldim ve yaklaşık 3 se-
nedir de buradayım. Mutluyum, şu an için
burada her şey iyi" dedi. Türkiye'de en be-
ğendiği forvetin Fenerbahçeli Vedat Muric
olduğunu söyleyen Arturo Mina, "Türki-
ye'de çok iyi, hızlı ve kuvvetli forvetler var.
Bana karşı oynayan, aklımda kalan, en çok
ismini duyduğum, seyrettiğim ve beğendi-
ğim forvet şu an için Vedat Muriç. Kendi-
sine karşı oynayıp da zorlandığım forvet
diye sorarsanız ise Beşiktaş'tan Burak,
onunla zor geçmişti" diye konuştu.  
DHA

Paşalar gibi transfer

Malatya iyi 
yerlerde olacak
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Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı oyuncusu Fernando,
teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilişkilerinin çok iyi
olduğunu belirterek, "Kendisi ile çok iyi bir ilişkimiz var,
baba-oğul gibi diyebiliriz. Hatta bana şakadan tesislerde
bazen 'Fernando Çalımbay' dedikleri de oluyor. Aramız çok
iyi, hocamızla birlikte çok mutluyuz" dedi

Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu futbolcusu 
Arturo Mina, "Sergen Yalçın çok hırslı, 
dediklerini yaptığımız sürece büyük ihtimalle
ligin sonunda iyi yerlerde olacağız, kendisiyle
beraber iyi şeyler bulacağız" dedi

Brezilya Milli Takımı'nın en iyi milli takım
olduğunu savunan Fernando, "Brezilya
milli takım olarak benim için en iyi ta-
kımdır. Tamamen üst düzey
oyuncDulardan oluşur.
Ben henüz Brezilya Mili
Takımı'nda oynaya-
madım ama herke-
sin hayal ettiği bir
şeydir bu" dedi.
Medipol Başakşe-
hir'in Brezilyalı yıl-
dızı oyuncusu

Robinho'dan da övgü dolu sözlerle bah-
seden Fernando, "Robinho'nun Sivas'a
gelmesini çok isterim. Geçmişte de

onunla birlikte oynamayı çok iste-
miştim. Kendisi birlikte anla-

şabileceğimi düşündüğüm
bir oyuncu. Yine birlikte

oynama şansımız ola-
bilir. Olursa da çok
mutlu olurum onunla
aynı formayı paylaş-
maktan" ifadelerini

kullandı.

s üper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırla-
nan ve buradaki çalışmalarını tamamlayan
Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı fut-

bolcu Fernando, Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) özel açıklamalarda bulundu. Ligde lider-
liği beklemediklerini söyleyen deneyimli forvet,
"Bulunduğumuz noktayı hiçbirimiz beklemiyor-
duk, burada olmamız sürpriz. Şu an en yakın ra-
kibimize 4 puan farkla 1'inci sıradayız. Şu an
şampiyonluk konusunda bir şey söylemek istemi-
yorum çünkü çok güçlü rakiplerimiz var ve puan-
lar birbirine çok yakın. Takım olarak çok iyi bir
ekibiz, saha içinde ve dışında birbirimize çok iyi
yardım ediyoruz. Neler olacağını zaman göstere-
cek" diye konuştu. Attığı gollerden çok, takıma
verdiği katkının kendisi için önemli olduğunu be-
lirten Fernando, "Ben kendi attığım golden zi-
yade takımın başarısını önemserim. Benim
gösterdiğim performans takıma ne kadar katkı
sağlıyorsa ve yardımcı oluyorsa benim için
önemli olan odur. Önemli olan 3 puan alarak
maçtan ayrılmaktır" ifadelerini kullandı.

İkinci yarı zor geçecek

Ligde ikinci yarının daha zorlu geçeceğini dile ge-
tiren Fernando, "İkinci yarılar bütün liglerde her
zaman zorlu geçer. Bütün takımlar kendini daha
fazla ortaya koyup, daha fazla göstermeye çalışır.
Dolayısıyla Süper Lig'de de bu böyle olacaktır.
Maç maç düşünmek zorundayız. Çok güçlü ra-
kiplerimiz var. İlk yarıda gösterdiğimiz perfor-
mansı gösterdiğimiz sürece başarılı bir noktaya
geleceğimize inanıyorum" dedi. Sivasspor'a gel-
meden kulübün tarihini araştırdığını anlatan 27
yaşındaki oyuncu, "Sivasspor'a gelmeden önce
takımın geçmişine, burada oynamış oyunculara
bakmıştım. Cicinho, Douglas, David Braz gibi
oyunculara bakmıştım. Bu futbolcuların kendileri
burada çok başarılı olmuştu. Şimdi ben de ken-
dimi onlar gibi görüyorum. Bir zamanlar onların
olduğu noktadayım, ben de başarılı olacağımı
ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Sivaslılar bana kucak açtı

Türkiye'de oynadığı için mutlu olduğunu vurgu-
layan Fernando, şunları söyledi: "Türkiye'de bu
ligde oynadığım için çok mutluyum. Burada ken-
dimi çok farklı çok iyi hissediyorum. Sivas taraf-
tarı bana kucak açtı. Gelecek için şu an bir şey
söyleyemiyorum. Çünkü ikinci yarının bitmesine
5 ayımız var. İkinci yarının sonuna kadar ne olur
ne biter bilemem. Ama tabii ki bu ligde devam
etmek istiyorum." "Hiçbir zaman Sivas kadar
soğuk bir yerde oynamamıştım" diye sözlerini
sürdüren Brezilyalı oyuncu, "Daha önce Japon-
ya'da oynamıştım. Japonya da ülkemden çok
uzak bir yerdi. Bizim işimiz bu, gittiğimiz yere
adapte olup kendimizi göstermek, işimizi yerine
getirmek zorundayız. Sivas'ın soğuğuna rağmen
yavaş yavaş alışmaya başladım" dedi.

Gol performansımız yüksek

Takımdaki herkesin birbirine yardımcı olduğunu
belirten Fernando, şöyle devam etti: "Bizim ekibi-
miz tek bir golcüden oluşan bir ekip değil. Orta
saha oyuncularımızdan itibaren hepimizin gol
atma kapasitesi var. Bireysel değil de takım ola-
rak oynadığımız için hepimiz birbirimize gol attı-
rıyoruz, gol atmamıza yardımcı oluyoruz.
Emre'nin 6 golü, benim 5 golüm, Yatabare 7, Er-
doğan 3, Mert Hakan'ın 4 golü var. Bunun se-
bebi yardımlaşma. Aynı zamanda Hakan
Arslan'ın da golleri var. Yetenekli olduğumuzu da

düşünüyorum, zaten yetenekli olmasak gol ata-
mayız. Birbirimize aşırı derecede yardımcı ol-
duğumuz için bu gol performansına
ulaştık. Aynı şekilde Ziya ve Uğur'un da
1'er golleri var. Arkadaşlarım gol atınca
ben de mutlu oluyorum çünkü bu
takıma yarıyor. Takıma yara-
ması demek; bana, arka-
daşıma, bize,
teknik ekibi-
mize ve kulü-
bümüze fayda
demek."

Çok kritik bir gol attım

Sivasspor ile attığı en kritik golün Trabzonspor'a
karşı olduğunu söyleyen Fernando, "Sivas ile bu-
güne kadar attığım en kritik gol Trabzonspor'a
attığım goldü. Çünkü biz gerideydik ve hoca beni
oyuna aldı. Oyuna girdikten iki dakika sonra
golü attım ve durumu beraberliğe getirdim.
Zaten maç sonuna doğru da Uğur attığı golle
bize galibiyeti getirdi" dedi.

İlk on bire girdim başarılı oldum 

Takıma geç katıldığını hatırlatan tecrübeli fut-
bolcu, "Ben ekibe geç katılan biriyim. Yaz kam-
pına da gitmemiştim, direkt Porto'dan Sivas'a
geldiğimde ekip hazırdı ve insanlar birbiri ile
biraz kaynaşmıştı. Ben sonradan dahil oldum ve
o yüzden de ilk 11'de daha geç rol aldım. Hoca
beni 11'e dahil ettikten sonra başarı sağlamaya
başladım" diye konuştu.

Jailson'u beğeniyorum

Süper Lig'de beğendiği futbolculardan da bahse-
den kırmızı-beyazlı oyuncu, "Ligde benim bir
sürü favori oyuncum var. Genel olarak söyle-
mem gerekirse Başakşehirli Caiçara'yı, Yeni Ma-
latyalı Guilherme'yi çok beğeniyorum.
Fenerbahçe'deki Jailson ve Gustavo'yu da beğe-
niyorum" şeklinde konuştu.

Baba oğul gibiyiz

Teknik direktör Rıza Çalımbay'a övgüler de bulu-
nan Fernando, "Kendisi ile çok iyi bir ilişkimiz
var, baba-oğul gibi diyebiliriz. Hatta bana şaka-
dan tesislerde bazen 'Fernando Çalımbay' dedik-
leri de oluyor. Aramız çok iyi, hocamızla birlikte
çok mutluyuz" dedi. İkinci yarıda ilk yarıdaki per-
formanslarını devam ettirmek istediklerini vurgu-
layan Fernando, "Bizim şu an içinde
bulunduğumuz güne odaklanmamız lazım. İlk
yarıdaki performansımızın altına düşmeden
ikinci yarıda da devam edebilirsek başarılı olabili-
riz" ifadelerini kullandı. Futbola 7-8 yaşında baş-
ladığını anlatan Sivasspor'un golcüsü, "Benim
hikayem, her futbolcu gibi çocukken futbola ilgi
duyarak başladı. 7-8 yaşında top oynayarak baş-
ladım. Daha sonradan çok çalıştım, çok uğraş-
tım. Hiçbir oyuncu bugüne kolay gelmedi.
Çalıştığı günlerden sonra bugünlere gelebilir, bu
başarıları sağlayabilir. Ben de şu an Sivas'taki ba-
şarımı geçmişte yaptığım çalışmalara bağlıyo-
rum" açıklamasında bulundu.

İdolüm Alex
Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane oyuncusu Alex
de Souza'nın idolü olduğunu belirten Fernando,
"Türkiye'de Alex de Souza geldi geçti. Ben onu
çok örnek alırdım. Eskiden de ben onu beğene-
rek, severek izlerdim. Onu çok örnek alırdım”
dedi. DHA

En iyisi BrEzilya

TraBzonspor
başarıya inanıyor 
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezonunun ikinci yarısına daha
güçlü başlamak istediklerini belirterek, “2020'lerin Trabzonspor için daha
güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum” dedi
Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulü-
bün aylık dergisinde yer alan yazı-
sında 2020 yılından beklentileri ve
sezonun ikinci yarısındaki hedeflerine
ilişkin açıklamalarda bulundu. Acı-
sıyla tatlısıyla, hüznü, coşkusu ve asla
tükenmeyen şampiyonluk ülküsüyle
koca bir on yılı geride bıraktıklarını
kaydeden Ağaoğlu, "Geriye dönüp
2010'lu yılların muhasebesini yaptığı-
mızda şampiyonlukla açılan bir def-
teri bugün yine şampiyonluğun en
yakın adaylarından biri olarak kapat-
tığımızı görüyorum. Bu on yıl içinde
hiç mi kaos yaşanmadı? Hiç mi zor
zamanlardan geçmedi Trabzonspor?
Bilakis, şampiyonluğumuzun çalın-
masıyla perdesi açılan bu on yıl,
Trabzonspor için kaos ve ızdırap dolu
zamanlar de-
mekti. Ama
büyük camia-
ların gücü
böyle travma
anlarında belli
olur. Alınan
hatalı karar-
lara, yapılan
yanlış uygula-
malara ve or-
taya konan
yönetim 
zafiyetlerine
rağmen Trab-
zonspor ve ca-
miası kendisini
toparlamaya
bildi. Ben 52
yıllık bir ma-

ziye sahip bu büyük kulübün on ye-
dinci, geride bıraktığımız on yılın ise
dördüncü kulüp başkanı olarak
2020'lerin Trabzonspor için daha
güzel, daha başarılı ve daha aydınlık
olacağına yürekten inanıyorum. Dev-
reyi 32 puanla tamamlarken, maddi
gücümüz ölçüsünde gerçekleştirmeyi
arzuladığımız takviyelerle sezonunun
ikinci yarısına daha güçlü başlamak
istiyoruz" diye konuştu.

Kendi evlatlarımız 
vurgusu yaptı

2020 yılının idari, ekonomik, sportif
ve kurumsal yapısı itibarıyla Trab-
zonspor'un gücüne güç kattığı bir
sene olmasını dileyen Başkan Ahmet
Ağaoğlu, "Diğer yandan 2020'lerin

'altın çağ' ola-
rak adlandır-
dığımız 1970'li
yılları çağrıştı-
rır güzellikte
geçmesini te-
menni ediyo-
rum. 2020'ler,
mazimizin o
efsane döne-
minde olduğu
gibi, alın teri-
miz, mücade-
lemiz ve kendi
evlatlarımızla
başarılara
doyduğumuz
bir on yıl
olsun" ifadele-
rini kullandı.

İsvİçre’nİn Lozan kentinde düzenlenen
2020 3’üncü Kış Gençlik Olimpiyatları’nda
Türkiye’yi, 3x3 Karışık Buz Hokeyi disipli-
ninde temsil eden sporcular Sidre Özer ve
Kerem Alsan yarı finale yükseldi. Yarı finale
yükselen sporculardan Kerem Alsan TSİ
14:00’te başlayacak müsabakada Sidre
Özer ise TSİ 15:30’da başlayacak müsaba-
kada final oynamak için ter dökecek. Tür-
kiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı
Halit Albayrak çok heyecanlı olduklarını
belirterek,  “Spor ve branş tarihimizde ilk
kez olimpiyat oyunlarına katılım sağladık ve
şimdi madalya heyecanı yaşıyoruz. Sporcu-
larımıza yarı final müsabakalarında başarı-
lar diliyorum. İnşallah ülkemize olimpiyat
madalyası getirmek nasip olur” dedi. 

Aferin çocuklar

Bana 
Fernando
calımBay
derler
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M imarsinan Baba Hakkı Sta-
dı’nda oynanan maçta ilk
konuk takımdan geldi. Mi-

safir ekip 5. Dakikada Göktuğ Ka-
rabina’nın golüyle 1-0 öne geçti.
B.Çekmece Mimarsinan Bu gole
30. Dakikada Muhammet Örsoğlu
ile yanıt verince skor 1-1’e geldi. 36.
dakikada Enis Özperçin’in golüyle
öne geçen B.Mimarsinan soyunma
odasına 2-1 önde gitti. İkinci yarıya
da iyi başlayan ev sahibi ekip 49.
dakikada Diyar Sancak’ın golüyle
skoru 3-1 yaptı. 71. dakikada bir kez
daha sahneye çıkan Muhammet
Örsoğlu kendisinin ikinci, takımının
dördüncü golünü S.Ortaköy filele-
rine bıraktı: 4-1. Silivri Ortaköy bu
gole 83. dakikada Cahit Ergün’le
yanıt verince fark yeniden ikiye
düştü: 4-2. Cahit Ergün 87. Daki-
kada çok net bir fırsattan yararlana-
madı. Kalan sürede başka gol
olmayınca B.Mimarsinan sahadan
4-2 galip ayrılarak maçın son düdü-
ğüyle birlikte şampiyonluk sevincini
taraftarlarıyla birlikte paylaştı.

Yazıcı devri başladı

Yeni sezonda Süper Amatör Kü-
mede mücadele edecek olan B.Çek-
mece Mimarsinanspor’da teknik
direktörlük görevine Refik Yazıcı ge-
tirildi. Deneyimli çalıştırıcı ile her
konuda anlaşma sağlayan yöneti-
min önümüzdeki günlerde de Yazı-

cı’ya imza töreni düzenleyerek işi
resmiyete dökeceği kaydedildi.
Uzun süren görüşmeler sonrasında
teknik direktörlük koltuğu için ikna
edilen Yazıcı’nın şimdiden transfer
çalışmalarına başladığı, listesindeki
isimleri de önümüzdeki günlerde
yönetime sunacağı kaydedildi.
B.Çekmece Mimarsinanspor’un se-
zonun son haftasında S.Ortaköy ile
oynadığı maçı da 90 dakika izleyen

Yazıcı’nın maç sonrası da yönetici-
lerle biraraya gelerek mevcut oyun-
cularla ilgili düşüncelerini
yöneticilerle paylaştığı kaydedildi.
Bu arada Gürpınarspor’da teknik
direktör Refik Yazıcı ile birlikte çalı-
şan Seyfettin Cabri’nin de büyük
bir olasılıkla yeni sezonda kulüp
müdürlüğü görevine getirileceği eli-
mize ulaşan duyumlar arasında.
BARIŞ KIŞ

Amatör 1.Küme 
1.Grup'ta geçtiğimiz

hafta şampiyonluğunu
ilan eden B.Çekmece 

Mimarsinanspor 
sezonun son haftasında

Silivri Ortaköyü 
4-2 mağlup ederek 

şampiyonluk turu attı

SAMPIYON 
MIMARSINAN

Yemeğe de katıldı
Öte yandan önümüzdeki sezon teknik direktörlük

görevine getirilen Yazıcı S.Ortaköy maçının
ardından takım için verilen şampiyonluk

yemeğine de katıldı. Yazıcı burada kulüp başkanı
Barbaros Korkmaz’la fikir alışverişinde bulunarak

yeni sezon öncesi düşüncelerini paylaştı.

Beylikdüzü halkı
spor yapacak 
Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçede yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve sporla iç içe bir
yaşam sürmesi adına açtığı Yetişkin Spor Kursları’nın ikinci dönem başvuruları başladı  

Beylikdüzü Belediyesi Genç-
lik ve Spor Hizmetleri Müdür-
lüğü tarafından Beylikdüzü’nde

sporu ve beraberinde sağlıklı yaşamı
hâkim kılmak adına düzenlenen Yetişkin
Spor Kursları’nın ikinci dönem başvuru-
ları başladı. 24 Ocak tarihine kadar devam
edecek olan başvurular sonucu vatandaş-
lar aerobik, pilates ve fitness olmak üzere
3 farklı branşa katılım sağlama imkanı bu-
lacak. Yetişkin Spor Kursları’na katılmak
isteyen vatandaşlar kayıtlarını; Beylicium
AVM 2.katta bulunan Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü, Zübeyde Ana
Sosyal Yaşam Merkezi ve Kavaklı Kapalı
Spor Kompleksi’nde yapabilecek. Beylik-
düzü’nde yaşayan vatandaşların en iyi ko-
şullarda ve güvenilir tesislerde sağlıklı ve
etkili spor yaparak maksimum faydayı
sağlayabilmesi için 3 Şubat tarihinde kapı-
larını Beylikdüzü’ndeki sporseverlere aça-
cak olan Yetişkin Spor Kursları, 24
Nisan’a kadar devam edecek.

Adaletli ücretler sağlanacak

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlü-
ğü’nün düzenlediği Yetişkin Spor Kurs-
ları’na vatandaşlar, beylikduzu.istanbul
internet sitesi üzerinden de online kayıt
yaptırabilecek. Aynı zamanda, önceki dö-

nemlerde spor kurslarına kaydolan üyele-
rin devamsızlığının ve kontenjana göre
ayarlanmış derslerin boş geçmesinin tespit
edilmesinin sonucunda oluşan adaletsiz-
lik, sembolik bir ücret uygulamasıyla orta-

dan kaldırılıyor. Bu uygulama ile devam
etme niyeti daha yüksek olan vatandaşlara
fırsat tanıyabilmenin yanı sıra sürdürülebi-
lir, amacına ulaşan ve adaletli bir ortam
sağlanacak.  

Caner milli olmayı bekliyor
Demir Grup Sivasspor’un başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, gösterdiği performansla A Milli Takım’a göz kırpıyor

2020 avrupa Futbol Şampiyo-
nası’na katılmaya hak kazanan A
Milli Takım, kulübü Juventus’un

İtalya Serie A’da deplasmanda Roma ile oy-
nadığı maçta sakatlanan Merih Demiral’dan
gelen haberle yıkıldı. Sol diz ön çapraz bağ-
ları kopan Demiral’ın sezonu kapattığı, Av-
rupa Futbol Şampiyonası’na da yetişmesinin
bir hayli zor olduğu belirtildi. 21 yaşındaki
milli oyuncunun sosyal medya hesabından
yaptığı “Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek
üzere” paylaşımı dikkat çekse de rehabilitas-
yon sürecinin ne kadar süreceği şu an belir-
sizliğini koruyor.

Tecrübeli bir isim 

Merih Demiral’ın Avrupa Futbol Şampiyo-
nası’na yetişememe ihtimali doğrultusunda B

planını hazır tutan A Milli Futbol Takımı Tek-
nik Direktörü Şenol Güneş’in bu bölge için
düşündüğü oyuncuların başında Süper Lig
lideri Demir Grup Sivasspor’un ilk yarıdaki
çıkışında büyük pay sahibi olan Caner Os-
manpaşa geliyor. Sivasspor’un bu sezon
Süper Lig’in ilk yarısında oynadığı 17 maçın
tamamında 90 dakika forma giyen oyuncu,
ligin en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne
çıkıyor. 31 yaşındaki oyuncu, ligde 17 maçta
16 gol yiyerek Galatasaray’ın ardından Ayte-
miz Alanyaspor ile birlikte en az gol yiyen
Demir Grup Sivasspor’un savunmasında is-
tikrarlı görüntüsü ile Şenol Güneş’in beğeni-
sini topladı. Deneyimli oyuncunun gösterdiği
performansı ligin 2’nci yarısında da sergile-
mesi durumunda, A Milli Futbol Takımı’nın
aday kadrosunda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş kupa
sınavına hazır
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu'nda Büyükşehir
Belediye Erzurumspor ile dep-
lasmanda oynayacağı ilk maçın
hazırlıklarını, bu sabah yaptığı
antrenmanla tamamladı

Basına kapalı antrenman,
1.5 saate yakın sürdü. İd-
mana, tedavilerine devam

edilen Dorukhan Toköz, Jeremain Lens
ve Adem Ljajic katılmadı. Teknik direk-
tör Abdullah Avcı yönetimindeki idman,
sahada ısınma koşuları, istasyon koşu-
ları ve streching çalışması ile başladı.
Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması,
dar alanda oyun kontrol pas çalışması
ve taktik programının yer aldığı çalış-
malar yapıldı. Antrenman, tam sahada
taktik maçı ve şut çalışması ile sona
erdi. Beşiktaş, bugün saat 14.30'da özel
uçakla Erzurum'a gidecek ve kampa gi-
recek.

Kadro belli oldu

Siyah-beyazlıların yarın saat 18.30'da
deplasmanda B.B.Erzurumspor ile oy-
nayacağı maçın kadrosu açıklandı. Tek-
nik direktör Abdullah Avcı tarafından
19 futbolcunun dahil edildiği kadro
şöyle: "Loris Karius, Utku Yuvakuran,
Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor
Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuz-
han Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed
Elneny, Georges N'Koudou, Necip
Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida,
İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra
Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby." 

Bursalı gençler bir başka
yetiştirdiği futbolcular ile
Türk futboluna önemli katkılarda
bulunan Bursaspor Kulübü’nün,

bu sezonki kadro oluşumunda futbol akade-
misinde eğitim alan 23 yaş ve 23 yaşaltı top-
lam 18 oyuncusu milli formanın gururunu
yaşadı. Altyapıya verdiği önemle Türk futbo-
lunun lokomotiflerinden biri olarak kabul
gören Bursaspor Kulübü’nde, 23 yaş ve 23
yaş altı genç oyuncular altyaş milli takım-
larda da sıklıkla şans buluyor. Bursaspor Ku-
lübü’nün Türkiye Futbol Federasyonu’na
verdiği listede yer alan ve kendi futbol akade-
misinde eğitim gören 18 oyuncu, aynı za-
manda ay yıldızlı formanın gururunu
yaşıyor. Bu oyunculardan önemli bir kısmı
da Bursaspor Futbol A Takımı’nda da kayda
değer süreler alırken, Vakıfköy’deki Bursas-
por Futbol Akademisi, yeni genç yetenekle-
rini ortaya çıkarmak için ise yoğun mesai
harcıyor.

Çoğu milli formayı giydi

A Takım’da önemli süreler alan 22 yaşındaki
Emirhan Aydoğan; U17, U18 ve U19 Milli
Takımlarında toplamda 42 maça çıktı. Bu
sezon yıldızını parlatan 17 yaşındaki santrfor
Ali Akman da; U15, U16, U17 ve U18 Milli
Takımlarında 32 maçta ter dökerken, 17 gole
imza attı. Bursaspor’un ligde geniş süreler
verdiği oyunculardan 22 yaşındaki Kubilay
Kanatsızkuş 18 kez, 21 yaşındaki Ramazan
Keskin 13 kez ve 20 yaşındaki Burak Kapa-
cak 12 kez altyaş milli takımlarda forma
giydi. Ayrıca devre arasındaki transfer döne-
minde Etimesgut Belediyespor’a 1.5 yıllığına
kiralanmasına karar verilen Furkan Emre
Ünver de 42 kez ay yıldızlı formayı terletti.

Altınordu fark yaratıyor
tFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk
maçında cumartesi günü
evinde lider Hatayspor'la karşı-

laşacak Altınordu, ara transfer döneminde
3 oyuncuyla anlaşırken, sezon başındaki
kadrosundan 6 futbolcuyla yollarını ayırdı.
İzmir ekibinde Engin Bekdemir ve Ersel
Aslıyüksek'in sözleşmeleri ilk yarı bitmeden
feshedildi. Ersel, Hekimoğlu Trabzon'la
anlaştı. Genç oyunculardan Fatih, 3. Lig
ekibi Serik Belediyespor'a kiralanırken, sol
bek Ali Mert ise 2. Lig'de mücadele eden
Niğde Anadolu FK'ya kiralık gönderildi.
Altyapı patentli Egehan, İstanbulspor'la
sözleşme imzaladı. Süper Lig'e gitmek is-
teyen Anıl ise takımdan ayrılarak bekle-
meye geçti. Kırmızı-lacivertliler dış
transferde Osmaniyespor'dan sol kanat
Metehan Mimaroğlu, İttifak Holding
Konyaspor'dan sol bek Ali Yaşar ve Ekol
Hastanesi Balıkesirspor'dan ön libero Fur-
kan Çil'i renklerine kattı. Dün anlaşmaya
varılan son transfer Furkan 1.5 yıllık söz-
leşmeye imza attı. Boluspor'dan sağ kanat
Mutlu Güler'i transfer etmek isteyen İzmir
temsilcisi forvet arayışlarını da sürdürüyor.

Galatasaray 
İstanbul'a dönüyor

Galatasaray, ikinci yarı
için Antalya'da yaptığı ha-
zırlıklarını bugün gerçekleş-

tirdiği antrenmanla tamamladı. İkinci
yarıya Antalya'da hazırlanan sarı-kır-
mızılıların kamptaki son antrenmanı
salon çalışmasıyla başladı. Daha
sonra sahada gruplar hâlinde beşe iki
dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana
bölümde taktik çalışma gerçekleşti-
rildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve
soğuma hareketlerinin ardından ta-
mamlandı. Galatasaray, saat 16.00'da
uçakla Trabzon'a gidecek ve Ziraat
Türkiye Kupası son 16 turu ilk aya-
ğında Çaykur Rizespor ile deplas-
manda oynayacağı maç için kara
yoluyla Rize'ye geçecek. Sarı-kırmızılı-
lar yarın saat 20.30'da başlayacak kar-
şılaşma için Rize'de kampa girecek. 

ZAFER
TURU

ATTILAR



D ünyada 9 bin, Türkiye'de
30 adet şubesi olan Ra-
disson Blu Hotel'i de içe-

risinde barındıran Delta Dubai
Comfort projesinin tanıtımı için
Vadi İstanbul'da basın toplantısı
düzenleyen Delta İzsiz Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Seyit-
han İzsiz “Bu projemiz İstan-

bul'a başka bir renk getirecek” dedi. İzsiz,
“Eğer bir home office olarak düşündüğü-
nüzde burada tüm ihtiyaçlarınızı karşılaya-
cağınız doneleri bu projenin içinde
bulabiliyorsanız bu proje özel bir projedir.
Yine bununla beraber tabii hastane dedik.

Bizim Mahmutbey Gişeleri'nden tutun Bey-
likdüzü girişine kadar hastanemiz yok. Ama
biz bu projeyle özellikle o hat üzerinde 102
yataktan oluşan A sınıfı bir hastane yapaa-
cağız. Yine bunun bitişiğinde bugün imza tö-
renini beraber gerçekleştireceğimiz Radisson
Otel'le bir birliktelik sağlıyouz” ifadelerini
kullandı.

Radisson Otel'de içinde olacak

Yapılacak projenin en önemli unsurlarından
birisinin Radisson Otel olduğunu da anlatan
İzsiz “Radisson, son beş on yıl içerisinde
dünyada en çok gelişen otel zinciridir. Tabii
Ramsey Bey bahsedecek fakat kendisin

sabah önemli bir detay aktardı. Dedi ki; “Ra-
disson'u 2019'un Mart ayında bir Çinli grup
satın aldı. Raddisson'un dünya genelindeki
müşteri potansiyeli 25 milyon. Bunlar sadık
müşteriler. Bu müşteriler dünyanın neresine
gitse Raddisson'u tercih ediyor.” Çinli gru-
bun alımıyla birlikte Raddisson'un sadık
müşteri potansiyeli 140 milyona çıkmış. Bu
çok ciddi bir rakam. Evvela projemize kata-
cağı katma değerden, dünya ölçeğindeki
böyle büyük bir markayı bölgemize katmak-
tan mutlu oluyoruz. Raddisson'un söylemi
şu; “Biz aslında bitirilen projelere isim veri-
yoruz. Ama sizin projeniz daha yapım aşa-
masında. Ancak projenize duyduğumuz

güvenden ötürü biz sizinle bu birlikteliği şu
andan itibaren yapabiliriz” diyor. Delta
Group dünya üzerindeki bir markaya bu gü-
veni verebiliyorsa bu bizim için büyük bir gu-
rurdur.Bizim otelimiz şu an bulunduğumuz
bu oteli aratmayacak. Burada 180 oda var
bizimse çoğunluğu suite oda olmak üzere
240 odamız var. Aynı zamanda gelen pro-
jeyle entegre bir otel yapıyoruz ki; lobilerinde
hastane ve otel bir arada. Aynı zamanda yine
otel lobisinden AVM'ye giriş çıkışımız var.
Dolayısıyla oradaki misafirlerimiz sadece bir
otel odasında konaklıyor olmayacak aynı za-
manda onlara bir yaşam alanı da sunmuş
olacağız” diye konuştu.
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur
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Kendine has yorumu, ile yıllardır beğeni kazanan
Zara, geçtiğimiz gün Konya Selçuklu Kongre Mer-
kezi Anadolu Oditoryum Sahnesi'nde konser verdi.
Konserin en büyük sürprizi 87'lik teyzenin doktor-

dan izinle konseri izlemesi oldu. Biletleri günler
öncesinden tükenen Zara'nın konserine bin 

800 kişilik konser salonuna 2 bin kişi  katılarak
izdihama neden oldu. Organizasyon yetkili-

leri, ilk defa salona dışarıdan sandalye 
getirdiklerini belirterek Zara'ya teşekkür

ettiler. 2,5 saate yakın sahneden 
kalan Zara, repertuvarı ile izleyicilere

unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin
en dikkat çeken olayı ise; 87 yaşın-

daki bir teyzenin, hastaneden 
doktorlarının özel iznini alarak

kolunda damar yolu açık bir
şekilde konsere katılması

oldu. Tekerlekli sandalye
ile konsere katılan

teyzeyi gören Zara 
gözyaşlarını tutamadı.

Sahneden inip 
teyzenin yanına

giden sevilen 
sanatçı yaşlı 

teyzenin 
ellerinden

öptü.

Projeyi en iyi ihtimalle 2 yıl en uzun sürede ise
3 yılda bitirmeyi hedeflediklerini de kaydeden

İzsiz, “Doğrusu gerek şahsım gerekse de kuru-
mum olabildiğince doğruluk ve dürüstlüğü ilke
edindik. Evet yaptığımız tek şey şu; çok çalışmak.
Çok çalışıyoruz. Emin olun hala Delta'yı kurduğum
ilk günün heyecanı içerisinde güne başlıyorum.
Dolayısıyla bu heyecanımız hiç bitmedi. Çünkü
üretmek memleketimize vatanımıza hizmet etmek
bizim en büyük mutluluğumuz. Hedefimiz burada
3 yıl diyoruz ama inşallah 24 ayın sonunda proje-
mizi netilendirmek istiyoruz. Son iki üç yıldır yurtdı-
şına önemli satışlar gerçekleştirdik bu projemizi de
yurtdışına pazarlamak istiyoruz. Dolayısıyla da 25
Şubat'ta WOW Otel'deki lansman gecesinde katı-
lımcılarımız yüzde 80 ölçeğinde yine yurtdışında
beraber çalıştığımız yatırımcılarımız ve dostlarımız
olacak. Büyük bir organizasyon olacak. Özellikle
Ortadoğu olmak üzere İran ve Çin pazarı bizim
hedef kitlemiz. Onları merkeze koyacağımız bir ge-
cemiz olacak. O gecede de inşallah sizlerle birlikte
olmayı umuyorum. Bundan sonraki organizasyo-
numuzda inşallah kendi otelimizde sizi ağlırlamak
istiyoruz.  Ramsey Bey, Raddisson'un Türkiye Direk-
törü. Bizim gerçekten aramızda çok tatlı bir dostluk
diyaloğu gelişti. Ben de Ramsey Bey'i ilk defa böyle
bir imza töreninde böylesi bir markayla buluşmak-
tan mutlu olduklarını söylüyorlar” diye konuştu.

Delta İzsiz Holding'den yeni, lüks ve karma bir proje:

Delta
İzsiz Holding imzası

taşıyan Delta Dubai Comfort
projesi Esenyurt’ta 21 bin 
metrekarelik arsa üzerine 

kuruluyor. E-6’ya cepheli, E-5 ve
metrobüse 1 dakika mesafede 
yükselen Delta Dubai Comfort 

projesi; otel, hastane, kolej, ofis
ve rezidanslardan oluşan

karma bir proje

3 yıl içerisinde

BiTECEK

İlçede 
faaliyet gösteren

gazetecilerle
bir araya 

gelen 
Beylikdüzü

Kaymakamı 
Dr. Mustafa
Altınpınar,

“Gazeteciler
çok zor bir iş
yapıyorlar ve

takdiri hak 
ediyorlar” 

dedi
Beylikdüzü Kaymakamı Dr. Mustafa 
Altınpınar, ilçedeki gazetecileri 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak
münasebetiyle kahvaltıda ağırladı. 
Gazeteciliğin zor ve saygı duyulması 
gereken bir meslek olduğunu söyleyen 
Altınpınar, “Dünya ve ülke gündemine ait
gelişmeleri kamuoyuna aktararak toplu-
mun haber alma ve bilgilendirme ihtiyacını
karşılayan gazetecilik mesleği, sorumluluk
gerektiren, zor fakat onurlu mesleklerden
birisidir. Gazetecilik mesleği, özellikle çok
büyük fedakârlık isteyen ve zor şartlarda
yapılan önemli bir meslektir. 
Kamuoyunu aydınlatmak için günün 
her saatinde haber peşinde koşan gazeteci-
lerimiz zor şartlarda ve sorumluluk duy-

gusu içinde toplumumuzu bir taraftan geli-
şen olaylar karşısında aydınlatırken, bir ta-
raftan da halkımızın talep ve beklentilerini
yansıtarak, önemli bir kamu görevini yerine
getirmektedirler” dedi.

Tanıtıma katkı sunuyorlar

Gazetecilerin ilçe tanıtımı için önemine de
dikkat çeken Altınpınar, “İlçemizde bu
mesleği yerine getiren gazeteci arkadaşları-
mız, yaptığımız çalışmaları ve sunulan 
hizmetleri vatandaşlarımıza doğru ve hızlı
bir şeklide aktarılması noktasında bizlere
destek olmakta, yaptıkları haberlerle ilçe-
mizin tanıtımına önemli katkılar sunmak-
tadırlar” diye konuştu.
BARIŞ KIŞ

KAYMAKAM
gazetecileri unutmadı
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AvcılAr Belediyesi’nde uzun yıllar çalışa-
rak Avcılar’a büyük hizmetlerde bulunan 23
personel emekliye ayrıldı. Avcılar Belediye
Başkanı Av. Turan Hançerli, düzenlenen tö-
rende emekliye ayrılan çalışanlara plaket
verdi. Avcılar Belediyesi’nin çeşitli müdür-
lüklerinden 23 çalışan, Başkan yardımcıları,
birim müdürleri ve Belediye İş 2 No’lu Şube
Başkanı Erol Özdemir’in de yer aldığı tö-
rende Başkan Hançerli ile bir araya geldi.
Emekliye ayrılan personele, Avcılar Beledi-
yesi’ne ve Avcılar halkına verdikleri hizmet-
lerden ötürü teşekkür eden Turan Hançerli,
‘ikinci bahar’ olarak adlandırdığı emekliliğin
yeni ilgi alanları yaratmak ve yıllardır ertele-
nen hayalleri gerçekleştirebilmek için güzel
bir fırsat olduğunu dile getirdi. Hançerli, “Bu
zamana kadar sizler Avcılar için çalıştınız.
Artık hizmetlerimizle biz sizin Avcılar’da
daha mutlu yaşamanız için çalışacağız”
dedi.

Çalışanları tebrik etti

Emekliye ayrılan çalışanlar da Turan Han-
çerli’ye ve Avcılar halkına teşekkür ederek
Hançerli’yi verdiği sözleri hep yerine getiren,
tutamayacağı sözü vermeyen, çalışma arka-
daşlarına değer veren bir başkan olarak ha-
tırlayacaklarını belirttiler. Törende konuşan
Belediye İş 2 No’lu Şube Başkanı Erol Öz-
demir, Hançerli’nin emekçilere değer veren,
nezaketli bir başkan olduğunu belirterek
gayretlerinden ötürü teşekkür etti. 

Avcılar emeklilere
plaket verdi 

Seyithan
İzsiz

Zara kulakların
pasını sildi
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