
Katıldığı bir toplantıdaki canlı
yayında burun kanaması so-

runu yaşayan İçişleri Bakanı Süley-
man  Soylu’nun kılcal damarlarının
yakıldığı öğrenildi. Soylu, İdlip Yar-
dım Kampanyası basın tanıtım top-

lantısında
konuşma yapar-
ken burnu kana-
mış, bu sırada
toplantıyı canlı
veren televizyon-
lar yayını kesmek
zorunda kalmıştı.
Soylu'nun sağlık
durumunun iyi
olduğu belirtildi

çHSK, Metin İyidil'in beraat
kararı ile ilgili soruşturma

başlattı. Beraat ve tahliye kararını
veren Ankara 20. Ceza Dairesi baş-
kanı ve üyelerinin görev yerleri de-
ğiştirildi. İyidil'in kayınbiraderi olan

Türkiye Futbol
Federasyonu
(TFF) Başkanı
Nihat Özde-
mir'in oğlunun
ve gelinin de eski
generalle birlikte
gözaltına alın-
dığı öğrenildi.
Eski Korgeneral
İyidil, 
tutuklandı.

ç

Nihat Özdemir
Süleyman Soylu
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Çatalca- Ankara
hattı!
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Oku, anla 
uygula
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Ne tiyatroymuş
bee!..
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Oğlu ve gelini
gözaltına alındı

İstanbul Fırıncılar Odası,
ekmek fiyatına yüzde 20 zam

istedi. Oda Başkanı Erdoğan Çetin,
"Şu an fırıncı bir zam beklentisi içe-
risinde, bunu bizden talep ediyor.

Biz de yetkililere
durumları ilettik.
Komisyon kara-
rının çıkmasını
ve bakanlıktan
onayın gelme-
sini bekleyip,
yeni tarifemizi
almak istiyoruz”
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 9
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Erdoğan Çetin

Fırıncılar Odası 
ekmeğe zam istedi

8 yıl boyunca İBB iştirakle-
rinden Spor İstanbul A.Ş'de

amir yardımcılığı görevi yapan ve 15
Kasım'da işten çıkarı-
lan Emre Akdemir,
mahkeme kararıyla
işe iade davasını ka-
zandı. Akdemir, şir-
ket avukatı tarafından
'yönetim kararı' ola-
rak işe iade ka-
rarının
uygulanma-
yacağının
kendisine
bildiril-
diğini
söyledi. 
I SAYFA 9
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Davayı kazandı 
ama yine işsiz!

Süleyman Soylu 
ameliyat oldu

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt
Kent Konseyi ve 113 Nolu

Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından il-
çedeki minibüsçü esnafına yönelik,
‘Huzurun Şehrinde Bilinçli Şoför,
Huzurlu Yolcu’ başlıklı eğitim semi-
neri düzenlendi. Seminer öncesi ko-

nuşma yapan
Esenyurt Bele-
diye Başkanı
Kemal Deniz
Bozkurt, “Sizler
Esenyurt’un ilk
görünen yüzüsü-
nüz. İyilik bulaşı-
cıdır, önce biz iyi
olacağız” dedi. 
I SAYFA 4
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Kemal Deniz Bozkurt

Siz Esenyurt’un ilk 
görünen yüzüsünüz

Beylikdüzü Belediyesi, patili
dostlar için Mama Evleri pro-

jesini hayata geçirdi. İlçe genelinde
dört noktaya toplamda 10 adet
mama evi montajı yapıldı. Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Mama evlerimizi ekiplerimizin tes-
pit ettiği noktalara yerleştiriyoruz.
Bu kış da Beylikdüzü’nde sokak
hayvanlarımız en iyi koşullarda kışı
geçirecekler” dedi. I SAYFA 8
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4 noktaya 10 adet 
mama evi montajı

CHP’LILER CIDDI 
ARAZI KAPATTI!

AK Parti Grup Baş-
kanvekili Cahit Özkan,

Kanal İstanbul projesine,
Montrö Sözleşmesi kapsa-
mında uluslararası bir tepki ve
itirazın olmadığını ve bu pro-
jenin çevreye olumsuz değil,
olumlu etkilerinin olacağını
belirtti. Bilimsel çalışmalar ve
ÇED raporlarına göre, İstan-
bul için bu projenin bir kaza-
nım olacağını savunan Cahit

Özkan, “Her şeyden önce
2009'dan bugüne gelinen sü-
reçte, 40'tan fazla üniversitede
yaklaşık 200'ün üzerinde pro-
fesörün, öğretim görevlisinin
yapmış olduğu çalışmalar,
hidroteknik, çevre mühendis-
liği jeoloji, jeofizik çalışmalar
neticesinde, ÇED raporları
tamamlanmış ve proje çalış-
ması nihayete ulaşmıştır” 
ifadelerini kullandı.  

ULUSLARARASI BİR TEPKİ VE İTİRAZ YOK

ç

Cahit Özkan, Kanal 
İstanbul projesine karşı

çıkan CHP'lilerin, Kanal İstan-
bul güzergahında arsa kapat-
tıklarını da iddia etti. Özkan,
“Aslında CHP bu projeye karşı
çıkmıyor. Milletimiz CHP'yi
dinlemiyor. Eğer dinlemiş ol-
saydı, bugün İstanbul ve ülke-
miz çok ciddi krizlerle karşı
karşıya kalacaktı. Ama şunun
altını çizeyim; CHP özü itibarı

ile bu projeyi destekliyor.
Çünkü Kanal İstanbul’un 
güzergahı olabilecek muhte-
mel bölgelerin tamamında
CHP’lilerin, özellikle parti yö-
neticileri il ve ilçe başkanları
nezdinde çok ciddi arsalar al-
dıklarını ve araziler kapattıkla-
rını biliyoruz. Demek oluyor
ki, CHP bu projeyi sözde
karşı çıksa da özde destekli-
yor” dedi. I SAYFA 7

KARŞI ÇIKAN CHP’LİLER ARSA KAPATMIŞ!
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QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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Skandal, S.B. oku-
lunda ders sırasında

ağlayınca ortaya çıktı. S.B,
yaşadığı istismarı öğretmen-
lerine anlattı ve öğretmenleri-
nin yardımıyla karakola
giderek şikayetçi oldu.
S.B.'nin şikayeti üzerine
Habip B. yakalandı. Mah-
keme, Habip B. hakkında iyi
hal indirimi uygulayıp "Sar-
kıntılık düzeyini aşan cinsel

istismar" suçundan 8 yıl 4 ay
hapis cezası verdi. Mahkeme,
"olayın üzerinden zaman geç-
miş olması ve cezasının süre-
sini" dikkate alarak üç ay hapis
yatan sanık Habip B'nin tahli-
yesine hükmetti. Yaşadıkların-
dan sonra dolayı korku içinde
yaşayan ve psikolojisi bozulan
S.B, "Geceleri kabus görüyo-
rum. Onun hapse girmesini
istiyorum" diye konuştu.
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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. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Saray'da "2019 Yılı Değerlen-

dirme Toplantısı"nda konuştu. Sağlık-
tan, eğitime, adaletten, terörle
mücadele ve yatırımlara ilişkin rakam-
lar veren Erdoğan, Kanal İstanbul
Projesi'nin de çok yakında başlatılaca-
ğını söyledi. Erdoğan, “Bu kanal Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığımız
döneminden beri savunduğumuz,
2011 yılında da milletimize taahhüt et-
tiğimiz projedir” diye konuştu. I SAYFA 7
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SADECE 3 AY HAPİS YATIP ÇIKTI

Küçükçekmece'de yaşayan 15 yaşındaki S.B. yaklaşık iki yıl önce sürekli evlerine gidip gelen
ve "amca" diye hitap ettiği babasının akrabası Habip B. tarafından cinsel istismara uğradı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'nin Kanal İstanbul projesine karşı çıkar gibi görünse de
aslında desteklediğini savunarak, “Çünkü Kanal İstanbul'un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin
tamamında, CHP'lilerin çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz” diye konuştu

AK PARTİLİ TEPE İSİMDEN KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI İLE İLGİLİ ÇOK TARTIŞILACAK BİR İDDİA

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan

Çok yakında 
insaat baslıyor!

Akıllı Şehirler ve Beledi-
yeler Proje Yarışması için

Ankara'ya giden Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner, ilçe merke-
zine yapılacak olan Millet Bah-
çesi Projesi ile ilgili projede etkin
olan bakanlıkları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da
sohbet etme fırsatı da bulan Üner
“Cumhurbaşkanımızın  hayata
geçecek olan tüm projelerimizde
çok büyük destekleri var. Çok
şükür arkamızda dağ gibi Cum-
hurbaşkanımız var" dedi. I SAYFA 5
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Millet Bahçesinde son viraj
Haber: Bahadır Sügür

TÜRKİYE’DE BİRİNCİ
DÜNYADA İSE İKİNCİ

Romanya ve TEKNOFEST ya-
rışmaları ile birlikte 2020-2021

Bursluluk ve Okula Kabul Sınavında de-
receye giren Modern Eğitim Kurumları
öğrencilerine düzenlenen törenle ödül-
leri takdim edildi. Modern Eğitim Ku-
rumları, Romanya'da dünya ikincisi
olurken, TEK-
NOFEST'te in-
sanlık yararına
teknoloji alanında
240, sağlık kate-
gorisinde liseler
arasında ise 280
proje arasında
Türkiye birincisi
oldu.  I SAYFA 16
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Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli İBB Meclisinde gün-

dem dışı söz alarak, İmar Komis-
yonu’nda bekleyen deprem riski taşıyan
binalarla ilgili imar düzenlemesinin
İBB Meclisi’ne gelmemesine tepki gös-
terdi. Hançerli, İmar değişikliği İBB
Meclisi’ne gelene kadar haftada 2 gün
birer saat İmar Komisyonu’nda otura-
rak, konunun takipçisi olacağını söy-
ledi. Hançerli, "Aylarca bekleyecek
zaman yok. Bu konuya özel bir önem
verilmesi gerektiğini düşünüyorum"
dedi. "Plan değişikliğinde kimseye rant
yok, talebimiz son derece masum"
diyen Hançerli, "Şimdi bu sorumluluk
İBB Komisyonu’nda" ifadelerini kul-
landı. HABER/HIDIR ULAĞ
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Bir tuğla da 
Özer koydu

CHP İstanbul İl Başkan-
lığına yeni bina almak

için başlatılan kampanya kap-
samında CHP
Beylikdüzü
İlçe Başkanı
Av. Turan Taş-
kın Özer ve
örgüt üyeleri
bağışta bu-
lundu. Bağış
yapanlara teşekkür eden İlçe
Başkanı Özer, “Bu hassasiyeti-
nizden dolayı sizleri kutluyo-
rum. Türkiye'yi kurtaracak güç
budur” açıklamasını yaptı. 

ç Konteynırda 
yanarak can verdi

Sultangazi'de işçilerin kal-
dığı konteynırda çıkan yan-

gında 1 işçi yanarak hayatını
kaybetti. Ölen işçi

Mert Şen'in
arkadaşla-
rını kur-
tardığı
kendisini
ise dışarı

atamadığı
öğrenildi.
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Recep
Tayyip 
Erdoğan

İSİMLERİ AÇIKLAMADI
AK Parti Grup Başkanvekili

Cahit Özkan, bu bilgiye nere-
den ulaştığını ve arsa aldığını

iddia ettiği isimleri açıklamadı. 
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‘AMCA’ 
DEDİĞİ KİŞİNİN 

KURBANI
OLDU

Turan
Hançerli
Turan
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Turan
Hançerli

Selçuk
Özdağ
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Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin
Geçtiğimiz aylarda 'Canımın
Yarısı' adlı teklisini dinleyici-
siyle buluşturan ve beğeni
toplayan başarılı vokal
Işın Karaca, kışa hazır.
Zeki Güner imzalı
duygusal bir şarkıyla
kışa hızlı bir giriş
yapan Karaca, ol-
dukça heyecanlı.
Akın Büyükkaraca
ve Firuz İsmai-
lov'un aranje ettiği
'Geri Gelme' Şi-
le'de Ferhat M.
Zuocevici tarafın-
dan çekildi.
Görüntü yönet-
menliğini İlker
Özkap yaparken vo-
kalde Karaca'ya Tuba
Önal eşlik ediyor. Kua-
för Emir Balaban ve
makyöz Aybüke Ünal ha-
rikalar yaratırken kıyafet
konusunda da Setenay Ay'ın
emeği es geçilmemeli. 'Geri
Gelme' Akış Prodüksiyon etike-
tiyle yayınlandı ve şirketin Youtube
kanalından dinlenebilir. 

Asil
Gök

Tayfun
Gürken

Derya
Uluğ

Edis

Ersay
Üner

işın karaca kışa hazırişın karaca kışa hazırişın karaca kışa hazırişın karaca kışa hazırişın karaca kışa hazırişın karaca kışa hazırişın karaca kışa hazır

Her yıl düzenli olarak dağıtılan ve Yılın En'lerini
belirleyen Onur Akay Medya Yılın Ödülleri

bu yıl 4'üncü kez yapılacak. Engelliler Plat-
formu Başkanı Serdar Kurtuluş'un or-

ganizasyonuyla engellilerin verdiği
oylarla belirlenen ve bu sene ilk defa

halk oylamasına da açılan ödüller,
3 Mart Salı günü saat 20.00'da
Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme
Kültür Merkezi'nde sahiplerine
ulaşacak. Ayrıca halk oylaması
1 Şubat günü sona erecek.
Adayların büyük bir özenle
seçildiği bir jüri oluşturuldu.
Jüride genç gazeteci İsmail
Gökgez, imtiyaz sahibi ve ses
sanatçısı Onur Akay, maga-
zin gazetecisi Bilal Özcan,
usta sanatçı Ayşe Mine, ses
sanatçısı Çağdaş Suseven,
oyuncu Ahmet Çevik, Müzi-

kOnAir genel yayın yönetmeni
Özcan Beylan, Onur Akay

Medya yayın yönetmeni Yunus
Durdu Emre, yazar ve oyuncu

Mustafa Öz ve Engelliler Platformu
Başkanı Serdar Kurtuluş bulunuyor.

İşte ödül verilecek olan kategoriler: Yılın
Sanatçısı, Yılın Şarkısı, Yılın Ana Haber

Bülteni, Yılın Magazin Programı, Yılın Ma-
gazin Sunucusu ve Yılın Magazin Gazetecisi.

D ünyaca ünlü dj'imiz
Mahmut Orhan, 11
Ocak'ta 27 yaşına gir-

mişti. Kutlama partisini ise
geçtiğimiz akşam yapan
Orhan, Asmalımescit'teki Kas-
tel adlı mekanda yakın arka-
daşları ile bir araya geldi. Ünlü
isimlerin akın ettiği parti ol-
dukça renkli anlara sahne
oldu. Aleyna Tilki, Edis, Derya

Uluğ, Asil Gök, İlyas Yalçıntaş,
Aybüke Albere, Sezer Uysal,
Buray, Fikri Karayel, Ersay
Üner, Umut Eker gibi dostları
yeni yaşında ünlü dj'i yalnız bı-
rakmadı. Kendi doğum gü-
nünde bile sahneye çıkan
Orhan'ın mutluluğu gözlerden
kaçmadı. Edis bir ara darbuka-
nın başına geçerek darbuka
çaldı. Arkadaşları o anları kay-

detmekten geri kalmadı. Edis'e
mikrofon uzatan gazeteciler,
askerlik nasıl geçti sorusuna
"Enteresandı. Arkadaşlarım
çok ilgi gösterdiği için mutlu
oldum. İyi ki askere gitmişim."
cevabını aldılar. Çıkışta gece
olmasına rağmen güneş göz-
lüğü takan ve aracını bulmak-
tan zorlanan Aleyna Tilki'ye
muhabirler yardım etti.
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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
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Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ
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Onur Akay hazırlıklara başladı

90'lı yılların büyük yıldızlarından Hakan
Peker, 'Asil' albümündeki şarkılarını kliplendir-
meye devam ediyor. 4'üncü klibini 'Beklerim Ölü-
müne' adlı duygusal parçasına çekme kararı alan
Peker, yönetmen koltuğunda da kendisi oturuyor.
Şarkının söz yazarı Özdecan Işık aynı zamanda
klipte Peker'e eşlik ediyor. Müziği Atakan Ateş'e ait
düzenlemesi Barış Mert Peker imzalı 'Beklerim
Ölümüne' sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.
Kemal Aslan Müzik Prodüksiyon etiketiyle yayın-
lanan şarkı, dijital platformlardaki yerini aldı.
Müzik Play adlı Youtube kanalında yayınlanan
şarkı kısa sürede 600 bin izlenme rakamına ulaştı. 

Yaşlanmayan adamdan yeni klip 
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"Mış mış", "Üzülmedin mi', 'Prens
ve Prenses', 'Yankı', 'Ben bazen',
'Öpücem', 'Yalnız Başına' ve 'As as
Bayrakları' ile dijital platformlarda
100 milyon dijital olarak en çok
satan ve izlenme rakamına ulaşan
Simge , ünlü iletişimci Özgür Aras
‘ın projesi , Gişe Organizasyon ile
akustik konser serisinin ilkini Cad-
debostan Kültür Merkezinde verdi.
Simge, şarkıları kadar açıklamala-
rıyla da dikkat çekti.Simge, özel
hayatı hakkında ilk kez bu kadar
samimi açıklamalarda bulundu.

Güzel sanatçı, “Uzun
zamandır yalnızım. Kalbim
boş ama aşka kapım açık. Ha-
yatımı artık özel biriyle paylaşmak
istiyorum. Bu yüzden kanallarımı
açtım ve enerjimi yolladım. Haya-
tıma kim girecek merak ediyorum.
Umarım bu yoğunlukta biriyle tanı-
şacak şansı bulurum. Öyle pizza
seçer gibi sevgili siparişi veremez-
siniz. Ancak benim için karakter
çok önemli. İlle de kriter isterseniz;
komik olsun, beni güldürsün. Bir-
likte eğlenelim” dedi.

Eğlence dünyasının vazgeçilmez ismi
Cenk Eren önceki akşam Bostancı Gös-
teri Merkezinde muhteşem bir konser
verdi. Tanju Okan, Ferdi Özbeğen ve
son olarak Selda Bağcan şarkılarını
seslendirdiği "Repertuvar" proje albüm-

lerindeki güçlü yorumculuğuyla müzik
severlerden büyük beğeni toplayan Cenk
Eren unutulmaz bir konsere imza attı.
Bostancı Gösteri Merkezi biletleri günler
öncesinden tükenen Cenk Eren konse-
rinde son albümünde bulunan şarkıların
yanı sıra yıllardır sahnede seslendirdiği
en özel şarkılarını da söyledi. 

Cenk Eren coşturdu

Hakan
Peker

Özdecan
Işık

Simge



O lay, Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aytaç
Bulvarı üzerine bulunan bir inşaat ala-
nında 02:00 sıralarında meydana geldi.

İşçilerin kaldığı konteyner henüz bilinmeyen bir se-
bepten dolayı yangın çıktı. İşçiler tarafından fark
edilen yangında konteyner kalan işçileri uyaran
Mert Şen adlı işçi arkadaşlarını kurtardıktan sonra
bulunduğu konteyneri pencerenin küçük olmasın-
dan dışarıya çıkamadı. Kısa sürede konteyneri
saran alevler arasında kalan işçi, feci şekilde yana-
rak hayatını kaybetti. İşçilerin haber vermesiyle
olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye
sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede

kontrol altına alırken yapılan kontrolde Mert
Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bazı işçiler ile Mert
Şen'in akrabaları yaşanan olay nedeniyle gözyaşı
döktü. 

Soruşturma devam ediyor

Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Olay
Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yanan
konteyner uzun süre inceleme yaptı. Yapılan ince-
leme sonrasında yanarak hayatını kaybeden Mert
Şen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sul-
tangazi Haseki Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA
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şen’in ölümüyle sonuçlanan olay sonrası Sultangazi Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ile Olay Yeri İnceleme şube Müdürlüğü ekipleri yangına ilişkin
soruşturma başlattı. şen’in cansız bedeni ise otopsi için hastaneye götürüldü.
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Gsm: 0533 211 48 61  
dizdariye Mh. karaağaç Sk.no:4 

Büyükçekmece / İSt. 
(devlet Hastanesi arkası)

istanBul Emniyet Mü-
dürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube

Müdürlüğü ekipleri, 21 Aralık ile 14
Ocak tarihleri arasında Avcılar,
Esenyurt, Küçükçekmece, Büyük-
çekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli ve
Bakırköy ilçelerinde belirlediği adres-
lere uyuşturucu operasyonları dü-
zenledi. Gerçekleştirilen
operasyonlarda 70 kilogram eroin,
182 kilo 500 gram skunk ve kenevir,

50 kilo 500 gram ecstasy hap, 2 kilo-
gram kokain, 24 kilogram metamfe-
tamin, 1 kilo 500 gram captagon
hap, 67 kilogram sıvı kimyasal
madde, 3 kilogram katı kimyasal
madde, 3 tabanca , 31 mermi , 5
hassas terazi, ambalajlama makinesi
ve uyuşturucu madde üretiminde
kullanılan birçok malzeme ele geçi-
ridi. Şüpheliler A.G.(37) , O.K.(27) ,
Ö.T. (36) , Z.A.(31) , H.Ç.(52) ,
K.Ç.(34) , M.Ç.(51), D.Ç.(24) ,

Y.K.(59) , E.E.(29) , V.T.(22),
M.Z.(49) , M.H.(33) , A.A.(43) ve
İran uyruklu A.K.(25) yakalanarak
gözaltına alındı.

Mahkemece tutuklandılar

Şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulu-
nan Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilirken, 13
şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi.

Zehir tacirlerine operasyon 

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

traKya HaLKının 
GÖZdeSi ÖZ KeŞan
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Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü

ekipleri, İstanbul'da 
7 ilçede uyuşturucu 

operasyonu düzenledi. 
Operasyonlarda yüklü

miktarda uyuşturucu
madde ele geçirilirken 

15 şüpheli gözaltına alındı

Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangında 1 işçi
yanarak hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren işçi Mert Şen'in 
arkadaşlarını kurtardığı kendisini ise dışarı atamadığı öğrenildi

tamirhaneden
sahte içki çıktı

arnavutKöy'de sahte içki
üretilen biri oto tamirhanesi iki iş
yerine yapılan operasyonda 6

kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca
piyasaya sürülmeye hazır 6 bin 700 kilo-
gram sahte içki ele geçirildi. Mustafa
Kemal Paşa Mahallesi'nde deterjan üretimi
yapılan bir iş yerinde alkol damıtma cihazı
olduğunu fark eden polis ekipleri, iş yerini
izlemeye aldı. Titiz bir takip sonucu iş ye-
rine giren çıkan araçları takip eden ekipler
aynı iş yerindeki araçların farklı zaman-
larda İslambey Mahallesi'ndeki bir oto ta-
mirhanesine malzeme götürdüğünü tespit
etti. Her iki iş yerinde yapılan baskın so-
nucu deterjan imalatı yapılan ve oto tamir-
hanesi olarak kullanılan iş yerlerinde sahte
içki üretimi yapıldığı tespit edildi.

6 kişi gözaltına alındı

Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye
hazır 6 bin 700 kilogram sahte içki, alkol
damıtımda kullanılan çeşitli büyüklüklerde
ısıtma kazanı ve damıtılan alkol ürünün so-
ğutulmasında kullanılan içi su dolu variller,
çok sayıda plastik bidon ele geçirildi. Her
iki iş yerinde sahte içki üretimi yaptığı şüp-
hesi ile 6 kişi gözaltına alındı.

Metrobüs
çılgınlığı!

esenyurt'ta metrobüse kaçak
binmek isteyen çocukların tehlikeli
geçişleri kameralara yansıdı. Olay,

dün, Esenyurt Saadetdere Metrobüs dura-
ğında yaşandı. Sabah saatlerinde mendil sat-
mak için evlerinden çıkan çocukların D100
Karayolunda seyir halindeki araçların ara-
sına dalarak, metrobüs durağına kaçak girme
anları kameralara yansıdı. Çocukların, du-
raklardaki güvenlik görevlilerine yakalanma-
mak için D100 Karayolunda seyir halindeki
araçları aştıktan sonra demir çitleri tırmana-
rak metrobüs durağına ulaştıkları görüldü.
Kendilerini ve trafiği tehlikeye düşüren ço-
cuklara sürücüler korna çalarak tepki gös-
terdi. Saadetdere Metrobüs Durağında, 
1 Mayıs 2018 tarihinde metrobüse kaçak
binmek isteyen çocuk demir çitleri aştıktan
sonra metrobüsün altında kalarak hayatını
kaybetmişti. 
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Hırsızlar yakalandı 
Beykoz'da
ev ve iş
yerlerinden
hırsızlık
yaptıkları 
belirlenen 
4 şüpheli polis
ekiplerince
yakalanarak,
gözaltına
alındı. 1'i 
adli kontrolle
serbest
bırakılırken
3'ü tutuklandı

BeyKoz'da 24 Ekim'de Görele Ma-
hallesindeki bir evden 155 bin lira, 20
Aralık'ta ise Yavuz Selim Mahallesin-

deki bir iş yerinden 400 bin lira değerinde ziynet
eşyası çalındı. Mağdurların başvurması üzerine,
çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis,
şüphelilerin kiralık bir araçla hırsızlık yapacakları
yerlere gittiklerini belirledi. Şüphelilerin kimliklerini
tespit eden polis, Emrah T. (21), Uğurca E. (21),
İbrahim G. (21) ve Enes K. (20)'yı Sultanbeyli'deki
evlerinde 7 Ocak günü yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, inci
kolye, 5 kol saati, kapüşonlu kazak ve şapka ele 
geçirdi.

Sabıkaları kabarık çıktı

Şühpeli Emrah T.'nin hırsızlık ve kasten yaralama-

dan suç kaydı olduğu öğrenilirken, Uğurca E.'nin
uyuşturucu madde kullanma, 17 hırsızlık, mala
zarar verme, 4 yaralama, hakaret ve kapkaç suçla-
rından kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli-
lerden İbrahim G.'nin ise 5 uyuşturucu madde
kullanma, mala zarar verme, 10 hırsızlık ve kasten
yaralamadan suç kaydı olduğu tespit edilirken,
Enes K.'nın 3 hırsızlık, kasten yaralama ve konut
dokunulmazlığının ihlalinden suç kaydı olduğu
öğrenildi.

Cezaevine gönderildiler

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edilirken, Emrah T. adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. Şüphelilerden Uğurca E., İbra-
him G. ve Enes K.  çıkartıldıkları mahkemece tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

Hatalı parkın affı yok!
Kadıköy'de, çekici tarafından kaldırılan araçtan yaşlı
kadının düşerek yaralandığı caddede hatalı park
yapan araçların çekilmesine devam ediliyor

KadıKöy
Acıbadem
Caddesi'nde

geçtiğimiz Pazartesi
günü otobüs durağının
yakınında hatalı park
halinde bulunan bir
otomobili çekmek iste-
yen çekici operatörü ve
trafik polisi, araç içinde
bulunan Leyla Çetinkal
isimli yaşlı kadını fark
etmedi. Otomobil, çe-
kici yardımıyla kaldırıldığı sırada
paniğe kapılan yaşlı kadın, aracın
kapısını açtı. Aşağı inmek isteyen ta-
lihsiz kadın yere düşerek yaralandı.
Olayın yaşandığı Acıbadem Cadde-
si'nde hatalı park yapan araçların
çekiciyle kaldırılmasına devam
edildi. Hatalı park yapan araçlar çe-
kiciden inen trafik polisinin içini
kontrol edilmesi sonrası çekildi.

Araçlar çekilmeye 
devam ediliyor

Geçtiğimiz Aralık ayında yayınla-
nan yeni mevzuata göre; ana arter-
lerde park yapılması yasak olan
noktalara park etmiş araçların trafik
düzenini ve güvenliğini engelleme-

diği takdirde çekilmeyeceği sadece
fotoğraflama yöntemi ile cezai işlem
uygulanacağı açıklanmıştı. Fakat
ana arter üzerinde ikinci sıraya park
etmiş araçlar, engelli park alanlarına
park etmiş araçlar, otobüs durakla-
rının 15 metre sağına ve soluna park
etmiş araçlar, okul ve yaya geçitle-
rine park etmiş araçlar, kamu
kurum ve kuruluşlarının giriş çıkış-
larına park etmiş araçlar, kavşak iç-
lerine ve tünel girişlerine park etmiş
araçlar, köprü üzeri ve altına, yangın
musluklarına 5 metre yakınına park
edilmiş araçlar ve trafiğin genel gü-
venliğini tehlikeye sokan araçlar
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme
Vakfı'na bağlı araçlar tarafından çe-
kilmeye devam ediliyor.

Vatandaş şaşkına döndü
Fatih'te 5 katlı eski bir binanın dış cephe-
sinden kopan taş parçası aşağıya düştü.
Bu sırada kaldırımda bulunan bir kişi, ça-
lıştığı iş yeri sahibinin kolundan tutup çek-
mesiyle son anda kurtuldu. Olay, saat
17.00 sıralarında İskenderpaşa Mahalle-
si'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir
kişi çalıştığı iş yerinden telefonla konuş-
mak için dışarıya çıktı. Kaldırımda dur-

duğu sırada 5 katlı eski bir binanın dış
cephesinden kopan taş parçası aşağıya
düştü. Kaldırımda duran Mohamed
Jnede, çalıştığı iş yeri sahibinin kolundan
tutarak çekmesiyle taş parçasının üzerine
gelmesinden son anda kurtuldu.

1 saniye farkla kurtuldum

O anları anlatan Mohamed Jnede, "Tele-

fonla konuşurken bu tarafa geldim. Patro-
num beni çekmeseydi parça tam benim
üstüme gelecekti. Bir saniye farkla kurtul-
dum üstüme gelecekti. Çok büyük bir par-
çaydı 1 santimle kurtuldum yoksa üstüme
gelecekti ama Elhamdülillah hiçbir şey ol-
madı. Daha önce böyle bir şey oldu mu
bilmiyorum, sadece bugün gördüm." diye
konuştu.



E senyurt Belediyesi, Esenyurt Kent Konseyi
ve 113 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafın-
dan ilçedeki minibüsçü esnafına yönelik,

‘Huzurun Şehrinde Bilinçli Şoför, Huzurlu Yolcu’
başlıklı eğitim semineri düzenlendi. Psikolog Dr.
Nihat Kaya ile eğitimci Ayhan Şen’in konuşmacı ol-
duğu seminerde, minibüsçü esnafına trafik kural-
ları, trafikte doğru ve yanlış davranışlar ile trafikte
risk faktörleri konularında eğitim verildi. Yetkililer
seminerlerin belirli aralıklarla, diğer minibüsçü es-
nafları için de devam edeceğini aktardı.

İyilik bulaşıcıdır

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleşen seminere, Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt
Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, Esenyurt Kent
Konseyi Trafik Komisyonu’ndan sorumlu Başkan
Yardımcısı Vejdi Vatansever, Esenyurt 113 Nolu Mi-
nibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı
Yücel Tanış ve ilçedeki minibüsçü esnafı katıldı. Se-
minerde konuşma yapan Başkan Bozkurt, “Sizler
Esenyurt’un ilk görünen yüzüsünüz. İyilik bulaşıcı-
dır, önce biz iyi olacağız. Beraberce vatandaşı iyiye
güzele, doğruya doğru yöneltirsek, sabırlı olursak,
burası değişecek. Gelin hep beraber Esenyurtlu ol-

mayı ayrıcalıklı kılalım” diye konuştu. 

Huzur içinde yaşayacağız

Geçmişte yapılan yanlışlıkların tekrarını önleyerek
çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hepimiz
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden göç ederek buraya
geldik. Buranın çamurunu, başka sorunlarını bera-
ber çektik. Geçmişte yapılan binlerce yanlışlık var.
Bundan sonra bizim işimiz bu yanlışlıkların tekra-
rını önlemek, el ele vererek, barış kardeşlik huzur
içerisinde Esenyurt’ta yaşamak. Onun için zaman
zaman bir araya gelip birbirimizi dinleyip, doğruya
yönlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Stratejiye ihtiyacımız var

Esenyurt’ta farklı kimlik ve farklı kültürlerden vatan-
daşların yaşadığını belirten Başkan Bozkurt şunları
ekledi: “Bu çeşitlilik içinde burada yaşayabiliriz.
Tabii bunu yapabilmek içinde bir stratejiye ihtiyacı-
mız var. Bunu da beraber oluşturacağız. İnanın bir
süre sonra, şefkatin, sevginin, hürmetin doruk nok-
tada olacağı bir yere geleceğiz. Bunun için sadece
iki dakika düşünmeye ihtiyacımız var. Bunu yapar-
sak hem yaptığımız işi daha keyifle yapacağız hem
de kazandığımızı daha huzurlu harcayacağız. 
Eğitimlerin bize huzur, mutluluk, barış, hayır 
getirmesini diliyorum”
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K endisini dünyanın jandarması zan-
nettiği için, okyanusları aşan, mü-
dahale ettiği ülkelerde kan ile

petrolü yoğuran Amerika'nın bölgede Rus-
ya'dan çok İran'dan korktuğunun en bariz
örneği İranlı Generali Irak'ta öldürmesidir.

Çünkü aynı Amerika İran'a komşu Irak
ve diğer ülkelere karşı ortaya koyduğu
tavrı Ortadoğu'daki İsrail'in hatırı için
İran'a koyamıyor..

Ve Kore'deki Nükleer silahların bir ben-
zerini depolayan, neredeyse Atom bomba-
sına çeviren, belki de bu yüzden İran'dan
çekinen Amerika'nın görünüşte kavga ettiği

ama arka planda görüşmeler yaparak
adeta '' Ben ettim, sen etme'' dediği
yani''Bizim İran rejimi ile işimiz yok'' diye-
rek öldürdüğü generalin hemen ardından
İran'a gül dalı uzatması da buradan daha
iyi anlaşılmakta.

Ve İran Molla rejimi, yıldızı parlayan
generalden kurtulduğu için, Amerika'dan
çokta şikayetçi değil.

Zira ABD korkusu olmazsa Molla reji-
minden bir hayli şikayetçi olan bir halk var
İranlı Mollaların karşısında..

Kısacası iki ülkede birbirlerinden yani
perde önünde düşman, arkasında dost, bir-

birlerini Ortadoğu çıkarları için kollayıp,
koruduklarını söylersem yanılıyorsun de-
meyin..

Demeyin ki İran olmazsa Amerika'da
Ortadoğu'da olmazı görün, görün ki yıllar-
dır hep düşman görünen ama filler dövü-
şürken arada çimlerin ezildiğini Irak'tan
sonra Libya ve diğer ülkelerde akan kana
bakarak ağlayamasanız da üzülün ve anla-
yın Amerika'nın İran'dan korktuğunu..

Özgürce yazmak...

Ulusal gazetelerin ve televizyonların bile
özgürce yazmak ve yayınlamak istediği
ancak gerek hükumet, gerekse mahalle bas-
kısı sonucu onca haberi yazamadığı bir ülke
de yazılması gerekeni bedelini ödeyerek, çe-
kinmeden yazan, yazdığının altına cesurca
imzasını atan ve yazdıktan sonra 'ele oldu,
bele oldu' demeden, haberi ya da yorumu
kaldırmadan, silmeden haberlerinin arka-
sında duran bir ekibin başında olan bir ga-
zeteci olarak bu gazetemizde, bu köşemizde
yazmaya devam edeceğim..

Günlük bir gazete almadan gazete ve ga-
zetecileri '‘Satılık Basın’ yaftasıyla suçla-
yan bir topluma rağmen 30 yıla aşkındır 

kesintisiz gazete çıkaran, yazan bir gaze-
teci olarak yazmaya, yazdıklarımızı yayın-
lamaya devam edeceğimiz bir süreçte
birleşime, bir olmaya ve birlikte diri ol-
maya da istenen katkıyı sunmaya devam
edeceğim.

Benim olsun, tek olsun, bir gözüm olsun
onun olmasın diyenlere inat hepimizin
olsun, birlikte olsun anlayışıyla bugüne
kadar bir çok insanı gazeteci yapan, gazete
çıkarmasına destek olan biri olarak bugün
yaşanan birlikteliğe de evet diyerek destek
olmanın hazzıyla ‘Haydi Hayırlısı’ deyip,
yazmaya, gazete çıkarmaya devam eder-
ken, bugüne kadar, bundan sonra da daha
özgürce yazacağımızdan kimsenin şüphesi
ve korkusu olmasın sakın... 

Amerika İran'dan korkuyor...
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1117043)

Planın Özü : KARTAL ilçesi, Soğanlık Mahallesi, 10377 ada, 362 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000
ölçekli i Nazım ve Uygulama İmar Planı ; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek; Büyükşehir Belediye
Başkanınca 02.10.2019 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane Hizmet Binası Planlama Müdür-
lüğü 5. Kat ilan panosunda ve  www.ibb.gov.tr web sayfasında bir ay süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Bağcılar standı
büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa

Varank ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin tarafından açılışı ya-
pılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler
Kongresi’ndeki Sergi’de, Bağcılar Belediyesi
Akıllı Şehirler Standı yoğun ilgi gördü. Başkan
Çağırıcı, Standı ziyaret eden belediye başkanla-
rına, sundukları hizmet ve ürünler hakkında bilgi
verdi. Akıllı Şehirler konusunda önemli çalışma-
lara imza attıklarını ifade eden Çağırıcı, “e-devlet
hizmetleri, 3B ücretsiz internet, e-fatura, e-arşiv,
akıllı yol, güvenlik operasyon merkezi, Bilgi Gü-
venliği Sertifikaları konularında bilgi verdi. 

Görentaş sunum yaptı

İki gün süren Kongre’de düzenlenen oturumda
Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Akif Gö-
rentaş da, “Dijital Vatandaşlık” ve “Akıllı Yol”
projeleriyle katılan Bağcılar Belediyesi adına
“Akıllı Şehir Yönetimi ve Kapsayıcılık” konulu
bir sunum yaptı.  Bağcılar Belediyesi olarak
daha önce Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of
Mayors) anlaşmasını imzaladıklarını hatırlattı.
Sözleşmenin, AB tarafından 2008’de İklim Pa-
keti kabul edildikten sonra, sürdürülebilir enerji
politikalarının uygulanmasında yerel makamla-
rın çabalarını desteklemek için oluşturulan küre-
sel bir koalisyon olduğunu belirten Görentaş,
“Sözleşmeyi imzalayan kuruma yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımı konusunda 2030’a
kadar sera gazı salınımını yüzde 20 azaltması
konusunda hedef belirlemektedir. Biz de Bağcı-
lar Belediyesi olarak 5 Ocak 2017 tarihinde bu
sözleşmeyi imzalayarak, Türkiye’deki 16 Büyük-
şehir ve ilçe belediyeleri arasında yerimizi almış 
bulunuyoruz” dedi. 

ONCE BIZLER 
IYI OLACAGIZ
Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kent Konseyi ve 113 Nolu
Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından ilçedeki minibüsçü 
esnafına yönelik, ‘Huzurun Şehrinde Bilinçli Şoför, Hu-
zurlu Yolcu’ başlıklı eğitim semineri düzenlendi. Seminer 
öncesi konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, “Sizler Esenyurt’un ilk görünen 
yüzüsünüz. İyilik bulaşıcıdır, önce biz iyi olacağız” dedi

SÜRÜCÜLERE ÖZEL
EĞİTİMLER VERİLECEK
Seminerde Esenyurt Kent Kon-
seyi Başkanı Tuncer Dağ da bir
konuşma yaptı. Dağ, “Başkanı-
mızın huzurlu kent hedefi
vardı. Bu huzurlu kentte yaşa-
mak hepimizin beklentisidir.
Esenyurtumuzu iyi tanıtacak
bir kitle varsa o da şoför esnafı-

mızdır. Konsey olarak Trafik
Komisyonumuzda 11 kişilik
uzman kadromuzla belediyeyle
diyalog içerisinde çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Bugün baş-
layacağımız eğitimle, her
kesimden sürücü arkadaşımıza
bu eğitimi vereceğiz” dedi. 

Nâzım'ın 118. yaşına özel sergi
Küçükçekmece

Belediyesi, Türk
edebiyatının

usta şairi Nâzım
Hikmet’i, 118.

doğum günü
dolayısıyla özel
bir resim sergi-

siyle anıyor.
Cennet Kültür
ve Sanat Mer-
kezi’nin ev sa-
hipliği yaptığı

sergide, 52 eser
sanatseverlerle

buluşturuldu

ressam Haydar Özay’ın
‘Nâzım Hikmet Resimleri’
başlıklı kişisel sergi açılışı sa-

natçılar ve sanatseverler birlikte gerçek-
leştirildi. Açılışta konuşan
Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “
Eserleri neredeyse dünyanın bütün ül-
kelerinde bilinen usta ozanımız Nâzım
Hikmet’in 118’inci doğum yılını kutlu-
yoruz. Sergide, Haydar Özay’a ait 52
resim ünlü şairin şiirlerinden yola çıka-
rak, yorumlanmış şekilde İstanbullula-
rın beğenisine sunuluyor. Nâzım
Hikmet’in ilk kez belediyemizce bastırı-
lan posta kartları ve yine PTT’ye bastır-
dığımız pulları sergiyi izleyecek olanlara
ünlü şair anısına birer hediyemiz ola-
cak” dedi.

Anıt dikmeye çalışıyorum

Ressam Haydar Özay ise, “15 Ocak

2020 günü, güzel bir Nâzım Hikmet an-
ması gerçekleştiriyoruz. Bir ressam ola-
rak Nâzım Hikmet’ten bir anıt dikmeye
çalışıyorum. Bu eserler benim onun
eser ve kişiliğine hayranlığımı ifade edi-
yor. Şimdilik 100 parçalık bir koleksiyo-
num var, bu şu ana kadar açtığım en
büyük Nâzım Hikmet sergisi. Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi
ve desteklerini esirgemeyen Güney Öz-
kılınç’a teşekkür ediyorum” diye ko-
nuştu. Sanatçının tuvalinde, usta şairin
“Karlı Kayın Ormanı”, “Salkımsöğüt”
ve “Masalların Masalı” gibi şiirlerine ait
hikayelerin yanı sıra şarkı sözlerini yaz-
dığı ‘Lüküs Hayat’taki birbirinden ilginç
karakterleri görmek mümkün. Nâzım’ın
Bursa ve Çankırı hapishanelerinde, ki-
tapla, şiirle dolu geçen yaratıcılık anları
ile tiyatro ve klasik müzikle geçen za-
manları da sergilenecek olan resimlerin
konuları arasında yer alıyor.

“Dernekler ve
Vakıflara Ait İktisati
İşletmeler ve Vergi-

sel Boyutu” bilgilendirme se-
mineri Büyükçekmece Atatürk
Kültür Merkezi’nde yoğun bir
katılımla gerçekleştirildi. Bü-
yükçekmece Belediyesi ve İs-
tanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası işbirli-
ğiyle düzenlenen seminerde ko-
nuşmacı Türkiye Eğitim Setleri
Merkezi (TESMER) Eğitmeni Heval Eren Üstü-
nel oldu. Derneklerin ve vakıfların üzerine düşen
görevler hakkında konuşan Üstünel, derneklerin
yapması gereken görevler hakkında katılımcıları
bilgilendirdi. Vatandaşların hangi durumlarda va-
kıfa ve derneğe başvurmaları gerektiği hakkında
bilgi veren Üstünel, vakıf ve derneklerin nasıl ol-
ması gerektiği konusunda vatandaşların sorularını
yanıtladı. 

Seminerler devam edecek

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer
Kazancı, “Bu faydalı seminer için TESMER Eğit-
meni Heval Eren Üstünel ve İstanbul Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirler Odası’na teşekkür
ediyorum. Ben de mali müşavirim. Eğitmenimiz
Heval Hanım merak edilen tüm soruları yanıtladı.
Büyükçekmece ailemizi her konuda bilgilendiriyo-
ruz. Seminerlerimiz devam edecektir. Bugün dernek
ve vakıflar hakkında detaylı bilgi edinme imkanı
bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
ifadesini kullandı. MEHMET ALİ ÇATAL

STK’lar bilgilendirildi

Mali açıdan zor du-
ruma düşen Doğa Kole-
ji’nde yılan hikayesine

dönen satış süreci 
nihayet tamamlandı.

Kurumun İTÜ’ye devri
ticaret kayıtlarında

tescil edildi

Doğa Koleji'nde eğitim gören
on binlerce öğrenci ve aileleri
kurumun satış sürecindeki be-

lirsizliğin ortadan kalmasını bekliyordu.
İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarında
yayınlanan bilgiye göre, Doğa Koleji
markasının sahibi olan Asist Öğretim
Kurumları Anonim Şirketi'de devir işlemi
dün gerçekleşti, bugün de tescillendi. Sa-
çaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ay-
rılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi.
Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı

Okulları Yönetim Kurulu Başkanı olan
Serhat Özeren Asist Öğretim Kurumla-
rı'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Aylardır maaşlar ödenmiyordu

Aynı zamanda Metal Yapı Konut'un sa-
hibi olan Ömer Saçaklıoğlu 2016 yılında
Doğa Koleji'ni satın almıştı. Geçtiğimiz
yıldan itibaren zor duruma düşen kurum
aylardır çalışanlarına maaş ödemiyordu.
Bu nedenle,  veliler ve öğretmenler çok
sayıda protesto gösterisi düzenlemişti.

Doğa Koleji nihayet satıldı

Kemal
Deniz
Bozkurt
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Çatalca- Ankara hattı!

Ç atalca için en önemli hattır aslında Çatalca-An-
kara hattı! Çünkü ilçeye yapılacak tüm hizmet-
lerin ana damarı Ankara'da!

Belediye Başkanı Mesut Üner, Meclis Üyeleri Halit
Aksoy ve Lokman Naroğlu ile birlikte üç günlük bir An-
kara ziyareti gerçekleştirdik.

Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenen Akıllı Şe-
hirler Sergi ve Yarışmasında Çatalca Belediyesi olarak
ilk defa yerimizi aldık. Bu da bir ilktir he! Çatalca'nın
her bir tarihi ve doğa harikası alanlarını, Mübadele ile
ilgili bir çok noktasını VR Gözlükler ile gezebilme,
bunun yanında Çatalca'da yetişen, el emeği göz nuru,
tamamen yöresel ürünlerin tanıtımı ve pazarlamasını
ön gören Yapay Zeka ile koordineli bir projeyi hayata
geçirme çalışmalarını o stantta tüm Türkiye ile paylaş-
tık. Projenin Paydaşları içerisinde bulunan en önemli
kurum ise İstanbul Üniversitesi. Projenin adı ise Ça-
talca Sivil Elektronik Kültür Enstitüsü...

Tabi bu etkinliğe katılmak için gittik. Bu yarışmaya
girme noktasındaki tüm hazırlık aşamalarında emeği-
miz de mevcut. Hep söylediğim gibi, hangi vasfınız olur
ise olsun Çatalca'ya katabileceğimiz bir çivi bile varsa
el ele vermeliyiz.

Tabi Belediye Başkanı Mesut Üner ile ziyaret ettiği-
miz AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Mil-
letvekilleri Tülay Kaynarca ve Nevzat Şatıroğlu ile
yapılan görüşmeler sonrasında bir çok kurumun genel
müdürlükleri de yine hareketli saatler yaşadılar Çatalca
adına...

Öncelikle Millet Bahçesi!

Millet Bahçesi ile ile ilgili tüm kurumlar, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Genel Müdürlüğü, Gençlik ve
Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğü, TOKİ... Tüm bu ku-
rumlar harıl harıl Çatalca'da yapılacak Millet Bahçesi
Projesi için çalışıyor. İlk olarak Ziya Altınoğlu Stadının
taşınması var. TOKİ İzzettin Stadının tüm yapımını üst-
leniyor. Stadın kalkması ile birlikte, Meydan ve Pazar
Yerini de içine alacak olan projeyi yakında yine sizler
ile paylaşacağım. Ama proje Çatalca'nın meydanını,
meydan, sosyalitesini, sosyalite yapacak bir proje. Bu
projeye hayır diyecek kimseyi tanımıyorum açıkçası.

Ve yarışmaya katıldığımız projemiz. Çatalca Bele-
diye Başkanı Mesut Üner'in talimatları ve önerileri
doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Proje Paydaşlı-
ğında hazırlanan proje, Çatalca'yı Dünya'ya açacak bir
proje. Yani düşünün Dünya'nın herhangi bir yerinde ika-
met eden birisisiniz. Ve Çatalca'yı sanki oradaymış gibi
üç boyutlu bir şekilde geziyorsunuz. Topuklu çeşmesini
ziyaret ediyorsunuz. İnceğiz Mağaralarını geziyorsu-
nuz. Ormanlı, Yalıköy, Evcik ve Çilingoz Sahillerini ge-
ziyorsunuz. Anastasia Surların geziyorsunuz, Ormanlı
Gölde Olta atıp balık tutuyorsunuz. Çatalca'da bir evin
bahçesindeki toprak fırında ekmek pişiriyorsuuz.

Tüm bunları yaparken, Çatalca'nın yerel ürün 
pazarını geziyorsunuz ve bu pazardan alışveriş 
yapıyorsunuz.

Değişik bir proje belki ama Çatalca'nın bir çok tarihi
alanını ve tüm tarihi ve doğa harikası alanlarını tanıtı-
yor, hatta ve hatta sanki birebir oradaymış gibi insan-
lara sunumunu gerçekleştiriyorsunuz. Bu da ilçeye
ziyaretçi anlamında çok daha fazla kişiyi buraya çek-
mek demektir.

Bu ilçenin dışarıdan gelen ve bu ilçenin ekonomisine
katkıda bulunacak düzeyde insanlara ihtiyacı var.
Kendi yağımız ile kavrulma noktasını artık geçtik.
Günü birlik nüfusa ihtiyacımız var. Bunun önünün açıl-
ması gerekiyor. Çatalca Çatalca olalı bunu bir türlü be-
ceremiyor. Geleni çok iyi koordine edecek bir
sistemimiz söz konu değil. En iyi şekilde ağırlayacak
pozisyonları da bir türlü oluşturamadık. Çatalca ziyare-
tinde bulunanların internet sayfalarındaki yorumları da
ne yazık ki çok iç açıcı değil.

Bugün için baktığınızda, düşünün hiç bir şeyi olma-
yan bir ilçeyiz ama daire fiyatları tavan yapmış. Vatan-
daş bu konuda isyanda. Bir çok noktada Çatalca
pahalılığı ile ünlü.

Öncelikle bunu aşmamız gerekiyor. Çatalca özellikli
bir ilçe olmalı. Özellikli derken, anıldığımız güzellikleri-
miz olmalı. Sadece Allah Vergisi güzellikler ile bunlar
olmuyor.

Neyse Çatalca'yı kısa vadeli güzel projeler beklerken,
uzun vadede de projeler üretilmeli. Mesut Üner'İn bir
belediye başkanı olarak ilçesine neyi nasıl istediğini ya-
kından gören birisi olarak güzel şeyler olacağına ka-
naat getiriyorum ilçemiz adına.

Ve gelelim güzellere...

Geçtiğimiz dönemde çok güzel olmayan hareketlere
imza atan ve bu sebeple şu an resmen ortada kalan bir
güzel vardı. Çatalca Belediyesi şimdi kaçakların yıkım-
larına başladı ve iddia ediyorum bu arkadaş bu saatten
sonra Çatalca sokaklarında zor gezer. Bir de geçtiğimiz
senelerde zul ettiği müteahhitlere de biz gazetecileri
hedef göstererek “ Onlar yaptırdı” demiyor mu? Tam
komedi gibi. Ah be kafasız adamlar zamanında gerçek-
ten bizleri dinleseydiniz bugün ne sokakta kalırdınız ne
de ortada. Ama iddia ediyorum, bir taraflarınızı kurtar-
mak için daha çok kişiye iftira ve suç atmanız da ge-
rekse, sizin ne mal olduğunuzu cümle alem öğrendi ki
bugün sokakta selamlarınız bile alınmaz hale geldi.
Çok şükür bizler sokakta da cadde de arkamıza hiç
bakmadan yürüyebiliyoruz. He bunlara inanan kişilerin
de aklın şaşarım... Ne diyelim. Olacaklar, ile olmuşları
hep birlikte göreceğiz. 

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Proje Yarışması için Ankara'ya giden Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, ilçe
merkezine yapılacak olan Millet Bahçesi Projesi ile ilgili projede etkin olan bakanlıkları ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da sohbet etme fırsatı da bulan Üner “Cumhurbaşkanımızın  hayata geçecek 
olan tüm projelerimizde çok büyük destekleri var. Çok şükür arkamızda dağ gibi Cumhurbaşkanımız var" dedi

MILLET BAHCESINDE 
SON VIRAJA GIRILDI

C umhurbaşkanlığı himayesinde,
Türkiye Belediyeler Birliği'nin
düzenlediği Akıllı Şehirler ve Be-

lediyeler Proje Yarışması renkli görüntü-
lere sahne oldu. Etkinlik kapsamında
kurulan Çatalca Belediyesi Standı katı-
lanların yoğun ilgisi ile karşılaştı. VR
gözlükler ile tarihi ve doğal güzelliklerin
tanıtıldığı stantta Çatalca'nın tanıtımı
gerçekleştirildi.

İlk enstitü kurulacak

Çatalca Belediyesi ve İstanbul Üniversi-
tesi ortaklığında hazırlanan Çatalca
Sivil Elektronik Kültür Enstitüsü Projesi
ile ilgili bilgi veren Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner, "İstanbul Üniver-
sitesi ile hazırlamış olduğumuz proje
daha çok mübadele ağırlıklı. Zorunlu
göçlere tabi tutulan halklarının hatırlan-
ması, tüm Avrupa’da kültürel miras sa-
yılabilecek mübadil halkın meslek
alanlarının tespit edilmesi ve akıllı şehir
mantığı ile dijitalleştirilerek bir kültür
paylaşımının sağlanması üzerine kurgu-
lanmıştır. Ayrıca projemiz, turizmin
elektronik ortamda sürdürülmesi, bu
yolla halkın gelir elde etmesinin sağlan-
ması yerel pazarların ve yerel ürünlerin
canlanması, halkların birbirleri ile kay-
naşmalarının sağlanması amaçlarını ta-
şımaktadır. Mübadelelerle göç ettirilen
halkların eskiden yaşadıkları yerleri zi-
yaretlerinin mümkün hale getirilmesi,
panayırlarla eski zanaatların gün yü-

züne çıkarılması ve halk temelli ihtiyaç-
ların halk çalıştayı ile gündeme getirile-
ceği bir iletişim ağının kurulmasının
sağlanması olarak hazırladığımız proje-
miz, her halükarda Çatalca için çok
büyük bir adımdır. İlk enstitümüzü bu
alanda kuracağız" sözleri ile projenin
geleceğe ışık tutun ve geleceğin de pro-
jesi olduğunu vurguladı.

Parmakla gösterilir

Çatalca'da teknoloji anlamında yeni

projelerin de hayata geçirileceğinin al-
tını çizen Başkan Üner "Çatalca tarihi
ve tarım ilçesi noktasında İstanbul ili
değil sadece, Marmara Bölgesi gene-
linde bakarsak parmak ile gösterilecek
bir ilçe. Ancak bu güne kadar her iki
altın değerindeki bu konularda hiç bir
şey yapılamamış. Turizm açısından tüm
Türkiye'ye ve dünyaya açılma nokta-
sında yine İstanbul Üniversitesi ortaklı-
ğında enstitü oluşturma projemiz var.
Yine tarım noktasında Tekno-Tarım

Enstitüsü projemiz de mevcut. Her iki
projemizin de hükümetimizce destek
göreceğine inanıyorum. Bu iki proje Ça-
talca'nın geleceğine yönelik büyük
adımlar olacaktır. Çalışmalarımıza baş-
ladık ve hızlı bir şekilde hayat geçirece-
ğiz" açıklamasında bulundu. 

Elimiz boş dönmüyoruz

Millet Bahçesi ile ilgili Bakanlıkların
Genel Müdürlüklerini ziyaret eden Baş-
kan Üner, "Millet Bahçesi Projesi'nde
son virajdayız. Stadın kaldırılması ile il-
gili bir pürüz söz konusu idi, onu da
bugün sonlandırdık. Çok yakın bir süre
içerisinde Millet Bahçesi Projemiz ha-
yata geçecek. Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan bizzat bu proje-
nin takipçisi. Kendisi ile yaptığımız gö-
rüşmelerde bu projenin bir an önce
hayata geçmesi gerektiğini ifade etti.
Ankara, Türkiye'nin kalbi. Burada ilçe-
miz için her türlü hizmetin takipçisi ola-
biliyoruz. Ve Ankara'dan hükümetimizin
ilçemiz yapacağı hiçbir iş için de boş
dönmüyoruz. Çatalca'ya çakılacak her
bir çivide emeği geçen çok büyüğümüz
var. Başta Sayın Cumhurbaşkamız
Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm bakanla-
rımıza, genel başkan yardımcılarımıza,
bakan yardımcılarımıza, milletvekilleri-
mize ve genel müdürlerimize ilçe halkım
adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Bütün halkımız şunu bilsin ki dev-
letimiz şu an Çatalca Halkına hizmet
etmek için seferber oldu" ifadelerini 
kullandı. 

BAHADIR SÜGÜR 

KADIKÖY Belediyesi’nin Halis
Kurtça Çocuk Kültür Merkezi
(HKÇKM), Kozyatağı Kültür

Merkezi (KKM), Caddebostan Kültür
Merkezi (CKM) ve Barış Manço Kültür
Merkezi (BMKM)’nde 18 Ocak – 2 Şubat
tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde
çocuklar hem öğrenecek, hem de doyasıya
eğlenecek. Yarıyıl şenliği 18 Ocak’ta,
HKÇKM’de eğitmen Eda Tomruk’un yö-
netiminde Zaman Makinesi adlı resim
atölyesiyle başlayacak. Çocuklar bu atöl-
yede “Bizden önceki insanlar nasıl yaşamış;
icatlar nasıl ortaya çıkmış; eskiden hayvan-
lar nasılmış; tarihteki ilk yemek tarifi
nedir?” gibi sorulara bir yandan resim çize-
rek bir yandan da eğlenerek yanıt bulacak.

Çocuklar için kitap günleri olacak

Kadıköy Belediyesi’nin çocuklarda kitap
okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçek-
leştirdiği, bu yıl yedinci yılına giren Çocuk
Kitap Günleri de şenlik kapsamında dü-
zenleniyor. KKM’de 22 Ocak’ta başlayan
ve Türkiye’nin önde gelen birçok yayınevi-
nin çocuk kitaplarıyla katılım sağlayacağı
Çocuk Kitap Günleri 26 Ocak’a kadar
devam edecek.

Renkli etkinlikler çocukları bekliyor

Yarıyıl şenliğinde, her yaş grubu çocuk için
etkinlik bulmak mümkün. Şenlikte
renkli masal uyarlamalarının
çocuklarla buluşacağı
oyunların yanı sıra
müzikaller,
atölyeler, film
gösterimleri,
konserler, söyleşi
ve seminerler yer
alıyor. Çocuklar
masal, karikatür,
dans, resim,
enstrüman,
kukla, origami,
jimnastik gibi atöl-
yelerde gönüllerince
eğlenirken, bir yandan
da kısa animasyon film
izleyebilecek, illüzyon göste-
rilerine katılabilecek, konser 
dinleyebilecek.

Yetişkinler de unutulmadı

Yarıyıl şenliğine çocuklarıyla birlikte katılan
ebeveynler için de çeşitli etkinlikler bulmak
mümkün. Çocuk Sağlığı Uzmanı, Psikolog

Esra Savaşan’ın “App Kuşağı’nda Anne
Baba Olmak”; Kamil Kasacı ve Esra Sava-
şan’ın “Kariyer Koçu Anne Babalar”;
Uzman Psikolog Sibel Pilosof’un “Çocuk-
larınız Davranışları ile Size Ne Anlatmak

İstiyor?” ve Uzman Psikolog Ece Topal’ın
“Aile İçerisinde Birbirinizi Anlıyor musu-
nuz?” adlı seminerleriyle Yarıyıl
Şenliği’nde.
MEHMET ALİ ÇATAL

KadıKÖy’de şenliğe davetlisiniz
Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için atölyelerden, çocuk oyunlarına, konserlerden, gösterilere bir birbirinden renkli etkinliklerle
dolu bir şenlik hazırladı. Çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinin de katılabileceği şenlik 18 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek

Yoğun talep nedeniyle ücretsiz olan etkinliklere katılım
davetiyelerle sağlanıyor. Davetiyeler, etkinlik tarihinden
5 gün önce HKÇKM gişesinden temin edilebilir. Ücretsiz

atölyeler için ise atölye tarihinden 5 gün önce
HKÇKM’nin web sayfasından ve KKM için

02166580014 numaralı telefondan rezervasyon
yaptırmak gerekiyor. Özel tiyatro gruplarının

birbirinden renkli öğretici ve eğlendirici
programlarına katılım ise

ücretli.

Kayıt yaptırmayı 

UNUTMAYIN 

Mesut
Üner

Recep
Tayyip
Erdoğan

Tülay
Kaynarca

Çatalca Belediyesi standınıda davetlileri ağırlayan Belediye 
Başkanı Mesut Üner, ilçe hakkında önemli bilgiler verdi. Çatalca'nın 

tarihi ve doğa güzellikleriyle İstanbul'un incisi olduğunu belirten Üner, 
"İlçemizi her platformda tanıtmaya devam edeceğiz. Özellikle turizm 

konusunda önemli projelerimiz var" açıklamasını yaptı. 

STANDDA DAVETLiLERi AĞIRLADI



“ Dijital Yalnızlık” temasıyla düzenlenen yarışmanın
ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Mü-

dürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde, Türkan
Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Aydın Doğan Yal-
çındağ, Zeynel Abidin Erdem, Alev Komili, Ayşegül
Dinçkök, Gülben Ergen, Görgün Taner, Levent Erden,
Tamer Levent, Atilla Atasoy, Bora Gencer, Murat Evgin,
Uğur Kurul, Serkan Şenalp, Pelin Ermiş, Yasemin
Aloğlu, Nesim Bencoya, Bengi Semerci, Haki Biçici’nin
de aralarında olduğu iş, cemiyet ve sanat dünyasından
isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

490 film başvurdu

Bu sene toplam 490 film ile rekor başvuru alan yarış-
mada 13 eser finale kaldı. Ödül almaya hak kazananlar;
yönetmen-senarist Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncu
Hazar Ergüçlü, dünyaca ünlü Filistinli çağdaş yönetmen
Najwa Najjar, Makedonya’dan ünlü yapımcı ve oyuncu
Labina Mitevska ve İtalya’dan Venedik Film Festivali
programcısı Teresa Cavina’dan oluşan jürinin değerlen-
dirmesiyle belirlendi. İlk yılında “Mülteci Kadınlar”,
ikinci yılında “Çocuk İşçiler” ve üçüncü yılında “Ayrımcı-
lık” teması ile düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarış-
ması’na bugüne kadar Türkiye’nin her bölgesinden ve
Avusturya, Belçika, Fransa, Hindistan ve Kanada’nın da
aralarında bulunduğu pek çok ülkeden bin 227 film baş-
vurdu.

Yarışmanın 4. yılı

Sabancı Vakfı’nın yaptığı çalışmalarda sanatın yadsına-
maz gücünden de faydalandığını belirten Sabancı Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “46 yıldır kül-
türel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalı-
şıyoruz. Çalıştığımız alanlar eğitim, sosyal değişim ve
kültür-sanat. Sanatın, insanın gelişimine hizmet ettiğine;
insandan başlayarak toplumu değiştirme ve dönüştürme
gücüne inanıyoruz. Sabancı Vakfı olarak, toplumsal ge-
lişmeye destek olmak, toplumsal sorunları gündeme ge-
tirmek, farkındalığı artırmak üzere birçok çalışma
yapıyoruz. “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla dört yıl
önce yola çıkarken, toplumsal sorunları genç sinemacıla-
rın yeni bir dille bize aktarmalarını sağlamayı amaçladık.
Bu yarışma ile sadece toplumsal sorunlara genç sinema-
cıların dilinden dikkat çekmeyi değil, aynı zamanda onla-
rın gelişimine de katkıda bulunmak istiyoruz. Bugün
geldiğimiz nokta hepimizi çok mutlu ediyor. Yarışmamı-
zın dördüncü yılındayız, hep beraber daha iyiyi arayaca-
ğız ve her geçen gün daha iyiye ulaşacağımıza
inanıyorum. Yarışmamıza bu yıl 490 genç sinemacımız
müracaat etti. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Farkındalığımız artacak

Yarışmanın tüm katılımcılara katkı sunmayı hedefledi-
ğini belirtenSabancı, “Bu bir yarışma olsa da inanıyo-
rum ki, bu gecenin kaybedeni yok, hep beraber
duyarlılığımız, farkındalığımız artacak, hep beraber ka-
zanacağız. Yarışmaya başvuran herkesin sanat yolculu-
ğuna destek olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle her yıl, Kısa
Film Platformu Buluşmaları ile usta sinemacıların genç-
lerle deneyimlerini paylaştığı çalıştaylar düzenliyoruz”
ifadelerini kullandı.

İstanbul’a ilk ziyaretim

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki Kanaat
Önderi Oscar ödüllü besteci Ludovic Bource genç sine-
macılara ilham veren konuşmasında, “Burada sizlerle ol-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu benim
İstanbul’a ilk ziyaretim, bu şehre ve konukseverliğinize
hayran kaldım. Sizlere aslında bu kardeşlikten ve daya-
nışmamızdan bahsetmek istiyorum. Hepimiz bir
şeylerin arayışı içindeyiz. Bizi bir araya getiren
şeyleri savunmaya devam etmeliyiz. Hayal
etmenin, paylaşmanın verdiği mutluluğu
yaşıyoruz. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarış-
ması sayesinde burada birlikteyiz. Gelece-
ğin film yapımcıları, sinemacıları da
aramızda. Harika jüri üyelerimizi de tak-
dir etmek istiyorum, hepinizde çok özel
bir ışık var. Bu mutluluk Sayın Güler Sa-
bancı’nın cesareti, kararlılığı, sanata ve sine-
maya olan tutkusu sayesinde gerçekleşti,
kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu. 
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HDPE BORU MAL ALIM 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 : 2019/717406
1-İdarenin
a) Adresi : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123682600 - 2122317614
c) Elektronik Posta Adresi : meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM HDPE 100 BORU Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Seymen (Silivri) ve Kömürcüoda (Şile) Atık Bertaraf Tesisleri ve 

Kömürcüoda (Şile) Arıtma Tesisine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İşe Başlama tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde 

teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 12.02.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. 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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sun-
ması yeterli kabul edilir. 
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite 
Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat 
Yeterlik Belgesi
ç) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluş-
larca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir.
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 İSTAÇ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, TİCARİ SÖZLEŞMELER Bİ-
RİMİ, PAŞA MAH., PİYALEPAŞA BULVARI, NO:74, ŞİŞLİ, 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, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu 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 üze-
rinde bırakılacaktır. 

HDPE BORU MAL ALIM İŞİ
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1116249)

Geçen yıl yürürlüğe
giren kalıcı bedelli asker-
lik sistemi ile birlikte be-

delli askerliğin ücreti 31 bin 343 TL
olarak belirlenmiş ve bu rakamın her
yıl artacağı açıklanmıştı. 31.343 TL
olan bedel miktarı her altı ayda bir

memur aylık katsayısı oranınca deği-
şeceği bildirilmişti. 2020 yılı için
hesap yapıldığında bedellinin ücreti
35 bin 54 TL’ye çıktı. Yani kalıcı be-
delli askerlik sistemi üzerinden bir yıl
geçmeden bedelli askerlik ücretine
3.711 TL zam yapıldı. Bedelli asker-

lik süresi 30 gün olacak. Bedelli as-
kerliğe başvuruda bulunacak olan
vatandaşlar bundan sonra 35 bin 54
TL ödeyecek. Celp dönemlerinde
bedelli askerlikten yararlanacak yü-
kümlü sayısı Milli Savunma Bakan-
lığı’nca belirlenecek.

EKONOMİ

2020 yılı için bedelli askerlik
ücreti 35 bin 54 TL olarak

belirlendi. Kalıcı bedelli
askerlik uygulamasının

üzerinden bir yıl geçmeden
bedelli ücretine 3.711 TL

zam yapılmış oldu

Bedelli askerlik ücretine fahiş zam

KISA FILM UZUN ETKI

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın
kazananları belli oldu.  490 film ile rekor başvuru alan yarışmada 13 eser finale kaldı. “Parti” filmiyle birinci
olan Efe Can Yıldız’a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim etti

“ParTi” BirinCi olDu

Teknolojinin kaTkıları 
unuTulamaz

Yarışmayı her yıl farklı bir tema ile düzenlediklerini belirten
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Bu
yıl ‘Dijital Yalnızlık’ temasını seçtik. Günümüzde teknolojinin
hayatımıza getirdiği kolaylaştırıcılığı ve gelişmemize yaptığı
katkıları asla unutmamalıyız. Ancak teknolojiyi ihtiyaçtan zi-
yade bir amaca dönüştürdüğümüzde özellikle gençleri tehdit
eden dijital bağımlılık ortaya çıkarıyor. Dijital bağımlılık bi-
reyleri sosyal ve psikolojik yalnızlığa itiyor ve önemli sorun-
lara yol açıyor. Bu konuda son yıllarda dünyanın her yerinde
çok önemli üniversitelerde araştırmalar yapılıyor. Manches-
ter Üniversitesi’nin ‘Yalnızlık Çalışması’ araştırması da 16-24
yaşları arasındaki gençlerin dijital bağımlılık nedeniyle

büyük ölçüde güçlü yalnızlık duygusuna sahip ol-
duklarını gösteriyor. Güçlü yalnızlık duygusu

birçok sosyal sorunu da beraberinde ge-
tiriyor. Elbette, dijitalleşmenin nimetle-

rinden sonuna kadar
faydalanmalıyız, yeni teknolojiler
üretmeliyiz. Ancak dijital dünyanın
hayatımıza olumlu katkı sağlayabil-
mesi için; dozunda ve doğru
amaçla kullanımına özen göster-

meliyiz. Gençlere şunu söylemek is-
tiyorum; dijital dünyayla bağlantılı

olacaksınız, olmalısınız, ama asla ona
bağımlı olmayın" açıklamasını yaptı. 

“Parti” filmiyle birinci olan Efe Can Yıldız’a ödülünü Sabancı
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim eder-
ken “Nasıl Bilirdiniz?” filmiyle ikinci olan Ayşenur Erdoğan
Gökçe’ye ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel
Safkan ve “Dijital Pizza” filmiyle üçüncü olan Veysel Aslan’a
ödülünü yarışmanın Kanaat Önderi Ludovic Bource verdi.
Mansiyon ödülüne layık görülen “Girdap” filminin yönetmeni
Cüneyt Işık ödülünü Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan’dan
aldı. Dereceye giren filmlerin birincisi 20 bin TL, ikincisi 15
bin TL, üçüncüsü 10 bin TL ile ödüllendirildi.

KARTLI ÖDEMEDE SÜRE UZATILDI
İBB, İSPARK otoparklarında başlatılan İstanbulkart ve kredi kartı ile indirimli ödeme kampanyasını
vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda 31 Mart’a kadar uzatma kararı aldı

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), trafik
akışını hızlandırmak ve

teknolojik yeniliklerle vatandaşların
hayatını kolaylaştırarak daha hızlı ve
güvenli bir parklanma anlayışı oluş-
turmak amacıyla akıllı şehircilik uy-
gulamalarını hızla hayata geçiriyor.
Vatandaşlara tüm hizmet alanlarında
hem ekonomik hem de yaşamı kolay-
laştıracak kampanya ve projelerle
destek sağlıyor. İBB, bu kapsamda;
İSPARK otoparklarında Ekim
2019’da başlattığı İstanbulkart ve

kredi kartı ile indirimli ödeme imkanı
sunan kampanyayı, İstanbullulardan
gelen yoğun talep karşısında uzatma
kararı aldı. İSPARK otoparklarında
vatandaşlara büyük kolaylık ve avan-
taj sağlayan İstanbulkart ve kredi
kartı ile indirimli ödeme, 31 Mart
2020 tarihine kadar devam edecek.
Sürücüler, tüm İSPARK’larda 
İstanbulkart ile ödeme yaptıklarında
yüzde 10, kredi kart ile ödeme 
yaptıklarında ise yüzde 5 indirimden 
faydalanmaya devam edecekler ve
kolaylık sağlanmış olacak.

TÜSİAD PARKUR'DAN
ANKARA ÇIKARMASI

TÜSİAD PARKUR
(Parlamento ve Kamu
Kurumları ile İlişkiler)

Heyeti Ankara'yı ziyaret etti. TÜ-
SİAD Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Murat Özyeğin ve TÜSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi
eş başkanlığında gerçekleştirilen
ziyaret kapsamında sırasıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sayın Fatih Dönmez ve Tarım ve
Orman Bakanı Sayın Bekir Pakde-
mirli ile temaslarda bulunuldu. Te-
maslar kapsamında PARKUR
gündemine ilişkin görüşmeler 
yapıldı.

Görüş alışverişi yapılıyor

Ekonominin ve yatırım ortamının
güçlendirilmesi hedefiyle somut
önerilerin sunulduğu bu toplantı-
larda reform alanlarına ilişkin
kamu ve özel sektör arasında üst
düzey görüş alışverişleri gerçek-
leştirilmesi ve yeni iş birlikleri ge-
liştirilmesi amaçlanıyor. PARKUR
temaslarında, o tarihteki PARKUR
Gündemi doğrultusunda; Cumhur-
başkanlığı Politika Kurulları,
TBMM Başkanı, gündemle ilgili
Bakanlar, siyasi partilerin TBMM
Grup Başkanvekilleri, Siyasi Parti
Başkan Yardımcıları, İhtisas Ko-
misyonu Başkanları, bürokratlarla
görüşmeler hedefleniyor. 



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Beştepe Millet Kongre ve
Kültür Merkezi’nde “2019 Yılı

Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu.
Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda emin
adımlarla ilerlediğini kaydeden Erdoğan,
“2011 yılında 2023 hedeflerimizi milleti-
mizin takdirine sunmuştuk. O günden bu-
güne tüm çalışmalarımızda bizim için
pusula görevi görmüştür. 2023 hedefleri
içte ve dışta pek çok kişiyi rahatsız etmiş-
tir. Tüm saldırıların hepsini boşa çıkardık.
Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Mey-
danı darbecilere bırakmadık. Ekonomik
tetikçilere de teslim olmadık. Çok büyük
bedeller ödedik. Sinsi tuzaklarla karşılaş-
tık ama hepsinin üstünden de gelmeyi ba-

şardık. 2019 yılı işte bu sıkıntıları ağırlığıyla
hissettiğimiz bir yıl oldu. Türkiye için 2019
yılı ‘yıkılış yılı’ olarak öngörülmüştü. Biz
2019’u tekrar yükseliş yılına dönüştürdük”
dedi.

Tuzakları bir bir bozduk

Ekonomideki tuzakları bozduklarını da an-
latan Erdoğan, “Ekonomimize kurulan tu-
zakları bozarak, hedeflerimize yöneldik.
Türkiye’nin tökezlemesini ve yere kapaklan-
masını bekleayenleri hüsrana uğratmayı
sürdüreceğiz. 2019 yılı icraat programında
yer alan bin 451 eylemin bin 161’ini ta-
mamladık. Doktor sayımızı 92 binden 161
bine çıkardık. İnşaatı devam eden 64 sağlık
tesisini tamamlayıp hizmete açacağız.

İkinci yargı paketi birkaç hafta içinde
TBMM’ye sunulacak” diye konuştu.

210 milyon lira tasarruf sağladık 

Türkiye'nin 210 milyon lira tasarruf sağla-
dığını da belirten Erdoğan, “Elektronik teb-
ligat uygulamasıyla 210 milyon TL tasarruf
sağlandı. Geçtiğimiz yıl PKK’ya yönelik
gerçekleştirilen operasyonlarda bin 250 te-
rörist etkisiz hale getirildi. Suriye sınırına
825 kilometre güvenlik duvarı inşa ettik”
ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul bir anda belirmedi

Kanal İstanbul'un 1 günde ortaya çıkan bir
proje olmadığını belirterek bu projedeki ka-
rarlılıklarını herkesin göreceğini de vurgula-

yan Erdoğan şu ifadeleri kullandı; “Kanal
İstanbul’a karşı çıkanların hiçbirinin bu
projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri
yok. Ne açıkladıkları rakam, ne gösterdik-
leri yer doğru. Kanal İstanbul projesi bir
anda çıkmış değildir. Bu kanal Büyükşehir
Belediye Başkanlığımız döneminden beri
savunduğumuz, 2011 yılında da milleti-
mize taahhüt ettiğimiz projedir. Her şey
açık net, bu kadar ortada. Bu çalışmalarda
11 farklı üniversiteden, 34 ayrı bilim dalına
sahip 200'ün üzerinde bilim insanı görev
aldı. İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak he-
saplanan proje bünyesinde iki liman bir yat
limanı bir lojistik merkezi 7 köprü iki demir-
yolu hattı iki hafif raylı sistem hattı ve 500
bin kişilik konut alanları yer alacak.” DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Sağlıktan, eğitime, adaletten, terörle
mücadele ve yatırımlara ilişkin rakamlar veren Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'nin de çok yakında başlatılacağını söyledi

CHP Kanal İstanbul 
Projesi’ni destekliyor

AK Parti Grup
Başkanvekili
Cahit Özkan,

CHP'nin Kanal
İstanbul proje-
sine karşı çıkar
gibi görünse de

aslında destekle-
diğini savunarak,
"Çünkü Kanal İs-
tanbul'un güzer-

gahı olabilecek
muhtemel bölge-
lerin tamamında,

CHP'lilerin çok
ciddi arsalar al-

dıklarını ve arazi-
ler kapattıklarını

biliyoruz" dedi

AK PArTi Grup Başkanvekili Cahit
Özkan, Kanal İstanbul projesi ile il-
gili, Montrö Sözleşmesinin gemilerin

boğazlardan serbest geçişine imkan tanıdığını
belirterek, Boğazdan geçen gemilerin sayısının
1936-40'lı yıllarda 13 binlerde olduğunu, bugün
45 binlere çıktığını söyledi. Boğazda trafiğin
ciddi şekilde arttığının ifade eden Özkan, "Bu se-
beple riskler arttı. Bugün Boğazdan geçmek için
gelen bir gemi, yaklaşık 9 saat ile 7 gün arasında
beklemek zorunda. Geminin bir günlük bekleme
maliyeti yaklaşık 100-150 bin dolar civarında.
Onun için her bir taşıma firması, günlük bek-
leme süresinden kaynaklı kaybını ortadan kal-
dırmak için bu yolu tercih edecektir. Arz talep
dengesinde bütün taşıma firmalarının tercih
edeceği bir avantajdır. Montrö Sözleşmesi yü-
rürlükte olsa dahi bütün taşıma firmaları Kanal
İstanbul'dan geçmek suretiyle 7 gün bekleme
sürelerini tamamen ortadan kaldırarak çok
daha fazla kazanç elde etme imkanlarına kavu-
şacaktır" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul'a ihtiyaç var

Özkan, Kanal İstanbul projesine,
Montrö Sözleşmesi kapsamında
uluslararası bir tepki ve itirazın
olmadığını ve bu projenin çev-
reye olumsuz değil, olumlu et-
kilerinin olacağını belirtti.
Cahit Özkan, "Bugün İstan-
bul ciddi bir tehdit  altında.
Yaklaşık 16 milyon insa-
nın yaşadığı bu şehir, her
geçen gün artan gemi
trafiğine bağlı olarak,
köprüden geçen in-
sanlarımızın karşı
karşıya kaldığı risk-
lere ve boğazdan
geçen feribotların
karşı karşıya kal-
dığı riske baktı-
ğımızda,
1990'larda
yanan ve 6
ay yangını
devam
eden tan-
ker fa-

cialarının gelecekte karşı karşıya kalınmayacağı-
nın garantisini kimse veremiyor. İstanbul'u bu
olası facialardan korumak için Kanal İstanbul'a
ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

İstanbul'un havası korunmuş olacak

Bilimsel çalışmalar ve ÇED raporlarına göre, İs-
tanbul için bu projenin bir kazanım olacağını
savunan Cahit Özkan, şunları kaydetti: "Her
şeyden önce 2009'dan bugüne gelinen süreçte,
40'tan fazla üniversitede yaklaşık 200'ün üze-
rinde profesörün, öğretim görevlisinin yapmış
olduğu çalışmalar, hidroteknik, çevre mühendis-
liği jeoloji, jeofizik çalışmalar neticesinde, ÇED
raporları tamamlanmış ve proje çalışması niha-
yete ulaşmıştır. Bu çalışmaların tümüne baktığı-
mızda, yapılacak Kanal İstanbul'un bir risk
teşkil etmeyeceği yapılan ve tamamlanan ÇED
raporları çerçevesinde neticelenmiştir. İstan-
bul'un çevre açısından sadece kazanımları söz
konusu olacaktır. Olası gemi kazalarını önlen-
mek suretiyle İstanbul'un havası, suyu ve denizi
korunmuş olacaktır. Kanal İstanbul güzerga-
hında yapılacak çevre çalışmaları da herhangi
bir tehlike oluşturmadığı da raporlarla bilimsel

olarak ortaya koyulmuştur."

Halk projeleri onayladı

Cahit Özkan, Kanal İstanbul'un, 2011 genel se-
çimlerinde, AK Parti'nin seçim beyannamesinde
yer aldığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı
2011 seçimlerine giderken, 'İstanbul ciddi risk al-
tındadır ve bunun için de İstanbulluya Kanal İs-
tanbul sözü veriyoruz' dedi. 2011'den
günümüze kadar tam 9 seçim gerçekleşti. Her
seçimde Cumhurbaşkanımız İstanbullu vatan-
daşlarımıza Kanal İstanbul'u anlattı. O günden
bugüne Kanal İstanbul anlatıldı. Halk, 9 se-
çimde zaten 'Kanal İstanbul' onayını verdi. 2011
seçimlerini AK Parti en yüksek oy oranı ile aldı.
Halk her seçimde AK Parti'ye oy vererek zaten
bu projeyi onayladı. Şu an bu projenin bekle-
mesi söz konusu değil. Yani 9 yıl önce açıklanan
bu proje, belli kademelerden geçerek hazırlandı.
Ayrıca, 9 yıl boyunca bu projenin yüzde 70'lik
kısmı tamamlandı. Şimdi yüzde 30'luk kısmı
için kazma vurma kısmına gelindi. Yakın bir za-
manda kazma vurulacak. Yüzde 70'lik işi mü-
hendislik işleriydi" değerlendirmesinde
bulundu. DHA

Yargının
işleyişi

kolaylaştı

Yeni infaz yasası hakkında da konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hakim ve savcı
sayısını 20 bin 829'a çıkardık. Mahkeme sa-
yılarını artırdık. Yargının işleyişini kolaylaş-
tırdık. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci
yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis
gündemine gelecek. Kamu vicdanını rahat-

sız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği,
ceza adaleti sisteminin amacına uygun, öl-
çülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde ça-
lışıyoruz. (Arabuluculuk benzeri idari sulh
sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019’da
tamamladık, inşallah yakında konu Meclis
gündemine gelecektir” dedi.
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INSAAT 

CHP'liler ciddi
arsalar aldı 
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit
Özkan, Kanal İstanbul projesine karşı
çıkan CHP'lilerin, Kanal İstanbul gü-
zergahında arsa kapattıklarını da iddia
etti. Özkan, "Aslında CHP bu projeye
karşı çıkmıyor. Milletimiz CHP'yi dinlemi-
yor. Eğer dinlemiş olsaydı, bugün İstanbul

ve ülkemiz çok ciddi
krizlerle karşı karşıya
kalacaktı. Ama şunun
altını çizeyim; CHP özü
itibarı ile bu projeyi des-
tekliyor. Çünkü Kanal İs-
tanbul’un güzergahı
olabilecek muhtemel bölge-
lerin tamamında CHP’lile-
rin, özellikle parti yöneticileri
il ve ilçe başkanları nezdinde
çok ciddi arsalar aldıklarını ve
araziler kapattıklarını biliyoruz.
Demek oluyor ki, CHP bu projeyi
sözde karşı çıksa da özde destekli-
yor" ifadelerini kullandı.

2021’de erken
seçim olacak!
AK Parti'den istifa ederek eski Başbakan
Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi'ni
kuran isimler arasında yer alan Selçuk
Özdağ 2021 Mayıs ayında erken seçim
olacağını iddia etti. Özdağ, anketlerde AKP
iktidarının eridiğini gördüklerini söyledi

AK PArTili Mustafa Elitaş’ın yeni parti-
lere ilişkin “ihtiyaçtan değil, ihtirastan
kaynaklı” açıklamalarına Özdağ, “Her-

halde kendi Genel Başkanını kastetti. En yakın kendi
Genel Başkanını biliyordur, tanıyordur. İnsanların
azimleri ve hırsları olmazsa siyaset yapamaz ki.
Sayın Elitaş boyundan büyük işlere karışmasın.” ya-
nıtını verdi. Tarafsız Haber Ajansı’nın haberine
göre; Özdağ, “İsim vererek konuşsun. İsim vererek
konuşursa siyasetçi daha çok itibar kazanır, daha
çok güven kazanır. Çaresizliğin ürünü bunların
hepsi. Erimenin mahsuller” ifadelerini kullandı.

Elitaş aklını kendine saklasın

Elitaş'ın aklını kendisine saklaması gerektiğini de
vurgulayan Özdağ, “Sayın Elitaş aklını kendine sak-
lasın. Hitap ettiği kişiler milletvekilleri, eski milletve-
killeri, belediye başkanları, il başkanları, ilçe
başkanları, bunların hepsinin aklı var, tecrübeleri
var, kiminle olacaklarına, kiminle olmayacaklarına,
kimi destekleyeceklerine, kimi desteklemeyeceklerine
kendileri karar verirler. Sayın Elitaş’ın aklına da ihti-
yacımız yok” diye konuştu.

Sandıkta hesaplaşacağız

Bunların kararını millet verecek, sandıkta hesaplaşa-
cağız, sandıkta görüşeceğiz. Onun için kendisine
tavsiyem daha çok Anadolu’yu gezsin” dedi. AK
Parti’ye katılan belediye başkanlarına ilişkin de
Özdağ, şu yorumu yaptı: "Belediye Kanununun çok
hızlı değişmesi lazım. Türkiye’de bu belediyelerin
hepsinin denetlenmesi gerekiyor. İhale Yasasının de-
ğişmesi gerekiyor. Türkiye’ye şeffaflığın gelmesi, be-
lediyelere şeffaflığın gelmesi gerekiyor. Muhalefete
ait belediyeler çok sıkı denetlenirken iktidar partisi-
nin belediyeleri çok sıkı denetlenmiyor. Türkiye’de
iktidar baskısı müfettişlerin görevini yapmasını en-
gelliyor. Burada üç belediyeyi, beş belediyeyi trans-
fer etmekle erimeyi durduramazlar. Belediye
başkanlarını transfer etmesinler. İşsizliği önlesinler.
Yolsuzluğu önlesinler. Yoksulluğu önlesinler. İstih-
damı artırsınlar. Yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye ge-
tirsinler. Bunlarla uğraşsınlar. Gelir dağılımında
adalet sağlasınlar.”

Adaletsizlik var

Türkiye'de ciddi bir adaletsizlik olduğunu da anla-
tan Özdağ, “Yakında erken seçim er veya geç kapı-
mızı çalacak. 2021’in Mayıs ayında seçim var
Türkiye’de. Türkiye’yi yönetemiyorlar. Türkiye’de
adaletsizlik artıyor. İnsanlar homurdanıyorlar. Da-
yanamazlar, yürütemezler. Bütün bu anketlerin ço-
ğunluğunda iktidar partisinin dolaylı ve dolaysız
baskısı olmasına rağmen eridiğini görüyoruz. Aynı
zamanda da üye kayıtlarında çok ciddi düşüşler
var.” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Ku-
rulu'nda, Anayasa
Mahkemesi'nin Vi-

kipedi'ye erişim engelinin bir
hak ihlali olduğuna ilişkin ge-
rekçeli kararı üzerinden tar-
tışma yaşandı. Anayasa
Mahkemesi'nin gerekçeli ka-
rarının Resmi Gazete'te ya-
yınlandığını aktaran CHP
Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ancak halen daha
erişim engeli sürüyor ve erişim engelini yapan
kurum 'Bize tebligat ulaşmadı' diyor. BTK, 'Tebligat,
karar bize ulaştıktan sonra uygulayacağız' diyor.
Resmî Gazete'de yayınlanma, tüm kurum, kuruluş,
özel, tüzel kişilikler için ilanen tebligattır. Bu vakit-
ten sonra arıza çıkarmak, bu hukuksuzluğun ve hak
ihlalinin bilerek, kasten ve talimatla yapıldığının,
Anayasa Mahkemesi'nin dışında başka bir merci-
den talimat beklendiğinin itirafı niteliğindedir. Bu
ayıbın daha fazla sürdürülmemesini ve erişim enge-
linin bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

Süreci yakından takip ediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da eleşti-
rilere karşılık, "Türkiye'de hukuk, kısmi eleştirilere
rağmen, kendi mecrasında, usulünde devam ediyor.
Az önce arkadaşların ifade etmiş olduğu Anayasa
Mahkemesi'nin kararı, dedikleri gibi, Resmî Gaze-
te'de yayımlanmış, ancak yine usul gereği bu kara-
rın yerel mahkemede yani Sulh Ceza
Mahkemesinde görüşülmesi ve Anayasa Mahkeme-
si'nin kararını bozma veya uyma kararını vermesi ve
ondan sonra da gerekli adımın atılması süreci söz
konusudur” ifadelerini kullandı.

TBMM’de Vikipedi
tartışması

Recep
Tayyip
Erdoğan

Selçuk 
Özdağ

Cahit
Özkan

Özgür Özel
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İSTANBUL HELİPED KLIĞI İLE KASIMPAŞA ORDUEVİ KAZAN DAİRELERİNDE MEVCUT KAZANLARIN VE
DEVRELERİNİN YENİLENMESİNE YÖNELİK ONARIM İŞİ

İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

İSTANBUL HELİPED KLIĞI İLE KASIMPAŞA ORDUEVİ KAZAN DAİRELERİNDE MEVCUT KAZANLA-
RIN VE DEVRELERİNİN YENİLENMESİNE YÖNELİK ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/17114
1-İdarenin
a)Adı :İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ 

SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b)Adresi :İstanbul Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı Umuryeri 

BEYKOZ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2163202527 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :İSTANBUL HELİPED KLIĞI İLE KASIMPAŞA ORDUEVİ KAZAN 

DAİRELERİNDE MEVCUT KAZANLARIN VE DEVRELERİNİN
YENİLENMESİNE YÖNELİK ONARIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı :MEKANİK İŞLERİ % 85,971116 ELEKTRİK İŞLERİ % 14,028884
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :POYRAZKÖY-BEYKOZ/İSTANBUL KASIMPAŞA-
BEYOĞLU/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.02.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı 
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI 

UMURYERİ-BEYKOZ/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren 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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
E-II GRUBU MEKANİK TESİSAT İŞLERİ 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1115295)

B ir çoğumuz için kırmızı çizgi diyebile-
ceğimiz bir konuda sesi yükseltmenin
zamanı geldi hatta geçiyor bile. Çarpı-

lırız korkusu ile bizleri yıllarca sorgulamaktan
alıkoyan bir düzenin basmakalıp insanlarından
biri olmayı reddetiyorum.

Kur’an tüm insanlığa kullanım klavuzu ola-
rak gönderilmiş bir mucizedir. Baştan sona
kendi dillerinde okuyarak anlayanlar bilirler ki
miras hukukunu, aile hukukunu, yaşama kural-
larını anlatır, yaşanmış olaylardan örnekler
verir, doğruluğu, dürüstlüğü emreder. Bu emir-
lerin muhattabı ne hayvanlar, ne bitkiler, ne eş-
yalar ne de henüz idrak algısı oluşmamış
bebekler ya da çocuklardır. 

Allah, insanı verdiği beyin ve beyni kul-
lanma dürtüsüyle diğer tüm canlılardan üstün
kılmıştır. İnsanın başlıca özelliği akıl ve dü-
şünme yeteneğidir. Rahmetli babam düşünme-

den yaptığım bir hata karşısında derdi ki; Ak-
lını evde mi unuttun? Düşün, düşündüğünü
beyin süzgecinden geçir, sağlamasını yap, des-
tekleyici çıkarımları çoğalt ve uygula.

80’li yıllar benim çocukluğumun yılları. O
zamanlarda hemen hemen her evin duvarında
çanta içinde Arapça bir Kur’an vardı. Kutsaldı.
Yüksekteydi. Kimse oraya ulaşamazdı. Doku-
nulmazlığı vardı. Duaları Arapça ezberlediği-
miz, ne ezberlediğimizi bilmediğimiz ve
korkudan sorgulayamadığımız yıllardı. Çünkü
çarpılırdık.

Ne değişti?

Hala sorgulamadan, anlamadan çok kut-
sal saydığımız Arapça kelimelerden oluşan
duaları okuyor, okutuyor, göz ucuyla takip
edince okumuş kadar sevaba nail oluyoruz.
Peki sadece bize şah damarımızdan daha

yakın olan, bize yol gösterici
olan Allah’ın nasıl olurda anlamadığımız
sözcükleri söyleyerek ya da söyleterek bizi
bu sınavdan geçirebileceğini düşünebiliriz?
İngilizce sınavına girip tek kelime bilmeden
sınavdan 100 almayı beklemeye benzemez
mi? Üstelik burda durum daha da vahim
değil mi? Bizlere ne yapmamız, hangi yol-
dan gitmemiz, nasıl davranmamız gerekti-
ğini anlatan bir klavuzu sadece huşu içinde
dinleyip ne yapacağımızdan habersiz yaşayıp
gitmek. Aklımızı başkasına kiraya mı ver-
dik? Bir İngiliz, bir Alman inanırsa kendi
dillerinde okuyup ibadetini gerçekleştirebili-
yorken bizler neden kendi dilimizde ibadetle-
rimizi icra edemiyoruz ki? Üstelik İlk emri

‘Oku’ olan bir dinin ne anlattığını bilmeden
kime ne faydası olur?

Ölen birinin ardından özellikle Yasin ve sı-
rasıyla diğer sureler okunur. Kainatı yara-
tanı zikretmek için güzel bir vesiledir.
Yasin’in 73.ayetinde ‘O eti yenilecek hayvan-
larda insanlar için bir çok yararlar var, içe-
cekler var. Hala şükretmiyorlar mı? diyor.

Özellikle ölenin arkasından okunan Yasin
Suresi’nden sadece bir Ayet! Yaşayan birine
söylenen sözler değil mi? Yani bizlere. Kendi
dilimizde edeceğimiz dualarımızı Allah anla-
maz mı? Sevdiklerimizin mekanını cennet
eylemek için yaptığımız bu eylemle aklımızı
kullanmayarak aslında kendi cehennemimize
davetiye çıkarmış olmuyor muyuz?

Her birimizin yoğunluğundan yan komşu-
muzu bile görmekte zorlandığımız son za-
manlarda özellikle ölüm, doğum, yeni bir iş,
okul, ev vesile edilerek bir araya toplanmış-
ken tek kelime bile anlamadığımız Allah’ın
emirlerini okumak ya da dinlemek bizlere ne

kazandırabilir? Onca insanın zamanına
yazık değil mi? Üstelik bana sorarsanız en
büyük sorumluluk da ev sahibinin.

Asr Suresi 3.Ayetin mealinde der ki; ‘İna-
nıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar
müstesna’. Peki bunu kaçınız biliyor. Bunu
bana değil Allah tüm insanlara söylüyor. Al-
lah’ın emrettiklerini hazır toplanmışken
kendi dilimizde zikretsek, anlasak, sindirsek
ve hayatımıza uyarlasak yaşadığımız bu
dünya da cennet olmaz mı?

Camilerde de durum farklı değil. Onca ce-
maat toplanıyor neredeyse tek kelime bile
anlamadıkları Allah kelamlarını dinliyor, beş
vakit anlamadığı dilde Allah’ın huzurunda
secde ediyor. Diyorlar ki bizim dilimizde
Arapça’nın karşılığı yokmuş, her kelimenin
farklı farklı anlamları varmış. Peki Arap-
çada bir harfin yanlış telaffuzunda zaten
anlam değişmiyor mu? Siz de sormuyor mu-
sunuz kendinize neden camilere yardım iste-
nirken de Arapça istenmiyor?

Oku anla uygula

4 noktaya 10 adet 
mama evi montajı
Beylikdüzü Belediyesi, patili dostlar için Mama Evleri projesini hayata
geçirdi. İlçe genelinde dört noktaya toplamda 10 adet mama evi montajı
yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu kış da Beylikdüzü’nde
sokak hayvanlarımız en iyi koşullarda kışı geçirecekler” diye konuştu

B eylikdüzü Belediyesi, özel-
likle evlerden ve insanlar-
dan uzak olan, arazi

şartlarında yaşayan sokak hayvan-
ları için Mama Evleri projesini ha-
yata geçirdi. Yiyeceklerin olumsuz
hava koşullarından daha az etki-
lenmesi adına Park ve Bahçeler
Müdürlüğü marangozhanesinde
üretilen Mama Evleri’nin, ilçe ge-
nelinde dört noktaya toplamda 10
adet montajı yapıldı. Adnan Kah-

veci Mahallesi Bülent Ecevit Parkı
yanı boş arsa, Barış Mahallesi
Çiftlik Caddesi, Cumhuriyet Ma-
hallesi Atatürk Bulvarı ve Barış
Mahallesi Eğitim Vadisi Bulvarı’na
yerleştiren mama evlerine hayvan-
severler de yemek bırakabilecek.

Hem görsel hem de işlevsel 

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiple-
rinin düzenli olarak ilçenin birçok
noktasında besleme yaptığını
ancak bu proje ile besleme nokta-
larının hem görsel hem de işlevsel

olarak daha elverişli olduğunu be-
lirten Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık; “Yaşamımı-
zın bir parçası olan sokak hayvan-
larının ağır kış koşullarında ve
yağışlı günlerde beslenmesinin
daha iyi imkânlarda olabilmesi
adına marangozhenemizde yaptı-
ğımız mama evlerimizi ekiplerimi-
zin tespit ettiği noktalara
yerleştiriyoruz. Bu kış da Beylikdü-
zü’nde sokak hayvanlarımız en iyi
koşullarda kışı geçirecek" ifadele-
rini kullandı.  

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, sokak hayvanlarının 
kış aylarında özel bir ilgiye muhtaç
olduğunu ifade etti.

HER PARKA BİR KEDİ EVİ
Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kent Konseyi işbirliğiyle kış aylarında sokak hayvanlarının
soğuk hava ve yağışlardan etkilenmemesi için ilçedeki parklara kedi evleri yerleştirdi

esenyurt Belediyesi,
Esenyurt Kent Konseyi-
nin iş birliğiyle dört mev-

sim için uygun olarak hazırlanan 50
kedi evi ilçedeki parklara yerleştirdi.
Hayvanların soğuk kış günlerini
daha rahat atlatabilmelerini sağla-
yan kulübeler, Esenyurt Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Kent
Konseyi Gençlik Meclisi üyeleriyle
birlikte hazırlandı. Ekipler, kedilerin
olumsuz hava koşullarından etkilen-
memesi için kedi evlerini hayvanla-
rın yoğun olduğu parklara bıraktı. 

Çalışmalar devam edecek

Esenyurt’ta sokak hayvanlarına
yuva çalışmalarının devam edece-
ğini söyleyen Esenyurt Belediyesi
Başkan Yardımcısı Halis Şimşek,
“Konseyimizin genç üyelerine çok
teşekkür ediyorum. Çok hızlı başla-
dılar. İlk icraatları birebir sokak hay-
vanlarına dokunan onların yaşam
koşullarına katkı sağlayacak olan bir
çalışma oldu. Bu kış günlerinde biz-
ler ne kadar üşüyorsak, onlarda
üşüyor. Bu yüzden bu tarz kulübe-
lere çok ihtiyaçları var. Biz de bele-
diye olarak sadece parklarla ilgili
değil boş alanlarda köpek kulübe
sayısını arttırmayla ilgili çalışmalar

yapıyoruz. Bu çalışmalar devam
edecek” dedi.

Gençlerin emeğiyle yapıldı

Desteklerinden dolayı Esenyurt Be-
lediyesi’ne teşekkür eden Esenyurt
Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ
ise “Kent Konseyi ve Esenyurt Bele-
diyesi iş birliğiyle sokak hayvanla-
rıyla ilgili çalışma yaptık. İlk
aşamada kedi evleri yapıldı. Tama-
mıyla gençlerin emeğiyle yapıldı.
İkinci aşamada ise köpek evleriyle il-

gili bir çalışmalarımız olacak. Bize
destek olan Esenyurt Belediyesine
ve genç arkadaşlarımıza çok teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. Genç-
lik Konseyi Meclis Başkanı Volkan
Usanmaz ise, “Sokak hayvanlarımız
için 50 tane kedi yuvası temin ettik.
Genç arkadaşlarımızla birlikte
Esenyurt’ta 5 parkımızın çeşitli nok-
talarına yerleştireceğiz. Bu çalış-
maya destek olan herkese teşekkür
ederiz” ifadelerini kullandı.
ZEYNEP VURAL

Zeytinburnu 100. Yıl
Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi Bilişim Teknolojileri

Alanı öğrencileri Okan Ortakçı,
Ahmet Emre Tamam ve Mehmet
Şirin Yılmaz’ın geçen yıl Mart ayında
ZEYÇO karakteri üzerine yoğunlaşa-
rak yazılımına başladıkları mobil
oyun Google Play Store’da yayın-
landı. Zeytinburnu’nun ‘Sıfır Atık’
projesi maskotlarından olan ZEYÇO
oyun içerisinde Zeytinburnu’nun cad-

delerinde, sokaklarında ve tarihi sur-
larda sıfır atık için mücadele ediyor.

Google Play Store’da yayında

Tamamen yerli bir yazılım olan ve
Zeytinburnulu öğrenciler tarafından
geliştirilen oyun projesine Zeytin-
burnu Belediyesi destek verdi. Zeytin-
burnu’nun çocuk maskotlarından
olan ve ‘Sıfır Atık’ projesinde de sık
sık karşımıza çıkan “ZEYÇO” karak-
terinin isminin verildiği oyunun bilgi-

sayar ve mobil olmak üzere iki ayrı
versiyonu yazıldı. Yaklaşık 1 yıl süren
oyunun yazılım çalışmalarının ta-
mamlanmasının ardından tanıtımı
Beştelsiz Bilgi Evi’nde gerçekleşti.
Kodlamaları, modellemeleri ve sesle-
rini tamamen kendileri yapan 4 lise
öğrencisinin hazırladığı oyun çocuk-
lar tarafından büyük ilgi gördü. Şim-
dilik Google Play Store’dan indirilip
Android işletim sistemli mobil cihaz-
larda oynanabilen ZEYÇO oyunu,
yakın zamanda Apple AppStore ma-
ğazasında da yerini alacak. Oyun iler-
lerken çocukların çevre bilincini
geliştirmesi için sorular soruluyor. 

ZEYÇO ile sıfır atık avı

İlke DUYAN

İLKELİ KÖŞE

ilkeduyan@gmail.com



İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı
Erdoğan Çetin, ekmeğe zam tale-
biyle İstanbul Ticaret Odası'nda İs-

tanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası
ve Gıda Tarım İl Müdürlüğü'nden yet-
kililerle bir araya geldi. Görüşmenin
ardından açıklama yapan Çetin,
"Bizim talep ettiğimiz zam miktarı
yaklaşık yüzde 20" dedi.

Büyük bir zam değil

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Er-
doğan Çetin, “2020 için ekmek fiyatı
talep ettik. Bununla alakalı çalışmala-
rımız devam ediyor. Girdilerimize

gelen maliyetlerin tamamını dosyala-
dık, hesapladık, yetkililere teslim ettik.
Süreç devam ediyor, şu an alınmış
herhangi bir zam yok. Yetkililer vermiş
olduğumuz dosyaların gerekçelerini
inceleyip bize dönüş yapacaklar" diye
konuştu. "Bizim en son talep etmiş ol-
duğumuz fiyat 200 gram ekmek 1 lira
50 kuruş" diyen Çetin, "Yani kilogram
fiyatı 7.50 lira. Şu anda bunun üzerin-
den gittik. Bunu bekliyoruz. Şu an fı-
rıncı bir zam beklentisi içerisinde,
bunu bizden talep ediyor. Biz de yetki-
lilere durumları ilettik. Komisyon kara-
rının çıkmasını ve bakanlıktan onayın
gelmesini bekleyip, yeni tarifemizi
almak istiyoruz. Un fiyatları çok yük-
seldi, un fiyatlarını durduramıyoruz.
Bakanlık nezdinde taleplerimiz oldu
bunları bakanlıklara ilettik. Maya fi-
yatları da çok yükseliyor. 35 liralık
maya bir yılda içerisinde 90 lira oldu.
Maya fiyatları da bizim durduramadı-
ğımız, engelleyemediğimiz bir ham-
madde gideri. En büyük
giderlerimizden bir tanesi de işçilik,
SGK primlerimiz. Bu maliyetlerimiz
çok yükseldi. Bizim talep ettiğimiz
zam miktarı yaklaşık yüzde 20. Fakat
girdilerimizin, hammaddelerimizin ve

genel giderlerimizin zam oranı yüzde
30'un üzerinde. Bizim talep ettiğimiz
zam aslında çok büyük bir zam değil"
ifadelerini kullandı. 

Mayaya yüzde 50 zam geldi

Talebi değerlendiren Fırıncı Coşkun
Çataloğlu ise “Özellikle un fiyatları her
iki ayda bir artmakta. SGK maliyetleri
arttı, işçi ücretleri arttı. Susam fiyatları
arttı, mayaya yüzde 50 zam geldi. Ma-
liyet hesaplaması yaptıklarında inanın
fırıncının doğru düzgün bir kazancı
yok. Zaten yüzde 70-80 dışarıyla çalı-
şıyoruz yani bayilere veriyoruz. Fırıncı
sadece tezgahında satmış olsa tamam
biraz kazanabilirsin. Dışarıya çalışan
fırıncı için bu iş çok zor. Ekmek fiyatı-
nın 1.50-1.75 lira olması gerekir" diye
konuştu. Fırıncı Şadıman Emeksiz da
“Una zam, mayaya zam her şeye zam
geldi. Buna göre ekmeğe de normal
zam gelmesi, kurtarmıyor. 1.5 liralık
fiyat şu anda normal ana un fiyatla-
rına göre. Un fiyatları yükselirse ekme-
ğin fiyatının da yükselmesi gerekiyor"
şeklinde konuştu. İstanbul'da 200
gramlık ekmeğin 1 lira 25 kuruş olan
fiyatı 2019 Mayıs ayında belirlenmişti.
DHA
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GÜNDEM

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

H er nedense, günlerdir Selahattin Demir-
taş’ın yazdığı Devran isimli kitabından
alınan beş öykünün, tiyatro oyununa çev-

rilip sahnelenmesi olay olduğu gibi gündemi meş-
gul etmeyi sürdürüyor.

HDP eski eş Genel Başkanı ve halen Edirne
Cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş, 16 öykü-
den oluşan bir kitap yazmış. Kitabı okuyanlardan
edindiğim bilgilere göre kitabın içeriğinde ne
HDP, ne PKK ne de politika yokmuş. Sadece bazı
insanların başından geçen yaşam öykülerini anla-
tan bir kitapmış.

Bu kitaptan aldığı beş öyküyü Okuma Tiyatro-
su’nun sanatçılarından Jülide Kural ile Ömer
Şahin oyunlaştırmış ve Kenter tiyatrosunda 
gösterilmiş.

Yazılanlara ve televizyonlardaki, “Her şeyi ben
bilirim” diyen ve kendini uzman gazeteci araştır-
macı akademisyen sayanlar kıyamet koparıyor.

Bu kıyamet kitabı yazan Demirtaş’a mı? Tiyat-
royu izleyenlere mi?

Kimler izlemişti. Salondan çekilen fotoğrafa
bakıldığında hani bir haberde fotoğraf altı yazılır-
ken soldan sağa doğru başlanır ve yazılır ya.
Bende öyle yapayım. Sırrı Süreyya Önder, HDP
Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kadir İnanır,
Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Selvi Kılıçda-
roğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaf-
tancıoğlu ile arka planda tanıyabildiğim, CHP
eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Ga-
zeteci ve şimdi Adalar Belediye Başkanı Erdem
Gül var.

Tartışılan konu niye bu kadınlar bir araya gelip
tiyatro izlemişler? Kadın birlikteliği ile siyasi bir
mesaj mı veriliyormuş? Falan filan.

Kitabı okumadığımı bildirmiştim. Kitabın iç-
eriğinde ülke ve milletimizin bölünmez bütünlü-
ğüne halel getirmeyecek bir hususun olmadığını
yine televizyonlarda kitabı okuyanlar anlattı. O
zaman tepki kitabı yazan Selahattin 
Demirtaş’a mı?

Hangimiz hangi tiyatroya giderken bu eserin
yazarına ve yönetmenine bakıyoruz ki?

Fotoğrafta yer alanlardan Sırrı Süreyya, daha
önceleri barış aranırken, çözüm günlerinde İmralı
ve Kandil’e gönderilmemiş miydi?

Kadir İnanır yine o barış ve çözüm zamanında
atanan akil insanlardan biri değil miydi?

Pervin Buldan eski mevkidaşının kitabının
oyunlaştırılmasını izliyor. Canan Kaftancıoğl
Genel başkanının eşi ne refakat etmek 
durumunda.

İzlediklerimden anladığım kadarıyla tepki ha-
nımların bir araya gelmesinde ve kadın dayanış-
masında toplanıyor. Bunda gocunacak ne var ki?
Keşke tüm kadınlarımız bir arada ve birlik bera-
berlik içinde olup çeşitli fikirleri tartışıp memle-
ket menfaatine olanlarda bir araya gelseler.

Bu kadınlar Selvi Kılıçdaroğlu’nun ev sahipli-
ğinde, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş ve
Aygün Demirtaş’ın katılımıyla  Bakırköy de bir
restoranta bluşup (Ağustos ayında) Başak demir-
taş’ın doğum gününü kutlayıp kendisine
hediyeler verdiler.

Doğum günü kutlamasıyla bir araya gelen ha-
nımlardan Başak Demirtaş, “Biz hanımlar birbi-
rimizi iyi anlarız. Haksızlık ve hukuksuzluğun
toplumda her kesime sirayet ettiği, toplumun ku-
tuplaştırıldığı bu zamanlarda bu dayanışmayı an-
lamlı buluyorum. Bu zorlukların bu dayanışma
geliştirilerek çözüleceğine inanıyorum. Selvi ve
Dilek hanımlara teşekkür ediyorum" demiş.

Ev sahipliği yapan Selvi Kılıçdaroğlu’da, “Bir
arada oluşumuz önemli. Ülkemizde bir kutuplaş-
mayı görüyoruz. Bunun giderilmesi için daha
fazla gayret sarf etmek gerektiğini düşünüyoruz.
Buluşmalarımız devam edecek” demişti.

Bu buluşmadan sonra kimse, “Vay bunlar ne
diye bir araya geldi? Ne dayanışmasıymış?” gibi
şeyler söylemedi. Şimdi bir tiyatro oyununu izle-
mek için bir araya gelince fırtına koptu.

Tepkiler,  hanımların dayanışmasına mı. 
Demirtaş’ın kitabının oyunlaştırılmasına mı anla-
mış değilim.

Tartışmalar bitip sular durulunca anlayacağız.

ZAYİ İLANLARI 
Reis Büyükdağ Beylikdüzü V.D-TC: 44326081626  A 77751

- 78000 arası fatura ve A 43501 - 43750 arası irsaliyeli 
faturalarım kaybolmuştur, hükümsüzdür.

GÜNEŞLİ V.D. 34945505702 V.N. Beko marka 220TR 
model AS0000303728 sicil nolu yazar kasanın ruhsatı 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. ÜNAL ŞIHOĞLU 

9

Ne tiyatroymuş bee!..
Fırıncılar Odası 
ekmeğe zam istedi

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmek fiyatına yüzde 20 zam istedi. Oda Başkanı Erdoğan
Çetin, “Şu an fırıncı bir zam beklentisi içerisinde, bunu bizden talep ediyor. Biz de 
yetkililere durumları ilettik. Komisyon kararının çıkmasını ve bakanlıktan onayın
gelmesini bekleyip, yeni tarifemizi almak istiyoruz” açıklamasını yaptı

Davayı kazandı 
ama yine işsiz!
8 yıl boyunca İBB iştiraklerinden Spor İstanbul A.Ş'de amir yardımcılığı görevi
yapan ve 15 Kasım'da işten çıkarılan Emre Akdemir, mahkeme kararıyla işe iade
davasını kazandı. Akdemir, şirket avukatı tarafından 'yönetim kararı' olarak işe
iade kararının uygulanmayacağının kendisine bildirildiğini söyledi

19.06.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir
Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul
A.Ş'de çalışmaya başlayan Emre Akdemir,

15 Kasım 2019 tarihinde fesih bildiriminin kendisine
iletilmesiyle işine son verildiğini öğrendi. 'Yönetimde
verimliliği artırmak, kurumsal performansı
yükseltmek amacıyla organizasyon yapı-
sında değişikliğe ihtiyaç duyulmaktadır'
ifadelerinin yer aldığı fesih bildirimi
kendisine tebliğ edilen Akdemir ardın-
dan mahkemeye giderek işe iade davası
açtı. Dava ilk celsede sonuçlandı.
Mahkeme Emre Akdemir'in işe iade
edilmesine veya kendisine tazminat
ödenmesine karar verdi.

İş akdimiz feshedildi

Kasım ayında işten çıkarıldıktan
sonra kıdem ve ihbar tazmi-
natları ödenen Emre Ak-
demir, "Ben 8 yıldan beri
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'ne bağlı
Spor İstanbul A.Ş'de
amir yardımcısı ola-
rak çalışıyordum.
15 Kasım'da bir
mesajla genel
merkeze gel-
memiz gerek-
tiği söylendi ve
iş akdimiz fes-
hedildi. Hiçbir ge-
rekçe söylenmeden,
ısrarla sorduğumuzda, hiç-
bir gerekçesi yoktu. Yöne-
timin kararı bu şekilde
diyerek iş akdimiz feshe-
dildi. Dolayısıyla ben ve ar-
kadaşlarım hukuki süreç
başlattık. Kıdem ve ihbar taz-

minatlarımız ödendi. Sonrasında hukuki mücadeleye
ben kendim hiçbir hukuki yardım almadan başladım.
Dolayısıyla ilk celsede işe iade kararımız çıktı. İşe iade
kararını da dün aldım" dedi.

Karar uygulanmayacak

Şirket avukatıyla görüştüğünü söyleyen Akde-
mir, kendisine yönetim kararı gereği işe iade
kararının uygulanmayacağı bildirildiğini be-

lirterek, "İşe iade kararını aldıktan sonra be-
lediyenin, şirketimizin avukatıyla bir
görüşme yaptım. Kendisi yönetimin işe
iade kararlarını uygulamayacağını, işe iade

kararının bir seçeneği olan diğer tazminatları
ödeyeceklerini söylediler. Tabii ben buradan
bununla ilgili yönetimine, Ekrem başkana

şunu sormak istiyorum. Hukuk
hukuk diyerek ortalığı ayağa

kaldırdılar. Şimdi hu-
kuku kendileri uygula-

mıyorlar. Burada bir
mahkeme kararı

var. Neden çıka-
rıldığımızı bile

bilmiyoruz.
Mağdur
olduk. Hiç
değilse bize
elle tutu-
lan, bir
gerekçe
gösterse-
lerdi. Ben

siyasi bir
oluşumun

içine de girme-
dim. Parti içinde

çalışmadım. İşimden
evime, evimden işime

gidip geliyordum" diye konuştu.
DHA

Faytonlar için 
harekete geçildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'daki
tescilli fayton plakalarını yaklaşık 70 milyon lira
karşılığında satın almak için harekete geçti. Komisyon
raporu dün İBB meclisinde gündeme geldi

iBB'nin Pazartesi günü yapılan Ocak ayı ilk mec-
lis toplantısında Adalar'da toplu taşımacılıkta
kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton

plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmet-
leri Müdürlüğü'nün teklifi görüşülmüştü. Görüşmenin ar-
dından teklif, ilgili komisyona gönderildi. Komisyon raporu
dün İBB meclisinde gündeme geldi. Rapora göre İBB,
Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını satın alacak. Plaka
başına 250 bin lira ödenecek. İBB satın alma için 69 milyon
250 bin lira ödeyecek. Ayrıca kimlik belgeli atlar da 4 bin
lira karşılığında satın alınacak. 

İmamoğlu ne demişti? 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aralık ayında yaptığı açık-
lamada Adalar'da ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanaca-
ğını açıklamıştı. Adalar'da faytonların kaldırılacağını,
ulaşımın elektrikli araçlarla yapılacağını söyleyen İma-
moğlu, turistik amaçlı 35 fayton önerisiyle ilgili olarak "Tu-
rizm amaçlı da olsa, göstermelik de olsa bu 35 fayton
sürecine de şahsen ben de karşıyım" diye konuşmuştu. 

İstanbul 
Fırıncılar
Odası 
Başkanı 
Erdoğan
Çetin

AtAşehir Belediyesi
önünde toplanan, belediye-
den haksız yere işten atıldık-

larını söyleyen bir grup, "Bizler
ekmeğimizi işimizi geri istiyo-
ruz " yazılı dövizlerle protesto
eyleminde bulundu. Grup bele-
diye binası önünde "Ataşehir
Belediyesi Mücadelemiz İş,
Onur Emek Mücadelesidir. İşi-

miz Geri İstiyoruz", "Direnişimizin 100
günü", "Hırsızlık yapmadık, onursuz-
luk yapmadık, Bankamatik memuru
değiliz, işimizi geri istiyoruz" yazılı dö-

vizler açtı. Grup üyesi Melike Şahin
"100 gündür Ataşehir Belediyesi
önünde işimiz, ekmeğimiz, onuru-
muzdur diyoruz ve direniyoruz. İşçi

arkadaşlarımızın haklarını savundu-
ğumuz için işlerimizden çıkarıldık.
bize yapılan haksızlığa karşı sessiz
kalmadık. Bu gün 100. günümüz
bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyo-
ruz " dedi. DHA

işimizi geri
istiyoruz!

Emre Akdemir
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A BD merkezli Washington Post
gazetesinin Avrupalı yetkili-
lere dayandırdığı haberine

göre, Trump, İngiltere, Fransa ve Al-
manya'yı, İran'a yönelik BM yaptırım-
larının geri getirilmesini tetikleyecek
İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın dev-
reye sokulmasından günler önce,
tehdit etti. Trump yönetimi, İran'a
karşı söz konusu mekanizmayı dev-
reye sokmamaları halinde, Avru-
pa'dan ithal edilen otomobillere
yüzde 25'lik gümrük tarifesi uygula-
yacağını bildirdi. Avrupalı üst düzey
bir yetkili, Trump'ın tehdit mesajının
Washington'daki büyükelçilikler yo-
luyla değil, doğrudan Londra, Paris
ve Berlin'deki makamlara iletildiğini
açıkladı.

Güçsüz görünmek
istemediler

İngiltere, Fransa ve Almanyalı yetkili-
ler, mekanizmayı işletme kararının
alındığını ancak Trump'ın tehdidinden
sonra olayın basına yansıması ha-
linde "Washington'un yardakçısı" ola-
rak görülmekten endişe duyulduğu
için, karardan vazgeçme noktasına

gelindiğini belirtti. Konuyla ilgili bir
Avrupalı yetkili, "Güçsüz görünmek
istemedik. Bu yüzden (Trump'ın) teh-
didini sakladık." dedi. Haberde ifade-
lerine yer verilen Avrupa Konseyi Dış
İlişkiler Araştırma Direktörü Jeremy
Shapiro da, "Gümrük tarifesi uygu-
lama tehditleri, mafyavari taktiklerdir.
Müttefikler arasındaki ilişkiler, genel-
likle böyle işlemez." değerlendirme-
sinde bulundu.

Korkunç bir anlaşma 

ABD'li bir yetkili de önceki Başkan
Barack Obama yönetiminin imzala-
dığı ve BM Güvenlik Konseyinin
onayladığı Kapsamlı Ortak Eylem
Planı (KOEP) olarak adlandırılan nük-
leer anlaşmanın Trump yönetimi ta-
rafından "korkunç bir anlaşma"
olarak tanımlandığını söyledi. Avrupa
ülkelerinin, Trump'ın tehdidinden
önce İran'ın anlaşmadaki ihlallerine
karşı İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı
devreye sokmayı düşündüğünü söy-
leyen yetkili, "Avrupalılar arasında
Tahran'ı sorumlu tutma konusundaki
görüş birliği haftalar önce oluş-
muştu." ifadelerini kullandı.
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UlUsal basında yer alan ha-
bere göre, Pakistan eski Cum-
hurbaşkanı Pervez Müşerref'in

avukatları, insan hakları, anayasa ve yargı-
lanmaya yönelik yasaların ihlal edildiği ge-
rekçesiyle yaptıkları temyiz başvurusunu
dün Anayasa Mahkemesine sundu. 90 say-
falık başvuru, Lahor Yüksek Mahkemesi-
nin idam kararı veren özel mahkemenin

anayasaya aykırı biçimde kurulduğu yö-
nündeki kararının ardından geldi. Müşer-
ref'in anayasayı ihlal suçundan anayasaya
aykırı bir biçimde yargılandığı belirtilen
başvuruda, "Yargılama tarafsız bir şekilde
yapılmamıştır. Kovuşturma süreci ve ka-
rarda kullanılan dil anayasaya aykırıdır."
ifadeleri yer aldı. Temyiz başvurusunda ay-
rıca Müşerref ve avukatlarının savunma ya-

pamadığı, savunma hakkının da ihlal edil-
diği belirtildi.

Neden idam cezası almıştı?

Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref,
2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu.
Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatıl-
ması isteğine karşı çıkılmasının ardından
anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal

ilan etmişti. Bir yıl sonra, meclise görevden
alınması için sunulan tasarının ardından is-
tifa eden Müşerref hakkında, 2013'te ana-
yasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan
dava açılmıştı. Bu tarihten beri sürekli yeni-
den görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta
sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına
çarptırılmıştı. Müşerref, 2016'dan beri te-
davi için gittiği Dubai'de yaşıyor.

AVRUPA’YI
TEHDIT ETTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik BM yaptırımlarının
yeniden devreye girmesini sağlayacak İhtilaf Çözüm

Mekanizması'nı işletmemeleri halinde, Avrupa ülkelerini, ithal
araçlara yüzde 25'lik tarife uygulamakla tehdit ettiği ortaya çıktı

Müşerref, idam kararını temyize götürdü
Pakistan'da idama mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, Anayasa Mahkemesine temyiz başvurusunda bulundu

İran ile ABD, Rusya, Çin, İngil-
tere, Fransa, Almanya (P5+1)
arasında 2015'te, Tahran'ın nük-
leer faaliyetlerinin düzenlendiği
ve denetim altına alındığı bir an-
laşma imzalanmıştı. Trump'ın gö-
reve gelmesinin ardından
Washington, anlaşmadan tek ta-
raflı çekilerek, İran'a yeniden
yaptırım uygulamaya başlamıştı.
Anlaşmanın diğer taraflarından
Washington'u durdurmasını iste-
yen ancak bunda başarılı olama-
yan Tahran, Temmuz 2019'da
nükleer anlaşmanın bazı madde-

lerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan
kaynaklanan tüm taahhütleri as-
kıya aldığını açıklamıştı. Tahran
yönetimi, yaptırımların kalkması
ve menfaatlerinin temin edilmesi
halinde yeniden anlaşmaya dön-
meye hazır olduğunu ifade et-
mişti. "E3" olarak bilinen
İngiltere, Almanya ve Fransa'nın
dışişleri bakanlarının 14 Ocak'ta
yayımladığı ortak açıklamada,
"İran'ın eylemleri göz önüne alın-
dığında, KOEP kapsamındaki ta-
ahhütlerini yerine getirmediği
yönündeki endişelerimizi kayda

geçirmek ve bu konuyu paragraf
36'da belirtilen İhtilaf Çözüm Me-
kanizması altındaki Ortak Komis-
yona taşımaktan başka
seçeneğimiz kalmadı." denil-
mişti. İran Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Abbas Musevi ise yap-
tığı yazılı açıklamada, İngiltere,
Fransa ve Almanya'yı nükleer
anlaşmadaki vaatlerini yerine
getirmemekle suçlayarak, "İran,
bu 3 ülkenin yapıcı olmayan
adımlarına karşı sert ve kararlı
bir yanıt verecektir." ifadelerini
kullanmıştı.

Nükleer anlaşmanın detayları

Fİlİstİn Dışişleri Ba-
kanı Riyad el-Maliki,
BM Genel Merke-

zinde, ülkesinin başkanlığını yaptığı
gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu
G77+Çin Grubu'nun dönem başkan-
lığını Latin Amerika ülkesi Guyana'ya
devrettikten sonra soruları yanıtladı.
İsrail siyasetindeki belirsizliğin ve çık-
mazın müzakerelerin yeniden başla-

masına etkisini değerlendiren
Maliki, İsrail Başbakanı

Binyamin Netanya-
hu'yu iktidardayken
müzakerelerin ye-
niden başlama-
sına yönelik ''tüm
umutları öldür-
mekle'' suçladı.
Maliki, ''Netan-
yahu iktidarda
olduğu sürece
İsrail ve Filis-
tin arasında
müzakerele-

rin yeniden başlamasını beklemiyoruz.
O müzakerelere inanmıyor, statüko-
nun devamına ve daha fazla Filistin
toprağının ilhakına inanıyor. Seçimler-
den aynı sonuç çıkarsa ve Netanyahu
iktidara tekrar gelirse İsrail ile müzake-
relere yeniden başlama olasılığı nere-
deyse sıfır.'' diye konuştu.

Onlara inanmıyorum

Trump yönetiminin "İsrail'deki seçim-
lerin ardından Orta Doğu Barış Pla-
nını açıklamasını bekleyip
beklemediği" sorusu üzerine ise Ma-
liki, '' Bunu defalarca söylediler ve söy-
lediklerini yerine getirmediler. Onlara
(Trump yönetimi) inanmıyorum. Siz
de aynı sözü defalarca duydunuz bu
sefer neden inanasınız ki? Şimdi farklı
olan ne? Ortada bir planın olduğun-
dan şüpheliyim.'' değerlendirmesinde
bulundu. Maliki, New York ziyareti sı-
rasında herhangi bir ABD'li yetkiliyle
görüşüp görüşmediği sorusuna da
''hayır'' yanıtını verdi.

Filistin Netanyahu’yu

istemiyor
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, “Seçimlerden aynı

sonuç çıkar ve Netanyahu iktidara tekrar gelirse İsrail ile 
müzakerelere yeniden başlama olasılığı neredeyse sıfır” dedi

Muhammed Zarif 
AB'ye ateş
püskürdü
İran Dışişleri Bakanı Muhammed
Zarif, BM yaptırımlarının geri 
getirilmesini tetikleyecek İhtilaf
Çözüm Mekanizması'nı devreye
sokan Avrupa ülkelerini ABD'nin
tehditlerine boyun eğerek nükleer
anlaşmayı satmakla suçladı

İran Dışişleri Bakanı Mu-
hammed Cevad Zarif, Twit-
ter hesabından paylaştığı

mesajında, E3 olarak bilinen İngiltere,
Fransa ve Almanya tarafından İhtilaf
Çözüm Mekanizması'nın devreye sokul-
masından günler önce ABD Başkanı
Donald Trump'ın Avrupa'yı tehdit etti-
ğine dair haberlere atıfta bulundu. Av-
rupa'nın Trump'ın tehditlerini
yatıştırmaya çalıştığını ifade eden Zarif,
"E3, Trump'ın tarifelerinden kaçınmak
için nükleer anlaşmadan geriye kalanları
da sattı. Böyle işlemez arkadaşlar. Siz
sadece onun iştahını açıyorsunuz. Lise-
deki zorba arkadaşınızı hatırladınız mı?
Bütünlüğünüzü satmak istiyorsanız
devam edin ancak yüksek ahlak ve
hukuk zemininden söz etmeyin. Ona
sahip değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Yüzde 25 gümrük tarifesi 

ABD merkezli Washington Post ga-
zetesi Avrupalı yetkililere dayan-
dırdığı haberinde, Trump'ın
nükleer anlaşmanın Avrupalı ta-
rafları İngiltere, Fransa ve Al-
manya'yı, İran'a yönelik
Birleşmiş Milletler (BM) yap-
tırımlarının geri getirilmesini
tetikleyecek İhtilaf Çözüm
Mekanizması'nın devreye
sokulmasından günler
önce tehdit ettiğini yaz-
mıştı. Trump yönetimi-
nin İran'a karşı söz
konusu mekanizmayı
devreye sokmama-
ları halinde, Avru-
pa'dan ithal edilen
otomobillere
yüzde 25 güm-
rük tarifesi uy-
gulayacağı
tehdidinde
bulunduğu
bildiril-
mişti.

Komşu cumhurbaşkanı arıyor
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis,
hükümetin cumhurbaşkanı adayının Danıştay
Başkanı Aikaterini Sakellaropulu olduğunu söyledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan
yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Yunanistan'da ilk defa bir
kadının cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtti. Danıştay Başkanı

sakellaropulu'yu aday göstermeye karar verdiklerini açıklayan Miçotakis,
sakellaropulu'nun uluslararası alanda tanınan partiler üstü bir kişi olduğunu
ifade etti. Miçotakis, "Ülkemizin en yüksek makamda bir kadına sahip olması-
nın zamanı geldiğini düşünüyorum. Yunan toplumunda halen kadınların aley-
hinde birçok ayırım söz konusu. Bu artık tepeden başlayarak değişiyor. 21.

yüzyılın başında Yunan kadını layık olduğu yeri alı-
yor." ifadesini kullandı. Muhalifler henüz

cumhurbaşkanı adayını açıklamadı. Cum-
hurbaşkanlığı seçiminin, şubat ayının

başında yapılması bekleniyor. Yuna-
nistan'da cumhurbaşkanı, parlamen-

toda yapılan seçimle belirleniyor. 300
milletvekilinin bulunduğu parlamen-
toda, 200 oy alan aday seçimi kaza-
nıyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos'un görev süresi
15 Şubat'ta sona erecek.

DONALD TRUMP

Pervez
Müşerref
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Okurlarına 2008 yılında merhaba
diyen Kırmızı Kedi Yayınevi, kitabev-
lerinin bir yenisini Caddebostan’da

açtı. Kırmızı Kedi, birbiri ardına açtığı kitabevle-

riyle de kitapseverlerle buluşuyor. Geçtiğimiz ay-
larda Ankara ve İzmir-Alsancak’ta kitabevleri
açan Kırmızı Kedi,  kitabevlerine bir yenisini
daha ekledi. Caddebostan Kültür Merkezi içinde

yer alan kitabevi, bugün kapılarını kitapseverlere
açtı. Kitabevinde gerçekleşecek ilk imza günü ise
19 Ocak Pazar günü saat 15.00’da Emre Kon-
gar’ın katılımıyla düzenlenecek.

En güzel tiyatro

Şanlıurfa'da eczacı teknisyeni, hemşire, fabrika
işçisi ve üniversite öğrencilerinden oluşan 15
kişilik gönüllü tiyatro ekibi, hazırladıkları oyunu
köyleri dolaşarak çocuklar için sahneliyor

şanlıurfa'da farklı mesleklere men-
sup 15 kişilik gönüllü tiyatro ekibi, hazır-
ladıkları oyunu köy köy gezerek çocuklar

için sahneliyor. Tiyatroya merakı ve bir arkadaşının
tavsiyesi üzerine kurslara katılan eczacı teknisyeni
Halil Dağ, kendisini geliştirdiği bu alanda sosyal so-
rumluluk projesi başlatmaya karar verdi. Tek kişilik
oyunuyla köyleri gezerek çocukların yüreğine do-
kunmaya başlayan Dağ, daha fazla çocuğa ulaş-
mak için 2017'de sosyal medya üzerinden ekip
arkadaşları bulmaya çalıştı. Kısa sürede sosyal so-
rumluluk projesine katılmak isteyen ve tiyatroya yat-
kın kişilerle tanışan Dağ, eczacı teknisyeni, hemşire,
fabrika işçisi ve üniversite öğrencilerinden oluşan 15
kişilik ekiple "Göbeklitepe Kültür ve Sanat Tiyat-
rosu"nu kurdu.

Amacımız çocukların mutlu olması

Projeye öncülük eden Halil Dağ, Ayaptığı açıkla-
mada, kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için bir ek-
siklik olduğunu fark ettikten sonra bu alanda sosyal
sorumluluk projesi başlatmaya karar verdiğini söy-
ledi. Köyleri gezerek buradaki çocuklar için hazırla-
dıkları oyunları sahnelediklerini anlatan Dağ,
"Amacımız kırsaldaki çocukların mutlu olması, on-
ların sosyal aktivitelerle bir araya gelmesine vesile
olmak. Çok şükür 2016'dan bu yana kendi imkanı-
mızla yapmaya çalışıyoruz. Ortaya çıkan netice bizi
mutlu ve motive ediyor. Bundan sonraki süreçte
daha kapsamlı şeyler yapmayı, daha fazla köye git-
meyi istiyoruz." dedi.

Zevk alarak yapıyorum

Gönüllülerden Muhammet Furkan Çimen ise ekiple
kırsaldaki çocuklar için bir şeyler yapma imkanı bul-
duğu için mutlu olduğunu söyledi. Sahneledikleri
oyun sırasında çocukların gözlerindeki ışıltı ve mut-
luluğu gördüğü zaman tarifsiz bir duygu yaşadığını
dile getiren Çimen, "Maddi amaç ve çıkar gütmeden
elimizden geldiği kadar çocuklarla çok güzel zaman
geçiriyoruz. Bu projeden çok memnunuz. Güney-
doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kırsal kesimlerde bu tip
projelerin yaygınlaştırılıp dezavantajlı çocuklara
avantajlı bir şekilde yansıtılması taraftarıyım. Çok
zevk alarak yaptığım bir iş." diye konuştu.

Ben de tiyatrocu olacağım

Sarınca köyünde oturan 9 yaşındaki 3. sınıf öğren-
cisi Hayati Çeken, "İlk kez köyümüze tiyatro geldi ve
ilk kez tiyatro oyunu izledim. Çok güzel ve çok
mutlu oldum. Büyünce ben de tiyatrocu olacağım,
diğer köylere gidip öğrencileri eğlendireceğim." dedi.
10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Gülten Tuna da ilk
kez izlediği tiyatro oyununda özellikle Nasreddin
hoca karakterini çok beğendiğini söyledi.
Öğrencilerden Hayrunisha Çeken (10) ise ilk kez ti-
yatro oyunu izlediğini belirterek, "Hem kendi hem
arkadaşlarım adına çok mutluyum, çok teşekkür
ederim. Nasreddin hoca ve İbiş'i çok beğendim." 
ifadelerini kullandı.

kIrmIzI kedi arTIk caddeBoSTan’da
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İzmirli mezzo soprano Lori Şen, ABD'de nisan
ayında prömiyeri yapılacak olan söz ve müziği An-

gela Knigh ve Randal F. Dewey'ait Lady Diana'nın
hayatı üzerine yazılan 'Queen Of The People's 

Hearts' müzikalinde Lady Diana'yı canlandıracak

LorI Sen yenI 
Lady dIana oLacak

15 dilde ve farklı stil-
lerde rahat şarkı söy-
leyebilen Lori Şen,

geçen sene bir doğaçlama
opera projesinde yer aldı-
ğını hatırlatıp, "Operanın
librettosu sabit, fakat her
performansta şarkıcıların
doğaçlaması ile melodiler
farklıydı. 'Queen Of The Pe-
ople's Hearts' müzikaline
seçilmenin nedeni caz geç-
mişim nedeniyle aşina ol-
duğum doğaçlama
yeteneğimi opera stili ile
birleştirmem oldu" dedi.
Maryland Lyric Opera'nın
Cavallerie Rusticana temsi-
linin provalarında Washing-
ton National Opera'nin
korosunda soprano olan
Angela Knight ile tanıştığını
anlatan mezzo soprano
Şen, "Ortak tanıdığımız bir
müzisyenden benim caz ve
müzikal söylediğimi duy-
muş. Besteci Randal Dewey
ile beraber Prenses Diana
ile ilgili yeni bir müzikal
yazdıklarını ve nisan ayında
da müzikalin  prömiyerinin
gerçekleşeceğini  söyledi.
'Bütün rolleri verdik, fakat
hala Lady Diana'yi arıyoruz
ve seçme yapıyoruz. Seni
bir dinlemek istiyorum'
dedi. 10 günde bu rolü öğ-
renebilir misin?  diye sordu
Bu kadar yıl içinde bu kari-
yer ile ilgili öğrendim ki

önünüze gelen fırsatları ne
kadar zor veya imkansız
görünmesine bakmaksızın
kabul etmekti. 'Elbette ya-
parım' dedim . Bütün şarkı-
ları ve replikleri öğrendim.
Bu performanstan sonra
rolü bana verdiklerini be-
lirttiler ve kontratı imzala-
dık" diye konuştu.

İngiliz aksanı yapacak

Müzikal için provaların
mart ayında başlayacağını,
prömiyerin ise nisan
ayında gerçekleşeceğine
dikkati çeken Lori Şen,
müzekhalde, 'Lady Diana'yı
canlandırabilmek için için
özel bir çalışma progra-
mına başladığını söyledi.
Şen, bu kapsamda, Lady
Diana ile yapılmış röportaj-
ları izleyip, jest ve mimik-
lerine çalıştığını,
konuşmalarını, sesini taklit
ettiğini vurgulayıp, "Şarkı-
ları söylerken çok fark ya-
ratmıyor ancak replikleri
İngiliz aksanıyla telaffuz
etmem gerekiyor. Dolayı-
sıyla İngiliz aksanı çalışı-
yorum. Benim için ilginç
bir tecrübe . Dünyaca tanı-
nan bir Lady'yi canlandıra-
cak olmak heyecan
veriyor" dedi. Şen, en
büyük hayalinin Türk kül-
türünü ABD'de tanıtmak ol-
duğunu da kaydetti. DHA

İzmir'e yakışacak
İzmirli olmasının bir
avantaj olduğunu vurgu-
layan Lori Şen, "İzmir,
Türkiye'nin kültürel çeşitli-
liğini ve zenginliğini  en iyi
şekilde temsil eden şehir-
lerden biri. Aynı zamanda
oldukça entelektüel, ve
açık görüşlü bir popülas-

yona sahip. Hem böyle bir
ortamda yetişmiş hem de
İzmir Amerikan Lisesi'nde
eğitim almış biri olarak
her iki kültürü de kazan-
dım. Bu da kendimi ifade
etmem de ve ABD'ye ayak
uydurmamda büyük katkı
sağladı" dedi.

Tarihi olaylar film olsun
"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminin yapımcılığını üstlenen Mehmet
Bozdağ, "İstedim ki tarih kitaplarında yazanlar sinema perdesine yansısın
ve insanlar biraz da bu kadim, kudretli destanı görerek öğrensin." dedi

"diriliş: Ertuğrul", "Ku-
ruluş: Osman", "Yunus
Emre" ve "Mehmetçik

Kut'ül Amare"nin de aralarında bu-
lunduğu birçok film ve diziye imza
atan ve yarın sinemaseverlerle bulu-
şacak "Türkler Geliyor: Adaletin Kı-
lıcı" filminin de yapımcılığını,
senaristliğini ve proje tasarımını üst-
lenen Mehmet Bozdağ, çekimlerin
gerçekleştirildiği platoda sorularını
yanıtladı. Bozdağ, 6 yıldır Osmanlı
Devleti'nin kuruluş hikayesini ek-
rana taşıdıklarını dile getirerek,
"Tarih kitaplarında okuyoruz, suyun
öte yakasına 1351'de Çimpe Kale-
si'ni alarak geçtik. Ancak nasıl oldu
ki kısa sürede Balkanlarda Rumeli
topraklarında büyük fütuhatlar
(sefer, zafer) yaptık ve orada 6 asır
devam edecek bir devletin de to-
humlarını attık?" ifadelerini kullandı.

Kendi ruh dünyamız önemli

Osmanlı'nın Rumeli topraklarında
birlikte yaşadığı milletlerle güzel
eserler ortaya koyduğuna dikkati
çeken Bozdağ, "Her ne kadar bugün
siyasi hakimiyetimiz gitse de kültürel
varlığımız ve o coğrafyaya bıraktığı-
mız miras hala yaşıyor ve dimdik
ayakta." değerlendirmesinde bu-
lundu. Yapımcı Bozdağ, ön hazırlığı
iyi yapınca başarılı olunacağını söy-
leyerek, şu bilgileri verdi: "Benim
babam arıcı. Kayseri'de doğup bü-
yüdüm. Bu coğrafyanın halkının,
Türk milletinin neye ihtiyacı oldu-
ğunu çok iyi biliyorum. Çünkü aynı

şeye benim de ihtiyacım var. Evvela
projeleri kendi ruh dünyama yapıyo-
rum. Çünkü ben yazdığım, hayalini
yapmaya çalıştığım bütün hikayeleri
evvela iç dünyamda yaşıyorum.
Bizim temel felsefemiz şu, kendimi-
zin beğenmediği hiçbir işi başkasına
izletmemek. Bütün bunları oluştu-
rup yola da çıkınca, ondan sonraki
süreç Rabbimin bileceği iş, insanla-
rın teveccühü ama bunları sağlam
yaparsanız, görüyorsunuz ki başarı
geliyor. Biz o başarıya giden adım-
ları ve stratejileri tüm ekip olarak
doğru yapmaya çalışıyoruz."

Sinema perdesi değerlidir

Mehmet Bozdağ, Adaletin Kılıcı:
Türkler Geliyor filminin hikayesini
sinemaya aktarmayı hep istediğini
kaydederek, şunları kaydetti: "5 yıl,
Diriliş ve Kuruluş ile Osmanlı Dev-
leti'nin temelini attık. Sonraki sü-
reçte 'Rumeli'ye nasıl fütuhatta
bulunuruz'un hikayesini anlatmak
istiyordum. Çünkü uzun süredir fü-
tuhat aklını yitirmiş bulunmaktayız.
İstedim ki tarih kitaplarında yazan-
lar sinema perdesine yansısın ve in-
sanlar biraz da bu kadim, kudretli
destanı görerek öğrensin." Projeye
bir yıl önce başladıklarını kaydeden
Bozdağ, sanat, dekor ve kostüm ça-
lışmalarının ise 6-7 ay sürdüğünü
vurgulayarak, "Süreçte en temel me-
selelerden biri şu, Türkiye her ne
kadar hikayesi bol olsa da (Türki-
ye'deki) sinema endüstrisi yeni yeni
kuruluyor." dedi. Oyuncuların seçi-

mine de değinen başarılı yapımcı,
"Bütün projelerde aynı hareket nok-
tasından yürüyorum. Bir projeyi hi-
kaye ederken, yazarken zihnimde
oyuncuların siması belirginleşiyor.
Ona çeşitli anlamlar ve görsellik
yüklüyor, buna en uygun insanı seç-
meye çalışıyoruz." diye konuştu.
Mehmet Bozdağ, filmde "Akıncı
Sungur"u canlandıran Emre Kıvıl-
cım'ın çok sayıda kişi arasından se-
çildiğine işaret ederek, şu bilgileri
verdi: "Bu arkadaşın (Emre Kıvıl-
cım) ruhu ve aklı benimle örtüşü-
yordu, projeye çok uygundu.
Hayalimdeki o 'Akıncı' simasını, yü-
zünü yansıtacak bir ruh dünyası ve
görünümü vardı. Aynı zamanda çok
çalışkan bir arkadaştı. Çok kısa sü-
rede istediğimiz role girdi. Kolay
değil, 6 ay boyunca gece gündüz ça-
lıştı. Sadece oyunculuk anlamında
değil, atla kılıç, okçuluk çalıştı. Her
şeyden önce, ona çok yakın bir yol-
daşı, bir kuşu var filmde. O kuşla
beraber gece gündüz çalıştılar, bera-
ber kampa girdiler." Oyuncuların
hepsinin hayalinde canlandırdığı ka-
rakterlere uygun, iyi oyuncular oldu-
ğunun altını çizen yapımcı, "Her
şeyden önemlisi çok iyi oyuncu ol-
masına, verdiğimiz rolü hakkıyla ye-
rine getirip getirmemesine
bakıyoruz. Bugüne kadar da ekip
olarak bu konuda çok başarılı oldu-
ğumuzu düşünüyorum. 10-15 bin
kişi arasından seçerek bu arkadaş-
lara rolleri verdik." değerlendirme-
sini yaptı.

Müzik tutkusu
orkestra kurdurdu

Samsun'da
Güzel Sanatlar

Lisesi ve 
üniversitelerin
Güzel Sanatlar

Fakültesi Müzik
bölümlerinden

mezun olan 
40 genç, 

sanatlarını icra 
edebilmek için
orkestra çatısı

altında gönüllü
olarak bir

araya geldi.
Gençler, 

Samsun ve
çevre illerde

çok sayıda
konser verecek

SamSun'da, Güzel Sanatlar Li-
sesi ve üniversitelerin Güzel Sa-
natlar Fakültesi Müzik

bölümlerinden mezun olan 40 genç, gönüllü
olarak bir araya geldi ve orkestra kurdu.
Müzik tutkusunun bir araya getirdiği genç-
lerden oluşan orkestrada, çellodan kemana,
yan flütten orga, gitardan saksafona pek çok
enstrümana ses veren sanatçılar yer alıyor.
Geniş bir repertuvara sahip orkestra, Türkçe
ve yabancı pop, caz ve senfonik türküler ses-

lendiriyor. Güzel Sanatlar Lisesi ve üniversi-
telerin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bö-
lümlerinden mezun olduktan sonra sanat
hayatlarını sürdürmek için şef Kadir Özal
yönetiminde bir araya gelen ve Samsun Kent
Orkestrasını kuran 40 genç, verdikleri konser-
lerle beğeni topluyor. Orkestra ile bir kenti
temsil edebilmek için yola çıkan genç müzis-
yenlerin en büyük hedefi ise verilecek destekle
yaşadıkları kenti kurumsal olarak temsil ede-
bilmek, seslerini sınırların dışına taşımak.

SAHNEDE BAŞKA
BİR DİANA!
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FenerBahçe Kulübü, Sportif Direk-
tör Damien Comolli'nin görevinden is-
tifa ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertli
kulüpten yapılan açıklama şöyle; "12

Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde
Sportif Direktör olarak göreve başla-
yan Sayın Damien Comolli bugün iti-
bariyle görevinden istifa etmiştir.

"Görev aldığı dönem boyunca özverili
çalışmalarından dolayı kendisine teşek-
kür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar
diliyoruz." 

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Av-
rupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı
3-0 yenip, şampiyon olarak olimpiyatlara
katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Vo-
leybol Takımı'nın önemli isimlerinden
Meryem Boz, Japonya'da da kürsüye çık-
mak istediklerini söyledi. Milli takımda ba-
şarılı bir performans sergileyen ve 2020
CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta
Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP)
seçilen Meryem Boz, memleketi Eskişe-
hir'de  açıklamalarda bulundu. Saç rengi
nedeniyle "Mavi Şimşek" olarak anılan
milli voleybolcu, turnuvanın ilk maçında
beklemedikleri bir şekilde Almanya'ya ye-
nildiklerini hatırlatarak, "Bizim için her
maç önemliydi. Grupta telafi edebileceği-
miz maçlar vardı. Sonraki bütün maçlar
final değerindeydi. Finali adeta Polonya
maçında oynadık. Finali Almanya ile oy-
nadık ama yarı finaldeki Polonya maçı çok
zorluydu. Müsabakanın 4'üncü setinde
adeta kalp krizi geçirdik. Kimse pes et-
medi. Sanırım izleyenler için çok zor bir
durumdu. Büyük bir emek var. Emeğin
karşılığın alabilmek onur verici ve keyifli."
ifadelerini kullandı.

Olimpiyatları çok istedik 

Meryem Boz, turnuvanın yarı finalindeki
Polonya maçından çok keyif aldığını, kar-
şılaşmanın genelinde soğukkanlı kaldığını
anlattı. Polonya'nın 4. sette 5 ya da 6 kez
maç sayısı kullandığını aktaran Boz, "Ekip
olarak pes etmedik. Olimpiyatlara gitmeyi
Polonya'dan çok daha fazla istedik. Maç
boyunca 36 sayı almış olabilirim ama çok
kritik yerlerde iyi savunma yapıldı. Benim
o sayıyı alabilmemin arkasında, takım ar-
kadaşlarımın organizasyonu yatıyor. 36
sayıyı, takım arkadaşlarımla birlikte aldı-
ğım skorlar olarak nitelendiriyorum." diye
konuştu. Bir sporcunun en büyük hedefi-
nin olimpiyatlarda mücadele etmek oldu-
ğunu dile getiren Boz, "Benim de en büyük
hedefim olimpiyatlara gitmekti. Orada
tabii ki kürsüye çıkmayı istiyoruz. Çünkü
olimpiyatların ötesinde bir yer yok. Olim-
piyatlarda neden kürsüye çıkıp bayrağı-
mızı dalgalandırmayalım? Olimpiyatlara
gitmek bile büyük bir hedefti. Biz şimdi
kürsüye çıkmak istiyoruz." değerlendirme-
sinde bulundu.

Mavi rengi seviyorum

Mavi renkteki saçlarıyla dikkati çeken milli
oyuncu, "Başarıyla gelen bir ilgi oldu sanı-
rım çünkü ben 6-7 yıldır saçımı maviye
boyatıyorum. Mavi rengi seviyorum ve ya-
kıştığını düşünüyorum. Bana şans getir-
diği gibi bir düşüncem yok.
Olimpiyatlarda da mavi saçımla devam
edeceğim." şeklinde konuştu. Vestel Venus
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyük-
şehir Belediyespor'da forma giyen Boz,
Avrupa kupalarına katılmalarını sağlaya-
cak bir derece elde edebilmek için ellerin-
den gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.
Ayrıca, memleketi Eskişehir'i çok sevdiğini
kaydeden Meryem Boz, olimpiyatlarda
kentini de temsil edeceğini sözlerine ekledi.

FenerBahçe’de Comolli istiFa etti

Mavi Şimşek'in 
hedefi Tokyo

Sp  r
Saç rengi nedeniyle "Mavi Şimşek"
olarak anılan A Milli Kadın Voleybol
Takımı'nın önemli isimlerinden
Meryem Boz, Japonya'da da kürsüye
çıkmak istediklerini söyledi
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Teknik direktör Avcı 

yönetiminde bu sezon 

26 resmi karşılaşmaya

çıkan siyah-beyazlı ekip, 

12 kez yenildi, 

11 galibiyet aldı

Z iraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF
1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye
Erzurumspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş, tek-

nik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon
12. yenilgisini aldı. Siyah-beyazlı ekip, sezon ba-
şında göreve getirilen Avcı yönetiminde bu se-
zonki resmi maçlarda daha çok yenilgi almaktan
kurtulamadı. Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu
sezon 26. resmi karşılaşmasına çıkan Beşiktaş,
bunların 12'sini mağlubiyetle tamamladı. Rakip-
lerine 11 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı
ekip, 3 maçta ise berabere kaldı.

Ligde 5 yeniLgi
Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde Süper
Lig'de 5 kez mağlup oldu. Demir Grup Sivasspor,
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Fener-

bahçe ve Gaziantep FK maçlarını yenilgiyle ta-
mamlayan siyah-beyazlı ekip, 9 galibiyet ve 3
beraberlikle ilk yarıyı 30 puanla tamamladı.

6 maçta 5 yeniLgi
Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın teknik direktörlü-
ğünde Avrupa Ligi'nde büyük hayal kırıklığı ya-
şattı. Grup mücadelesinde başarısız bir görüntü
ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, 6 maçın 5'inden
mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa mücadelesini
bu sezon sadece bir galibiyetle tamamladı.

Kupada da işLer iyi gitmiyor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maça
çıkarken, bunların 2'sinde yenildi. Kupanın 5. tu-
runda TFF 3. Lig ekiplerinden Anagold 24Erzin-
canspor ile eşleşen siyah-beyazlılar, ilk maçta

rakibine 3-0 üstünlük sağladı. Deplasmanda
Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş,
ilk maçtaki skorun avantajıyla tur atlamayı ba-
şardı. Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında ise Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda
3-2 yenildi.

attığından çoK goL yedi
Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın teknik direktörlü-
ğünde, attığı golün daha fazlasını yedi. Bu se-
zonki 26 resmi karşılaşmada 38 gol bulan
Beşiktaş, kalesinde 42 gol gördü. Ligde fileleri
27 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 22 gol
yedi. Avrupa Ligi'nde sadece 6 gol atabilen Be-
şiktaş, rakiplerinin 15 golüne engel olamadı.
Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda
ise beşer gol attı ve yedi.

Besiktas 
ava giderken
avlandi

Atletik bir kaleciyim
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi İsveçli Kristoffer
Nordfeldt, ayaklarına hakim ve atletik bir kaleci olduğunu söyledi
Başkent ekibinin yeni kalecisi Nordfeldt, ilk
röportajını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde
verdi. Son olarak İngiltere'nin Swansea City eki-
binde forma giyen Nordfeldt, Gençlerbirliği'ne
transferinin hızlı geliştiğini belirterek, "Bir anda
oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok
önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım." dedi.
Nordfeldt, başkent ekibinde daha önce görev
yapan İsveçli kaleciler Johan Dahlin ve Johan-
nes Hopf ile transfer sürecinde görüşüp görüş-
mediğiyle ilgili "Transfer sırasında görüşmedim
ama daha önce onlar burada oynarlarken sü-
rekli konuşuyorduk. Burayla ilgili hep güzel şey-
ler anlatıyorlardı. Transferde bunun tabii ki
biraz etkisi oldu." ifadelerini kullandı. Türkiye ve
kulüple ilgili ilk izlenimine ilişkin soruya "Mü-
kemmel." yanıtını veren 30 yaşındaki kaleci, ta-
raftarlara "Burada olmaktan dolayı gerçekten
çok mutluyum. Umarım, Gençlerbirliği'nin iyi
bir yerde ligi tamamlamasını sağlarız." mesajı
gönderdi. Gençlerbirliği'ne gelmeden önce ku-
lüple ilgili bilgiler aldığını dile getiren Nordfeldt,
"Hoca değişikliğiyle takım ivme kazandı. Bu
ivme devam edecektir. Ligin ikinci yarısında da
bunu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Genel olarak özelliklerim iyi

Nordfeldt, her kalecinin geliştirmesi gereken
yanlarının bulunduğunu ifade ederek, "Genel
olarak özelliklerimin iyi olduğunu düşünüyo-
rum. Ayaklarımın iyi olduğunu düşünüyorum.
Atletik bir kaleciyim." diye konuştu. Kalede ya-
şanacak rekabete ilişkin Nordfeldt, "Öncelikle
sezonun ilk yarısından daha iyi bir yerde ligi bi-
tirmek için çalışmamız gerekiyor. Diğer kaleci
arkadaşlarla henüz daha antrenman yapma-
dım, durumlarını bilmiyorum ama takımdaki
bütün kaleci arkadaşlara saygım var. Tabii ki re-
kabete hazırım." değerlendirmesinde bulundu.
Süper Ligi daha önce takip edip etmediğine yö-
nelik soru üzerine Nordfeldt, şunları kaydetti:
"Burada oynayan arkadaşlarım vardı, onları sık
sık izliyordum. Mattias'ı zaten daha önceden ta-
nıyordum. Burada Felemenkçe konuşan oyun-
cular da var. Onlarla da iletişim kurmaya
başladım, yavaş yavaş arkadaşlarımla tanışıyo-
rum. Şu an her şey olumlu gözüküyor. Umarım
birlikte başarılar elde ederiz."

Doncic 
tarih yazıyor
DallaS Mavericks forması giyen Luka Doncic,
bir karşılaşmada 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist ba-
rajlarını aşan en genç oyuncu olarak Amerikan
Basketbol Ligi (NBA) tarihine geçti. NBA'e 10
maçla devam edildi. Dallas Mavericks, deplas-
manda Sacramento Kings'i 127-123 yenerek peş
peşe 3. galibiyetini elde etti. Altı ismin çift haneli
skor ürettiği Mavericks'te Luka Doncic, 25 sayı,
15 ribaunt, 17 asistlik performansıyla öne çıktı.
20 yaşındaki Sloven oyun kurucu, bir NBA ma-
çında 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını
geçen en genç oyuncu oldu. NBA kariyerinin
109. karşılaşmasında 20. kez üç istatistikte de çift
haneye çıkan Doncic, lig tarihinde 20 "triple do-
uble"a en kısa sürede ulaşan ikinci oyuncu ola-
rak kayıtlara geçti. Oscar Robertson, 45 maçla
rekoru elinde tutuyor.

Furkan'dan Nets potasına 15 sayı

Milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Phila-
delphia 76ers'ın sahasında Brooklyn Nets'i 117-
106 yendiği mücadelede 15 sayı kaydetti.
76ers'ta Tobias Harris 34 sayı, 10 ribaunt, Ben
Simmons da 20 sayı, 11 asist, 6 ribauntla "do-
uble double" yaptı. Nets'te Spencer Dinwiddie
26 sayı, 8 asist, Jarrett Allen ise 17 sayı, 10 riba-
untla maçı tamamladı.

Sergen Yalçın’ın Malatya karnesi
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyas-
por'da Sergen Yalçın dönemi kapandı. Sezon
başında sarı-siyahlı ekiple anlaşan Yalçın'ın hazi-
ran ayında geldiği teknik direktörlük görevi, 6 ay
18 gün sürdü. Malatya ekibi, Yalçın'ın yöneti-
minde çıktığı 17 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraber-
lik, 5 de mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlılar, 17 lig
maçında 32 gol kaydederken, kalesinde ise 22 gol
gördü. Malatya ekibi, 2019 2020 sezonunun ilk
yarısını 24 puanla 8. sırada kapattı. BtcTurk Yeni
Malatyaspor, önemli çıkış yakaladığı 2018-2019
sezonunun ilk yarısını 29 puanla üçüncü sırada
tamamlamıştı. Yalçın, 2019-2020 sezonunda ise

geçen sezonun ilk yarısına göre 5 puan geride
kaldı. Geçen sezon teknik direktör Erol Bulut ile
yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Ser-
gen Yalçın, Süper Lig'i 47 puanla 5. sırada bitirerek
tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Lig'inde ön eleme
oynama hakkı kazanan Yeni Malatyaspor ile
UEFA Avrupa Ligi maçlarına çıktı. Sergen Yalçın,
sarı-siyahlı takımın başında çıktığı 4 UEFA
Avrupa Lig ön eleme maçından 2 galibiyet, 1 be-
raberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı. Yeni Malatyas-
por, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında
Sırbistan'ın Partizan takımını 1-0 yenmesine
rağmen Avrupa'ya veda etti.

Abdullah 
Avcı
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BU DAVA SADECE 
BIZIM DAVAMIZ DEGIL
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kumpas davası ile ilgili olarak, “Bu sadece Fenerbahçe’nin, Fenerbahçelilerin davası değil. Bu, Türkiye’nin
davası. Kanunsuzluk, kuralsızlık, hiçbir hukuk tanımayan, önce Fenerbahçe’yi daha sonra Cumhurbaşkanı’nı gözüne kestiren, her kişi ve
kuruma saldıran, birçok ailenin yuvasını yıkan, devleti yıkmaya cesaret eden bu örgüte karşı mücadele etmek herkesin görevidir” dedi
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kuruma saldıran, birçok ailenin yuvasını yıkan, devleti yıkmaya cesaret eden bu örgüte karşı mücadele etmek herkesin görevidir” dedi
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kuruma saldıran, birçok ailenin yuvasını yıkan, devleti yıkmaya cesaret eden bu örgüte karşı mücadele etmek herkesin görevidir” dedi
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kuruma saldıran, birçok ailenin yuvasını yıkan, devleti yıkmaya cesaret eden bu örgüte karşı mücadele etmek herkesin görevidir” dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kumpas davası ile ilgili olarak, “Bu sadece Fenerbahçe’nin, Fenerbahçelilerin davası değil. Bu, Türkiye’nin
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kuruma saldıran, birçok ailenin yuvasını yıkan, devleti yıkmaya cesaret eden bu örgüte karşı mücadele etmek herkesin görevidir” dedi
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F enerbahçe Başkanı Ali Koç, şike
kumpas davasının 14’üncü celsesi-
nin ardından basın mensuplarına

açıklamalarda bulundu. Bu davanın ne
anlama geldiğini kulüp olarak çok iyi bil-
diklerini vurgulayan Ali Koç, “Kumpas
davasının 14’üncü celsesi. Büyük ihtimalle
yarın ya da öbür gün sonuçlanacak. Muh-
temelen 1-2 ay sonra da 15’inci celse baş-
layacak. Bu davanın Fenerbahçeliler için
ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz.
Buraya gelmek, davayı takip etmek o eski
günleri hatırlatıyor. Hatırlamak istemedi-
ğimiz o eski günleri hatırlatıyor. O zaman-
dan bugüne Silivri Kampüsü çok gelişmiş
ama bizim dava istediğimiz kadar geliş-
medi. Biz, aslında 2 tane dava takip ediyo-
ruz. Birisi 3 Temmuz davası bir de kumpas
davası. Bir tarafta hakkımızı aramak,
kamu vicdanında tertemiz olan hakkımızı
resmiyete kavuşturmak ve bu süreci son-
landırmak istiyoruz. Öbür taraftan da Fe-
nerbahçe’ye bu kahpe saldırıyı yapan,
topyekün her açıdan bize saldıran, devle-
tin kılcal damarlarına sirayet etmiş, tüm
rüzgarı arkasına almış, Fenerbahçe’nin ya-
payalnız kaldığı bir dünyada orantısız bir
şekilde bize saldıran bir ortamdan bahse-
diyoruz. O günlerde iş başa düştü ve Fe-
nerbahçe, Fenerbahçe’yi savunmak
durumunda kaldı. Tabii bugün geldiğimiz
noktada Türkiye çok değişti. Şimdi, bu

kahpe örgüte karşı olmak çok kolay.
O zamanlar değildi. Köprüye ilk
Fenerbahçeliler çıktı, hatırlayın.
Biz çok çektik. Bir Fenerbahçeliler
bir de Allah bilir ne çektiğimizi.
Dolayısıyla 2019 yılının sonunda
sonuçlanmasını beklediğimiz
Yargıtay davasının henüz sonuç-
lanmamış olması ve usulden de
olsa bir nebze gecikiyor olması,
bizleri fazlasıyla üzmüştür, bir
nebze hayal kırıklığına uğratmıştır.
Tabii ki haklı davamızdan vazgeçme-
miz söz konusu değildir. Bu sadece
haklılığımızın nihayete ereceği sonucu er-
telemiştir. Usüldeki sıkıntılar giderildikten
sonra bizim inancımız, bu mahkemenin de
2020 yılında sonuçlanacağıdır. Diğer ta-
raftan da kumpas davasına Fethi Bey,
Alper Bey’in de ifade ettiği gibi onunda
2020 yılında sonuçlanmasını bekliyoruz.
Biz buraya taraftarımızla ve kalabalık bir
yönetici grubuyla geldik ama bu davalar
aylardır devam ediyor. Her zaman, kulüp
avukatlarımız işin başında ve yakınen
takip ediyor. İnandığımız sonuca kavuşa-
cağımızdan hiçbir şüphemiz yok” şeklinde
konuştu.

Erdoğan'ı bile gözlerine kestirdiler

Olaylara objektif bakan herkesin Fenerbah-
çe’nin mücadelesine destek olduğunun al-

tını
çizen

Koç, şunları söyledi: “Diğer taraftan bu sa-
dece Fenerbahçe’nin, Fenerbahçelilerin da-
vası değil. Bu, Türkiye’nin davası. Bu,
kanunsuzluk, kuralsızlık, hiçbir hukuk tanı-
mayan, önce Fenerbahçe’yi daha sonra
Cumhurbaşkanı’nı gözüne kestiren, her kişi
ve kuruma saldıran, birçok ailenin yuvasını
yıkan, devleti yıkmaya cesaret eden bu ör-
güte karşı mücadele etmek herkesin görevi-
dir. Bu davaları takip etmek, her Türk
vatandaşının görevidir. Bizim davamızda
bakıyoruz, bu veya bu nedenle bazıları,
takip etmek istemiyorlar. Bunun da doğru
olmadığını düşünüyoruz. O günlere döner-

sek, demin bahsettiğim şartlarda Fe-
nerbahçemize saldırıldığı ve yalnız
bırakıldığı ortamda Fenerbahçeliler
sokağa döküldü. Kim bilirdi ki biz,
ülkemize sahip çıkıyoruz. Ülke-
mizi gözüne kestiren örgütle tek
başımıza mücadele ederken dire-
nişin fitilini ateşlediğimizi kim bi-
lebilirdi ki? 3 Temmuz 2011’den
17-25’e sonra 15 Temmuz’a gelen

süreci kim tahmin edebilirdi? Vic-
danı olan, olaylara objektif bakan

herkes Fenerbahçe’nin mücadelesine
büyük saygı duymuştur. Biz de bu mü-

cadelemizle her zaman gurur duymuşuz-
dur. Başkanımız sayın Aziz Yıldırım’ın
liderliğinde ve topyekün bu camianın her
kademesi bir reaksiyon göstermiştir. O yüz-
den biz bu mücadeleyi, sonuna kadar
devam ettirmeliyiz. Son dönemlerde FETÖ
ile mücadelede değişik bir rüzgar esiyor gibi
intibahlar ediniyor gibiyiz. O yüzden bir
kısım taraftarımız burada reaksiyon vermiş-
tir. Hafta sonu yaptığım açıklamalarda da
camiamın ne kadar hassas olduğunu gör-
dük. Onlara da buradan teşekkür ediyo-
rum. Her platformda Fenerbahçe’ye sahip
çıkan herkese teşekkür ediyorum. Haklı ve
tertemiz kupamız bizden alınmaya çalışıl-
mıştır. Bu dönemde de muhtemel bir şam-
piyonluğumuza göz dikilmiş gibi
görüyoruz. Tabii apayrı aktörler.” DHA

Fenerbahçe’yi temsilen bu davanın bir sonraki
celsesinde konuşacaklarını vurgulayan Koç,

“Bizim amacımız bu celsede konuşmaktı. Avukat-
larımızdan aldığımız geri bildirim bir sonraki celse-

nin daha doğru bir adım olacağı yönündeydi.
Geldiğimiz noktada da yarın herhalde sonuçla-
nacak. Avukatlarımız haklı çıktılar. Fenerbah-

çe’yi temsilen her halükarda bir celsede
konuşacağız. Avukatlarımızın bu konu-

daki direktiflerini bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.

Bizim amacımız 
konuşmaktı

Sivas Beşiktaş maçına kilitlendi
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçıyla ilgili, "Kolay bir maç değil. Beşiktaş'la oynuyoruz.
İstanbul'da oynamak çok zor. Elimizden geleni yapacağız. İyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz. 3 ihtimalli bir maç olacak" dedi
SÜPER Lig'in ikinci devresinin ilk ma-
çında pazar günü Beşiktaş'a konuk
olacak Demir Grup Sivasspor, karşı-
laşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp
tesislerinde teknik direktör Rıza Çalım-
bay yönetiminde gerçekleştirilen an-
trenmanda Ziraat Türkiye
Kupası'ndaki BtcTurk Yeni Malatyas-
por maçında forma giyen oyuncular
düz koşu yaptı. Diğer futbolcular
ısınma hareketleri, pas ve top kapma
çalışmasının ardından yarı sahada çift
kale maçla antrenmanı tamamladı. Sa-
katlıkları bulunan Emre Kılınç, Aaron
Appiandangoye, Marcelo Goiano, Ser-
hiy Rybalka ve Hugo Vieira idmana ka-
tılmadı.

En iyi şekilde dönmek istiyoruz

Antrenmanda basın mensuplarına
açıklamalarda bulunan teknik direktör
Rıza Çalımbay, "Bir kupa maçı oyna-

dık. Gerçekten iyi bir maç oynadık,
maçın başından sonuna kadar oyun
disiplininden kopmadan oynadık. Çok
güzel şeyler yaptılar. Güzel bir maç
oldu. Lig maçı gibi, hatta lig maçından
daha fazla tempolu bir maç oldu. O
yüzden çok memnunum ama bir sıkın-
tımız oldu. Bayağı bir eksik arkadaşı-
mız var. O yüzden üzgünüz,
sakatlardan dolayı. İnşallah onlar da
yetişecek maça. Tabii ki oynayacağımız
maç kolay bir maç değil. Beşiktaş'la
oynuyoruz. İstanbul'da oynamak çok
zor. Elimizden geleni yapacağız. İyi bir
şekilde ayrılmak istiyoruz, başka bir
düşüncemiz yok. Tek düşüncemiz
sakat arkadaşlarımızın olması. Onun
dışında başka sıkıntımız yok. 3 ihti-
malli bir maç olacak. İlk yarıda nasıl
oynamışsak, nasıl bir istikrarlı bir gra-
fik çizmişsek aynı şekilde gitmeye çalı-
şacağız" dedi. DHA

1-2 transfer yapabiliriz
Transfer çalışmalarını da değerlendiren Çalımbay, "1-2 tane
transfer yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sadece Yasin Öztekin'i ala-
bildik. 2 tane, belki 3 tane daha oyuncu alacağız ve kapatacağız.
Mert Hakan Yandaş cezalı, Emre Kılınç'ın fıtığında bir sakatlık
var, onunki bugün belli olacak. Onda biraz risk var. Fernando'da
biraz risk var. Oynamama riski var ikisinde de. Aaron Appindan-
goye'nin bir sakatlığı var, belki oynayabilir. Marcelo da öyle. Bir
darbe aldı ve sakatlandı. Oyundan o yüzden çıkarttık.
Yetiştirmeye çalışıyoruz ama her türlü aksilik de olabilir" dedi.

Roma’da büyük
başarıyı hedefledi
Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli 
futbolcu Mert Çetin, "Roma forması altında
büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ligde ve
Şampiyonlar Ligi'nde güzel şeyler olacak" dedi
Milli takımda da görev alan defans oyuncusu
Mert Çetin, ara transfer döneminin en çok istenen
oyuncularından oldu. Başta Galatasaray olmak
üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan
genç oyuncu İtalya'daki yaşamı, Roma taraftarı-
nın kendisine yaklaşımı ve hedefleri hakkında De-
mirören Haber Ajansı'na (DHA) özel
açıklamalarda bulundu. Roma Teknik Direktörü
Paulo Fonseca ile iletişiminin çok iyi olduğunu
vurgulayan 23 yaşındaki Çetin, "Aramızdaki ilişki
bence iyi çünkü bana güvendiğini hissedebiliyo-
rum. Yeri geldiğinde sağ bek, yeri geldiğinde orta
sahada, güvenini ben de boşa çıkarmadığımı
hissediyorum. Nerede görev verirse, nerede boş-
luk olursa beni oynatmak için can attığını göre-
biliyorum. Ben de onun verdiği şansı en iyi
şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yine şans
gelecektir eminim, o şansı da en iyi şekilde de-
ğerlendireceğime eminim ve formayı aldıktan
sonra da bırakmamak için elimden geleni yapa-
cağım" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar burada olmak istiyorum

Şu anda hedefinin Roma formasını uzun yıllar
terletmek olduğunu açıklayan Mert Çetin, "Ben
adım adım gidiyorum. Roma'ya transfer oldum
ve ilk hedefim burada kalıcı olmak. Burada ka-
lıcı olup uzun yıllar Roma forması giyebilmek.
Roma forması altında büyük başarılar elde
etmek istiyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde
güzel şeyler olacak" dedi. 

Türk sporu iyi
yerlere gelecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)
Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ankara'da
süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları
Çalıştayı'nın üçüncü gününde basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu
Çalıştayın çok büyük katkıları olacağına inandı-
ğını dile getiren Türkoğlu, "Bu anlamda Sayın Ba-
kanımız ve tüm ekibini kutluyorum. Her
kulübümüzün her federasyonumuzun farklı bek-
lentileri var. Biz de Basketbol Federasyonu olarak
kendi istek ve beklentilerimizi başta Sayın Bakanı-
mıza ve daha sonra ekip arkadaşlarıyla paylaştık.
Umuyorum ki çalıştay sona erdiği zaman bu ko-
numlarda olan federasyon başkanları olarak,
daha sonra kulüpler olarak verilecek olan kararlar
Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanı-
yorum" dedi.

Sağlam bir federasyonuz

Federasyon başkanlarının farklı istek ve talepleri
olduğunu dile getiren Hidayet Türkoğlu, şu ifade-
leri kullandı: "Biz basketbol federasyonu olarak şu
an kendi ayaklarımız üstünde duran gayet sağlam
bir federasyonuz. Bu anlamda tecrübelerimizi on-
larla da, bu işi nasıl yaptığımızı onlarla paylaş-
mak istediğimizi her fırsatta dile getirdik. Bu tip
çalıştayları sayın Cumhurbaşkanımızda çok ya-
kından takip ediyor. Kendileri zaten eski bir
sporcu ve spora ne kadar değer verdiğini hepimiz
biliyoruz. İnanıyorum ki bu çalıştay sürecinde in-
şallah bir spor politikasına dönüşür ve Türk spo-
runa çok önemli şeyler katar."

Ali
Koç

Hidayet
Türkoğlu



M odern Eğitim Kurumları, Robochallenge
Uluslararası Robotik Olimpiyatlarında
dünya genelinde finalist olan 615 yarışmacı

ve 533 robot arasından Air race alanında Fransa, İs-
panya, Meksika, Kolombiya gibi birçok ülke ve üni-
versiteli rakibini eleyerek Gümüş madalya kazandı.
Dünya ikincisi takımın başında olan danışman öğret-
men Zafer Türkmen ile öğrenciler Ahmet Kınay ve
Furkan Telli'ye düzenlenen törenle ödülleri takdim
edildi. 

TEKNOFEST'te iki birincilik

Modern Eğitim Kurumları TEKNOFEST'te de in-
sanlık yararına teknoloji alanında 240, sağlık katego-
risinde liseler arasında ise 280 proje arasından
Türkiye birincisi oldu. Takımının başında olan danış-
man öğretmen Zafer Türkmen ile öğrenciler Semih

Apaydın ve İbrahim Yahya Gürdal'a ödülleri takdim
edildi. Modern Eğitim Kurumları 2020-2021 Burslu-
luk ve Okula Kabul Sınavında dereceye giren öğren-
cilerine de ödülleri verildi. Modern Eğitim Kurumları,
11-12 Ocak 2020 tarihlerinde 2 bin 650 başvuru ile
gerçekleştirilen bursluluk sınavında her kademeden
ilk 10'a giren öğrencilere çeşitli oranlarda eğitim burs-
ları da takdim edildi. 

İlçem adına gururlandım

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes
Bakırcı törende yaptığı konuşmada, öğrenciler tara-
fından üretilen projeleri gördükçe heyecanlandığını
dile getirerek, "Sahnede gördüğümüz fotoğraf başarı-
nın fotoğrafıdır. Benim şahsım ve ilçem adına gurur-
landım. Bu öğrencilerimiz bizi sadece Türkiye'de
değil bütün dünyada temsil ettiler. Bu güzel öğrenci-
lerimizin başarılarının devamını diliyorum. Allah yol-
larını açık etsin" ifadelerini kullandı. Modern Eğitim

Kurumları sahibi Murat Gülel ise kurumun öğretmen
ve öğrencilerine teşekkür ederek, bundan sonra daha
büyük başarılar elde edileceğine inandığını söyledi.
Gülel, "Buraya katılan herkese de ayrıca şükranlarımı
sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Romanya ve
TEKNOFEST

yarışmaları ile 
birlikte 
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Youtuber başkanYoutuber başkanYoutuber başkanYoutuber başkanYoutuber başkanYoutuber başkanYoutuber başkanYoutuber başkan
Yasin Kartoğlu 

Başakşehir’de Türkiye’nin ilk YouTube
akademisini hayata geçiren Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medyada bir
yeniliğe daha imza attı

BAşAkşehir'de Türkiye'nin ilk You-
Tube akademisini hayata geçiren Ba-
şakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, sosyal medyada bir yeniliğe
daha imza attı. Yeni nesil radyo olarak
bilinen Spotify'da hesap açan Başkan
Kartoğlu, “Başkan ile Çay Molası”
programlarını podcast olarak artık bu
mecrada da yayınlayacak. Başakşehir
Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde
Başkan Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla
Youtube Akademi kurulmuştu. Akade-
mide gençlere ücretsiz olarak uygula-
malı teknik bilgi veriliyor. YouTube
kanalı kurma ve konsept belirleme ko-
nusunda da koçluk yapılıyor.

Önce YouTube şimdi de Spotify

Başkan Yasin Kartoğlu, bu sıra dışı hiz-

metin ardından dijital dünyada bir ye-
niliğe daha imza attı. Spotify'da pod-
cast hesabı açtı. YouTube kanalında
yayınlanan “Başkan ile Çay Molası”
isimli programını podcast hesabından
da yayınlamaya başladı. Böylelikle
Kartoğlu, “Türkiye'nin ilk podcaster
belediye başkanı” unvanın sahibi oldu.
Başkan Kartoğlu, Youtube Akademi'de
çekimlerini gerçekleştirdiği ilk progra-
mında ünlü radyocu Ceyhun Yılmaz'ı
konuk etmişti. Bu programın ses kaydı,
Kartoğlu'nun podcast hesabında ya-
yınlandı. Konuya ilişkin konuşan Kar-
toğlu, “Sosyal medyanın en iyi şekilde
kullanımı her zaman her işte fayda sağ-
layan bir unsur. Bunun bilincinde ola-
rak Başakşehir’de de benzer çalışmalar
yapıyoruz” dedi. BARIŞ KIŞ

Ataşehir’de
festival vakti

AtAşehir Belediyesi’nin “Sanat Eğitimini Mahalle-
nize Getiriyoruz” Projesi kapsamında, Ataşehir’in ma-
hallelerinde bulunan merkezlerinde müzik eğitimi alan
çocukların ve gençlerin oluşturduğu Gençlik Senfoni
Orkestrası, Ataşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Gençlik Senfoni Orkestrası konserde ilk olarak Barok
müzik seçkilerinden oluşan bir program hazırladı. Son-
rasında ise Alman müzisyen, besteci ve çeşitli enstrü-
manların virtüözü Georg Philipp Telemann, Klasik batı
müziği bestecisi ve aynı zamanda kemancı Tomaso Al-
binoni ve Avusturyalı besteci ve kemancı Heinrich
Ignaz Franz Biber’ın eserlerini seslendirdiler. Festivalin
ikinci gününde ise Baby Concerts: “Notaların Dansı”
ile MSKM sahnesinde yer aldı.

Sanata bakış açısı gelişti 

Dört müzisyenin ve bir de balerinin canlı performansı
ile gerçekleşen klasik müzik konserinde bebekler ve aile-
leri dünyaca ünlü bestecilerin; Vivaldi, Wolfgang Ama-
deus Mozart, Johann Sebastian Bach, Gioacchino
Rossini’nin eserlerini dinlerken kısa bir bale perfor-
mansı da izlediler. Etkinliğin sonunda çocuklar enstrü-
manları yakından inceleyip müzisyenlerle konuşma
fırsatı da buldular. Konser sonrasında aileler çocukla-
rıyla birlikte hem görsel hem de işitsel bir konser izle-
menin keyfini yaşadıklarını ifade ederek Ataşehir
Belediyesi’ne teşekkür ettiler. 

Youtuber başkan

TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI
TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI
TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI
TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI
TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI
TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI
TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI
TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI
TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI
TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI
TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI
TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI
TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI
TURKIYE’DE BIRINCI
DUNYADA ISE IKINCI

"Eğitim, sadece bilginin ezberletilmesi değil,
bilgiye ulaşacak aklın ve düşünceleri hayata
geçirecek iradenin eğitilmesidir" anlayışı ile
hizmet veren modern Eğitim Kurumları, ki-
taplardaki bilgileri öğretmenin çok ötesinde
bir eğitim anlayışıyla öğrencilerini geleceğe
en güçlü şekilde hazırlıyor.
Gelecekte söz sahibi olacak ve geleceğin
dünyasını aydınlatacak çocuklarımıza, birey-
sel yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri ve
başarıya dönüştürebilecekleri bir eğitim an-
layışının ürünü olan ve içinde özgün dil eği-
tim modeli mES, Evrensel insani Değerler
Eğitimi, sporla yaşam, bilim ve sanatın sev-
giyle sentezlendiği bir eğitim felsefesi olan
modern Eğitim Konseptini sunuyor.
Kurum ana hedefini, "Biliyoruz ki çocuklar,
medeniyetlerin en değerli yapı taşlarıdır. Ata-
türk’ün de ifade ettiği gibi eğitimin öncelikli
amacının ahlaklı, karakterli, dürüst, muhake-
meli ve kararlı bireyler yetiştirmek olduğuna
inanıyoruz. Bu inancımızın gereği olarak öğ-
rencilerimizi, denemekten korkmayan, araş-
tırmayı seven, inkılapçı, üretken, dünyayı
yönetecek lider ruhlu bireyler olarak yetiştir-
meyi en büyük misyonumuz olarak görüyo-
ruz" şeklinde açıklıyor. 

Öncelikli amacımız
ahlaklı dürüst

bireyler yetiştirmek

-2019-Romanya Robochallenge Dünya
Robot Olimpiyatı Dünya 4.lüğü ve
Dünya 2.liği 
-2019-Teknofest İnsanlık yararına 
Teknoloji Sağlık Kategorisi 1.liği 
-2019-TÜBİTAK Ortaokullar Arası Proje
Olimpiyatı Marmara Bölge 2.liği ve
3.lüğü 
-2019-TÜBİTAK Liseler arası Proje 
Olimpiyatı Marmara Bölge 3.’lüğü 
-2019-Bursa Science Expo Jüri Özel
Ödülü 
-2019 Anaokulu 5 ve 6 Yaş. Okul 
Öncesi “Kod En Mavi” Yarışma 
İstanbul 2.liği 
-2019 Google Science Fair Dünya 
Geneli ilk 100 Proje Finalistliği 
-2019 Brezilya Mostratec Science 
Olimpiyat Dünya Finalistliği 
-2018 Mısır Eistef Science Olimpiyat 
2 altın 8 Gümüş 2 Bronz Madalya ile
Dünya 2.liği 
-2019 Portekiz Youth Science Meeting
10 Proje ile Best Delegate 
-2019 Gazi Yaşargil Bilim Olimpiyatı 
Yılın genç Bilim insanı ödülü 

Modern Eğitim Kurumları'nın
daha önce kazandığı 
başarılardan bazıları; 

Modern
Eğitim
Kurumları’nın
ödül töre-
ninde öğren-
cilerin folklor
gösterisi 
beğeniyle 
izlendi. 

Yafes 
Bakırcı

Murat
Gülel


