
Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine
Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında

yer alan Abdullah Teber, Damga'ya konuştu.
Gelecek Partisi'ne katılmasının nedenlerini
anlatan Teber, Ahmet Davutoğlu'nun parti
kurarak büyük bir sorumluluk aldığını be-

lirtti. AK Parti'nin her geçen gün eridiğini
savunan Teber, “Yapılan araştırmalara
göre Türkiye'nin yüzde 60'ı iktidardan

memnun değil” diye konuştu. 2014 Bey-

likdüzü Belediye Başkanlığı seçimine dair önemli
detaylar da paylaşan Teber, Ekrem İmamoğlu'nun
Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olma-
sında büyük katkısının olduğunu dile
getirdi. Teber ayrıca Gelecek Parti-
si'nin HDP konusunda çok net bir
çizgisinin olduğunu paylaştı. 
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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

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

SAYFA 7

Beyaz 
Toroslar...

SAYFA 9

Sahi şimdi 
FETÖ’cü kim?

Mustafa DOLUFakir YILMAZ

Eyüpsultan'da konuşan Saa-
det Partisi Lideri Temel Kara-

mollaoğlu, ekonomik sıkıntıların
ciddi bir seviyeye ulaştığını belirte-
rek, hükümeti eleştirdi. Karamolla-
oğlu, “Garibana yüzde 9 zam
yapıyorsun, bütün giderlerine yüzde
50 zam yapıyorsun. Nasıl işin için-
den çıkacak o
adam. Bunu da
hiç sıkılmadan,
çekinmeden
ekonomimiz
daha iyiye gidi-
yor diye söyle-
yerek yapıyorlar.
Arkadaş biz bu
laflara itibar 
etmeyiz” dedi.

ç

Ekonomi iyi gidiyor
diyene itibar etme

Temel Karamollaoğlu

Gelecek Partisi’nin İstanbul İl Başkan-
lığı düzenlenen törenle açıldı. Küçük-

çekmece’deki açılışı Gelecek Partisi Genel
Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptı. Konuşan-
ların suçlandığını, yolsuzluk var diyenlerin
cezalandırıldığını belirten Davutoğlu, “Bu

korku iklimini dağıtacağız. Hukuka güven
kalmadı. Herkes yarınından endişe içinde.
Bu ülkenin kaderini mahkum etmek isteyen
ister FETÖ, ister PKK, ister Pelikan olsun
onların karşısında çelik bir iradeyle duraca-
ğız” eleştirisinde bulundu. 
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Nice hakaretlere rağmen ağzından
kem söz çıkmadığını ifade eden Da-

vutoğlu, "Bundan sonra da çıkmayacak.
Dilimiz bozulmayacak. Geçmişi reddetme-
yiz ama nasıl Demokrat Parti içinden çık-
tığı partinin devamı değilse biz de içinden

çıktığımız partilerin devamı değiliz. 
Anlaştığımız şeyler ilkelerdir. şatafat, kibir,
şeffaflıktan kopuş ve yolsuzluk ekonomi
kaynaklarını tüketiyor. Kendi oğlunu diğer
vatan evlatlarından ayıran biri devlet
adamı olamaz" diye konuştu. I SAYFA 9
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İNSANLAR MUTLU DEĞİL

İKTİDARA EKONOMİK ELEŞTİRİ

Pazar günü işyerini açarak ça-
lışmak için açtığı davaları ka-

zanan Avcılar’daki berber Öztürk
Karahan, Danıştay’ın verdiği emsal
kararı berberlere ulaştırdı. Emsal ka-
rarla mahkemeye başvuran 94 ber-
ber pazar
günleri de ilçede
hizmet vermeye
başladı. Kara-
han, "Berberler
Odası hafta
sonu tatili ile
uğraşacağına
berber çocukla-
rına burs imkanı
sağlasın" dedi.
I SAYFA 4
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Berberler pazar 
günü de çalışacak

Öztürk Karahan

KARAR ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

Bahçelievler'de 7 katlı boş bir
binanın çökmesinin ardından

hasar gören ve tahliye edilen Öz-
türk Apartmanı önünde zabıta ve
polis ekipleri
nöbet tutuyor.
Çevre otellere
ve öğretmenev-
lerine yerleştiri-
len bazı
apartman sa-
kinleri ise zabı-
talar eşliğinde
eşyalarını almak
için binaya
girdi. I SAYFA 4
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Eşyalar için
geri döndüler

POLİSLER NÖBET TUTUYOR

Muharrem İnce'nin önceki
gün bir araya geldiği Kırkla-

reli Belediye Başkanı Mehmet 
Kesimoğlu'yla kavga ettiği; Kesi-
moğlu’nun, İnce’ye kafa atıp bur-

nunu kırdığı
iddia edilmişti.
İddialar üzerine
açıklama yana
Muharrem
İnce, “İddialar
gerçek dışı. Olay
tamamen pa-
lavra” dedi. İnce
ayrıca güncel
fotoğraflarını
paylaştı.
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İddialar gerçek dışı
tamamen palavra!

Muharrem İnce

FOTOĞRAFIYLA YALANLADI

Beylikdüzü Belediyesi tara-
fından ilçe halkının toprakla

olan bağını kuvvetlendirmek adına
oluşturulan ve oldukça yoğun talep
gören Hobi Bahçeleri için üçüncü
kez kura heyecanı yaşandı. Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Bilinçsiz tarım ve kentleşme
topraklarımızın yok olmasına
sebep oluyor” dedi. I SAYFA 8
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TOPRAKLA BAĞINIZ OLSUN

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Abdullah Teber, Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu
belirterek, “İktidardan memnun olmayan yüzde 60 bir çoğunluk var. İnsanlar mutlu değil” dedi

ç
İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINA KATKIM OLDU

MEHMET MERT 
SÖYLEŞİ SAYFA 16'DA 

Elimizde kapı gibi
mutabakatımız var 

CumhuRBAŞKAnI
Recep Tayyip Erdoğan,

Pakistan ziyaretinden yurda
dönüşünde uçakta gazeteci-
lere açıklamalarda bulundu.
İdlib konusuna değinen Erdo-
ğan, "Samimi konuşmamız
lazım; Bizim elimizde kapı

gibi bir Adana mutabakatı
var. Biz oraya Adana mutaba-
katı çerçevesinde gittik. hani
'Siz oraya nasıl gidiyorsunuz,
burası Suriye'nin topraklarıdır'
gibi yaklaşım gösterenlere bu
bir cevaptır" diye konuştu. 
I SAYFA 7
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükü-
metin dış politikasını eleştirerek, "İdlib'de sıkıştılar.

Sağa dönüyorlar olmuyor, sola dönüyorlar olmu-
yor. CHP iktidar olduğunda, Orta Doğu Barış ve
İş Birliği Teşkilatı'nı
(OBİT) kuracağız.
Türkiye, Irak, İran
ve Suriye bir
araya gelecek.
Akılcı politika-
larla Orta Do-
ğu'da barışı
yeniden inşa
edeceğiz"
dedi. 
I SAYFA 7

ç
İDLİB’DE SIKIŞTILAR!
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TÜRGEV’den geri alınan, sonrasında İBB Meclisi tarafından 
Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilen İBB binası hakkında açık-
lama yapan Ekrem İmamoğlu, “Bu resmen, meclisteki çoğun-
luk üzerinden eşkıya anlayışı. Eşkıyanın ne anlama geldiğini
biliyorsunuz; malını gasp etmek” ifadelerini kullandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Kabataş-Mecidiyeköy-Mah-

mutbey Metrosu”nun birinci etabı
olan “Mecidiyeköy-Mahmutbey
Hattı”ndaki ilk test sürüşünü gerçek-
leştirdi. Programda gazetecilerin soru-
larını cevaplayan İmamoğlu, Beyoğlu
Örnektepe'deki İBB binasının İBB
Meclisi tarafından ilçe belediyesine

tahsis edilmesine sert tepki gösterdi.
Binanın, protokollerin iptali ile TÜR-
GEV'den geri alındığını belirten İma-
moğlu, "Bu resmen, meclisteki
çoğunluk üzerinden eşkıya anlayışı.
Kamu vicdanı değil, eşkıya anlayışı,
eşkıya duruşu. Eşkıyanın ne anlama
geldiğini biliyorsunuz; malını gasp
etmek" açıklamasında bulundu. 

ç
İBB’NİN MALINI GASP ETMEK İSTİYORLAR

İBB'nin 2 bin-3 bin yatak kap-
asiteli çağdaş öğrenci yurtları

ile hizmet vereceğini ifade eden
İmamoğlu, "Şimdi eşkıyalık yapa-
rak, kendince Meclis’te karar alarak
ne yapıyorlar? Süreci bypass ede-
cekler. Neymiş efendim? Bu projeyi,
Meclis üzerinden X belediyeye tah-

sis edecekler, o belediye üzerinden
de istedikleri gibi hareket edecekler.
Hani kusura bakmasınlar ama
‘pışık’ derler ya çocuklar gözleri ile
yaptıkları oyunda; aynı öyle der 16
milyon insan da. Alınan karar, ‘yok’
hükmündedir. A vakfı, B vakfı işine
baksın" dedi. I SAYFA 9

ç
BU ALINAN KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR

Kararı veto edeceklerini de aktaran İmamoğlu, "Gayet tabi 
veto edeceğiz. Hukuki süreçleri yöneteceğiz. Zabıtalarımızla 
gideceğiz, temizleyeceğiz, içine insanlarımız girecek. Birçok kamu
alanında yapılmak istenen bu müdahaleleri geri püskürteceğiz.
Çünkü onlar, bir avuç insanın isteklerini yerine getiriyor; biz, 16
milyon insanın isteklerini yerine getiriyoruz" diye konuştu.

AK PARTİ’NİN 
DEVAMI DEĞİLİZ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Geçmişi reddetmeyiz
ama nasıl Demokrat Parti içinden çıktığı partinin devamı değilse biz de
içinden çıktığımız partilerin devamı değiliz” ifadelerini kullandı

Hobi bahçeleri için
3. kez kura çekildi

BU KORKU İKLİMİNİ DAĞITACAĞIZ

AĞZIMIZDAN KEM SÖZ ÇIKMADI

Ligin yeni lideri
TRABZONSPOR

Süper Lig 22. haftasında Trab-
zonspor sahasında Sivasspor'u

konuk etti. Ligde 11. haftadan itibaren
liderlik koltuğunun sahibi olan Sivasspor,
bordo mavili ekibe 2-1 yenilince galibi-
yet hasretini 4 maça çıkardı ve liderlik
koltuğunu rakibine devretti. Ligde üst
üste 6. galibiyetini alan ve bir maçı eksik
olmasına rağmen ligin yeni lideri olan
Trabzonspor, puanını 44'e çıkardı. 
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İstanbul Amatör Süper Lig
3.Grup'ta liderlik koltuğunda otu-

ran İstanbul Sinopspor, Küçükçekmece
Kemal Aktaş Stadyumu'nda karşı kar-
şıya geldiği Gaziosmanpaşaspor'u 5-0
mağlup ederek üst üste üçüncü kez
şampiyonluğunu ilan etti. İlk yarısı 1-0
biten karşılaşmada, ikinci yarı adeta gol
şov yapan İstanbul Sinopspor, karşılaş-
manın ardından büyük coşku yaşadı. 

ç

İstanbul Sinopspor üst üste şampiyon 

Abdullah
Teber

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 
Erdoğan

ibb meclisi’nin kararını veto edeceğiz

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin 
İstanbul İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi



M ecidiyeköy'deki Okan Bayülgen'e ait
Dada Salon Kabarett'te gerçekleşen 'Hi-
kayesi Var' albüm tanıtım gecesine birçok

ünlü isim katıldı. Özge Gürel ve sevgilisi Serkan
Çayoğlu, Kerem Bursin, Polat Yağcı, Birce Aka-
lay, Sinan Tuzcu, Merve Çağıran, Kaan Urgancı-
oğlu, Selim Bayraktar, Eda&Metin Özülkü gibi
isimler gecedeki yerlerini aldı. 

İlk bestemi Nükhet'e sattım

Nükhet Duru'ya albümde eşlik eden ünlü isimler
ise sahnede de usta sanatçıya destek oldu. Kal-
ben, Funda Arar, Ceylan Ertem, Sıla, Sena Şener,
Ayta Sözeri, Kenan Doğulu sahnede Duru'yla
birlikte düet yaparken hem de ünlü sanatçıyla il-
gili anılarını paylaştı. Nükhet Duru ve Kenan Do-
ğulu arasındaki konuşma ise herkesi güldürdü.
Kenan Doğulu'nun "İlk bestemi Nükhet'e sattım.
Tak etti canıma" sözleri üzerine usta sanatçı
"Ama nasıl koku alıyorum değil mi? Nükhet'in
hamurundan derlerdi" diyerek karşılık verdi. 
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İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

TANITIM GECESI

NEŞET
ERTAŞ'I
YAŞATTI
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde
'Yeşil Nesil Karfest' etkinliği
bu yıl ikinci kez düzenlendi.
Sevgililer günü özel etkinliği,
16 Şubat Pazar günü gerçek-
leşti ve Neşet Ertaş eserle-
riyle anıldı. Ücretsiz
gerçekleşen etkinlikte ünlü
dj Yasin Keleş sahne aldı.
Yasin Keleş daha önce Neşet
Ertaş'ın 'Gönül Dağı, Yanıyo-
rum' gibi eserlerini günümüz
sound'uyla düzenleyerek
gençlerle buluşturmuştu.
Yasin Keleş, usta ozanın tür-
küleriyle hem aşkı yansıttı
hem de sevenlerine unutul-
maz bir gün yaşattı.

Seneler sonra albüm çıkarma kararı alan ve sanatçı dostlarıyla klasikleşmiş eserlerinden düetlerin
yer aldığı bir albüm çıkaran usta sanatçı Nükhet Duru, albüm tanıtım gecesinde dostlarıyla buluştu

NUNU’NUN 

ALBÜMDEKİ
ŞARKILAR
Albümdeki şarkıların sıralaması ise şu
şekilde: Yaralım - Nükhet Duru & Sıla,
Seninle - Nükhet Duru & Kenan Doğulu,
Nerde - Nükhet Duru & Mabel Matiz,
Aşık Oluyorum - Nükhet Duru & Evren-
can Gündüz, Beni Benimle Bırak - Nükhet
Duru & Funda Arar, Bir Nefes Gibi -
Nükhet Duru & Kalben, Kazandım -
Nükhet Duru & Zeynep Bastık, Destina-
Nükhet Duru & Ceylan Ertem, Gözlerin
Bulutlu - Nükhet Duru & Sena Şener,
Sevda - Nükhet Duru & Rubato, Mah-
mure - Nükhet Duru & Ata Demirer

MEKANIN SAHİBİ 
GERİ DÖNDÜ!
MEKANIN SAHİBİ 
GERİ DÖNDÜ!
MEKANIN SAHİBİ 
GERİ DÖNDÜ!
MEKANIN SAHİBİ 
GERİ DÖNDÜ!
MEKANIN SAHİBİ 
GERİ DÖNDÜ!
MEKANIN SAHİBİ 
GERİ DÖNDÜ!
Müzik hayatında 14 yılı geride bırakan ve ilk çıktığı günden
itibaren ilgi odağı olan müziğin yakışıklı çocuğu Murat Boz,
yeni teklisi 'Can Kenarım'ı dinleyicileri ile buluşturdu

6 ay önce 'Aşk Bu' adlı teklisini takipçile-
riyle paylaşan Boz, istediği geri dönüş-
leri alamamıştı. Yeni şarkısı için küvete
giren Boz'un klibi ve sağlam vücudu ol-
dukça ilgi görüyor. Aranjesini Mustafa
Ceceli'nin yaptığı 'Can Kenarım' Gülşen
Aybaba yönetmeliğinde kliplendirildi.
Şarkıyı beğenen Boz'un hayranları, "işte
şimdi mekanın sahibi döndü" yorumla-
rını yaptı. Yakışıklı popçunun yeni tek-
lisi, 2 günde 1 buçuk milyon tık aldı.

Ben böyle bir cümle kurmadım
Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Aslıhan Turan Bos-

tancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen konsere eşi Arda Tu-
ran’la birlikte geldi. Bir çocuk sahibi çift bu özel gece öncesi

basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aslıhan Turan, bir
parodi hesabın yaptığı paylaşımın haberleştirilmesi sonrasında

“Hiç ara vermeden üçüncü ve dördüncü çocuğu yapacağız.
Kocamın genleri çoğalsın istiyorum” şeklinde bir açıklama yap-

tığı iddia edilmiş ve bu asılsız haber uzun süre konuşulmuştu.

Instagram’da temizlik yaptı
Aslı Enver ‘Sevgililer Günü’ne saatler kala Instagram’da
temizlik yaptı. 200 kişiyi arkadaş listesinden sildi. Arala-
rında Hadise de vardı. Hadise “Sorun etmem, kişilerin
kendi tercihidir. Ben de kimseyi takip etmiyorum zaten”
dedi. Aslı Enver’e, Murat Boz ile aşk yaşadığı 2016-2019
arasında defalarca “Hadise ile Murat’ın yakınlığından ra-
hatsız mısınız?” diye sorulmuştu. Aslı Enver, Hadise’nin
harika bir arkadaş olduğundan söz etmişti. Bu arada
Murat Boz ile Aslı Enver birbirini hâlâ takipte. 

Funda
Arar

Nükhet
Duru

Ayta 
Sözeri

SılaSıla 

Kenan
Doğulu

Yasin Keleş

Ceylan
Ertem

Murat
Boz



E senyurt'ta sevgilisiyle tartıştıktan 
sonra pompalı tüfekle intihara teşeb-
büs eden adam, polis gelince kaç-

maya çalıştı. Fazla uzaklaşmadan adam 
yakalanırken, arbede sırasında bir polis me-
muru elinden hafif yaralandı. 

Polis memuru yaralandı 

Olay, Esenyurt Atatürk Mahallesi Adnan 
Kahveci Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya 
göre, bir adam ve sevgilisi yol kenarına çek-
tikleri araçta tartışmaya başladı. Tartışma 
sonrasında adam, yanındaki pompalı tü-
fekle intihara kalkıştı. Kadının ihbarı üze-
rine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 
Kısa sürede ekiplerin pompalı tüfeği alarak 
ikna ettiği adam kaçmaya kalkıştı. Birkaç 
metre sonra şahıs kıskıvrak yakalandı. Yaşa-
nan arbedede bir polis memuru elinden 
hafif yaralandı. Tedavisi ambulans içinde 
yapılan polis memuru, tedbiren hastaneye 
götürüldü. Şüpheli adam ve yanındaki 
kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine 
götürülürken, araçta inceleme yapıldı. DHA 
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ARNAVUTKÖY'DE 4 katlı 
apartmanın giriş katında 
elektrikli şofbenden kaynak-

lanan yangın bina sakinlerine korku 
dolu anlar yaşattı. Yangın Arnavutköy 
Hicret Mahallesi Aydoğdu sokaktaki 4 
katlı binada meydana geldi. Binanın 
zemin katında oturan Abdurrahman 
Çiçek ve ailesi, elektrikli şofbenden do-
layı meydana gelen yangını fark etti. 
Alevlerin kısa sürede sardığı daireden 
ailesini son anda dışarı çıkaran ev sa-
hibi, daha sonra itfaiyeye haber verdi. 
Bir anda daireyi saran alevler binanın 
dış cephesini de tutuşturdu.  
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan-
gına kısa sürede müdahale ederken 
alevler sokaktaki elektrik ve telefon 
kablolarına da sıçradı. Korku dolu an-
ların yaşandığı mahallede, vatandaşlar 
da itfaiye ekiplerine yardım etti.  Sön-
dürülen yangında ölen ya da yarala-
nan olmazken, yangının çıktığı daire 
ve binanın dış cephesinde büyük hasar 
meydana geldi.  

Arnavutköy'de  
alevler korkutttu 

ŞİŞLİ Nişantaşı'nda ters yönden gelen ve mo-
tosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan ki-
şiye çarptı. Yaya kazayı hafif sıyrıklarla 
atlatırken, kaza anı kameralara yansıdı Nişan-
taşı Vali Konağı Caddesi'nde yolun trafik ışıkla-
rında yolun karşısına geçmek için bekleyen 
yayaya ters yönden gelen ve üstünde 2 kişinin 

olduğu motosiklet çarptı. Yaya çarpmanın etki-
siyle yere düşerken, çevredekilerin ihbarı üze-
rine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. İsmi öğrenilemeyen kişi ambulansla 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık du-
rumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza 

anı çevrede bulunan işyerinin güvenlik kame-
rasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 
ışıkta bekleyen yayaya yolun karşısına geç-
meye çalıştığı sırada motosiklet çarpıyor. Yaya 
çarpmanın etkisiyle yere savruluyor. Motosik-
letin üstündeki 2 kişi de yere düşüyor. Çevre-
dekiler yayanın yardımına koşuyor.

BAHÇELİEVLER'DE devriye 
görevi yapan 3 bekçi, şüphele-
nerek kimlik sordukları kişinin 

bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yarala-
nırken, şüpheli silahla vurularak yaka-
landı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 
bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin 
bulunmadığı öğrenildi. Olay, saat 21.00 
sıralarında Zafer Mahallesi Çimen 
Sokak üzerinde meydana geldi. Emniyet 
yetkililerinden alınan bilgiye göre, devriye 
görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, 
durumundan şüphelendikleri bir kişiyi 
durdurdu. Celal P. adlı şüpheli kimlik 
kontrolü yapan bekçilere bıçaklı saldırıda 
bulundu. Saldırıda 3 bekçi yaralandı. 
Şüpheli kaçmaya çalışırken silahla vuru-
larak yakalandı. Olay yerine sevk edilen 
sağlık ekipleri, bıçaklanan bekçiler ile vu-
rularak yaralanan şüpheliyi ilk müdaha-
lelerinin ardından ambulansla hastaneye 
kaldırdı. Tedavi altına alınan bekçiler ile 
şüphelinin hayati tehlikelerinin bulun-
madığı öğrenildi. Yapılan soruşturmada, 
şüpheli Celal P.'nin tehdit, hakaret, evden 
hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından 
poliste suç kaydının olduğu tespit edildi.  

Bekçileri yaralayan 
şüpheli yakalandı

Kaza yapan araç takla attı faciadan dönüldü

KAZA, saat 04.00 sıralarında TEM Oto-
yolu Orhanlı mevkiinde yaşandı. Ankara 
istikametine ilerleyen 70 EL 209 plakalı 
otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle 
sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini 
kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. 
Otomobil, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 
50 metre savrularak aynı istikametteki 
41 AEH 367 plakalı otomobil ile kafa 
kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sü-
rücülerin ihbarı üzerine olay yerine 
sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Araçlardaki kişiler itfaiye ekiple-
rince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim 
edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kont-
rolde, kazaya neden olan otomobildeki 
Hüseyin Özkan (24) ile Evren Yılmaz'ın 
(24), olay yerinde hayatlarını kaybettik-
leri belirlendi. Polis ekipleri de otoyolda 
ikinci bir kaza yaşanmaması için  
güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve trafik 
ekipleri, kaza sonrası olay yerinde yak-
laşık bir saat incelemelerde bulundu. 
Ekiplerin incelemesinin ardından 
Özkan ve Yılmaz'ın cansız bedenleri 
ambulanslarla Tuzla Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 

Soruşturma başlatıldı 

Öte yandan, kazaya karışan diğer sü-
rücü ise ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

Tuzla'da TEM Otoyolu Ankara  
istikametinde, sürücüsünün 

kontrolünü kaybettiği otomobil 
önce bariyerlere çarptı sonra da 
savrularak başka bir otomobil 

ile çarpıştı. Kazada 2 kişi  
hayatını kaybetti

TEM’de trafik 
kazası: 2 ölü

Motosiklet çarptı hastanelik oldu

KAZA, Kocatepe Mahallesi 
Şehir Parkı Caddesi'nde 
saat 04.00 sıralarında mey-

dana geldi. Sürücüsünün ismi henüz 
öğrenilemeyen 59 RE 083 plakalı 
kamyonet, Şehir Parkı Caddesi üze-
rinde sürücünün kontrolü kaybetmesi 
üzerine park halindeki 7 otomobile 
ardı ardına çarptı. Kazada kamyonet 
ve otomobiller hurdaya dönerken, 1'i 

ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında 
evlerinde bulunan ve gürültüyle uya-
nan otomobil sahipleri hurdaya 
dönen otomobillerini görünce şok ya-
şadı.  İhbar üzerine olay yerine polis, 
sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk 
müdahalesi olay yerinde yapılan 1'i 
ağır 3 yaralı ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruş-
turma başlattı. 

Gürültüyle uyandıklarını belirten bir 
otomobil sahibi, "Uykudaydık. Birden 
bire ses duyunca uyandık. Çıktık bir 
baktık, yerde 1 kişi yatıyor. Birisi çok 
ağırdı, birisi hafif yaralıydı. 112'yi ara-
dık. 112 geldi hastaneye gönderdik. 
Toplamda 3 kişi vardı. Şoför hafif ya-
ralıydı. Bir tanesi ağır yaralıydı. Biri-
nin ise ayağı kırılmıştı. 7 tane 
otomobile hasar verdi" dedi. DHA 

KAZA geçtiğimiz günlerde Yukarı 
Dudullu Mahallesinde meydana 
geldi. İddialara göre dörtyol kesi-

şiminde yola kontrolsüz giren otomobil 
hafif ticari araca çarptı.  
Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 
araç takla attı. Kazayı görenler yardıma 
koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 

sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yarala-
nan sürücü ambulansla hastaneye kaldırı-
lırken hayati tehlikesinin olmadığı 
öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan cadde 
takla atan aracın kaldırılmasının ardından 
tekrar normale döndü. Görgü tanıkları 
"Otomobil kontrolsüz olarak yola girince 
yandan çarptı. Çarpınca araç taklalar at-

tıktan sonra durabildi" diye konuştu. Bir 
kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamera-
sına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 
dörtyol kesişiminde kontrolsüz yola giren 
otomobil hafif ticari araca çarpıyor.  
Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 
araç takla atıyor. Kazayı görenler takla 
atan araçtaki kişiye yardıma koşuyor.

Bayrampaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 7 otomobile 
çarptı. Kamyonet ve otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Esenyurt’ta sevgilisiyle  
tartıştıktan sonra pompalı 
tüfekle intihara teşebbüs 
eden adam, polis gelince 
kaçmaya çalıştı

Bayrampaşa’da korkunç kaza

INTIHARA KALKISTI 
POLISTEN KACTI

Esenyurt'ta sevgilisiyle tartıştıktan sonra 
pompalı tüfekle intihara teşebbüs eden 
adam, polis gelince kaçmaya çalıştı.

Ümraniye'de dörtyol kesişiminde iddiaya göre kontrolsüz yola çıkan otomobil hafif ticari araca çarptı. 
Kazada takla atan araçta bulunan sürücü yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı



M ustafa Kemal Paşa Mahal-
lesi’nde erkek berberi Öztürk
Karahan, Pazar günü işyeri-

nin açık olmasına izin vermeyen Avcılar
Belediyesi aleyhine 1 Mart 2012'de İs-
tanbul 5’inci İdare Mahkemesi’nde
dava açtı. Mahkeme, 30 Nisan 2014 ta-
rihinde, Avcılar’daki erkek kuaförü ve
belediye yetkililerinin iş yerlerinin Pazar
günleri kapalı tutulmasına karar verdi-
ğini bu nedenle belediyeden pazar günü
için işyeri açma ruhsatı alması gerekti-
ğine karar verdi. Karahan, kararı Da-
nıştay’a taşıdı. 

Danıştay haklı buldu

Danıştay 8’inci Dairesi yasa koyucunun
hafta tatilini zorunlu kıldığını kabul
ederken, şu hükme vardı: "İlgili mevzu-
atta aynı işi yapan esnaf, çoğunluğu-
nun kararına göre işlem yapılacağına
ilişkin hüküm bulunmadığından bu du-
rumun tek başına hafta sonu çalışma
izni verilmemesi işlemine gerekçe ola-
mayacağı sonucuna varılmıştır. Ka-
nunda sayılan istisnai iş kolları
arasında bulunmadığı açık olan berber

esnafının belediyeye müracaat ederek
izin almak suretiyle hafta tatilinde de
çalışabilme hakkı bulunmakta iken da-
valı, idarenin davacıya tanınan hafta ta-
tilinde çalışabilme hakkını kısıtladığı
açık olduğundan dava konusu işlemde
hukuka uyarlık, davanın reddine yöne-
lik idare mahkemesi kararında yasal
isabet görülmemiştir."

İsteyen çalışsın isteyen kapatsın

Karahan, iş yerini bu karar üzerine
Pazar günü de açarken berber esnafının
giderek artan işyeri giderlerini karşılaya-
bilmesi için Danıştay’ın emsal oluştu-
ran kararını, isteyen yaklaşık 100
meslektaşına ulaştırdığını söyledi. Ka-
rahan, diğer berberlerin de emsal kararı
iş yerlerinin ön camına yapıştırdıklarını,
bazılarının da açtıkları davaya ekleyerek
bunları kazandığını ifade ederken, "İste-
yen pazar günü çalışsın, isteyen kapat-
sın. Berberler Odası hafta sonu tatili ile
uğraşacağına berber çocuklarına burs
imkanı sağlasın, önemli bölümü sosyal
güvencesiz çalışanların haklarını, mes-
leğin onurunu korusun” dedi. DHA
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KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul, İzmit, İzmir, Çanakkale ve Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve Trafik Gözetleme İstasyonlarının 2 (İki) Yıllık Yangın Al-
gılama, İhbar ve Gazlı Otomatik Söndürme Sistemlerinin Bakım, Onarım, Hidrostatik Test ve Dolum İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/71265
1-İdarenin
a) Adresi :Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A 34676 Beylerbeyi 

ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :02165314000 - 02163349196
c) Elektronik Posta Adresi :......@kiyiemniyeti.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Mersin ve İzmir İllerindeki (5 Adet) Gemi Trafik Hizmetleri 

Merkezi ve (40 Adet) Trafik Gözetleme İstasyonlarında bulunan ve
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Mersin ve İzmir İllerindeki (5 Adet) Gemi Trafik Hizmetleri 
Merkezi ve (40 Adet) Trafik Gözetleme İstasyonu

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 730(yedi yüz otuz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A 

Beylerbeyi/Üsküdar/İstanbul
b) Tarihi ve saati :10.03.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri-
nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandı-
ğını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağ-
landığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen de-
ğerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabi-
lirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belge-
leri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kri-
terlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üze-
rinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosu-
nun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılla-
rın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekli firmalar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifkalarının aslını, aslına uygunluğu no-
terce onaylanmış örneklerini veya aslı idarece görülmüştür ibaresi taşıyan örneklerini teklifleri ile birlikte İdareye sunacaklardır.
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları
veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belge-
lendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Ta-
nınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca
düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya
bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelen-
dirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan
teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Teklif Verecek Firmalar: Kamuya veya Özel sektöre ait işyerlerinde gazlı otomatik (HFC227ea ve CO2) söndürme sistemleri ile ilgili
en az 1 (Adet) sistem kurulumu  ve  en az 1 (Adet) bakım ve onarım işi yapmış olmak, benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Beyler-
beyi/Üsküdar/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu ka-
lemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

2 (İKİ) YILLIK YANGIN ALGILAMA, İHBAR VE GAZLI OTOMATİK SÖNDÜRME 
SİSTEMLERİNİN BAKIM, ONARIM, HİDROSTATİK TEST VE DOLUM İŞİ
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Pazar günü işyerini açarak çalışmak için açtığı davaları kazanan
Avcılar’daki berber Öztürk Karahan, Danıştay’ın verdiği emsal
kararı berberlere ulaştırdı. Emsal kararla mahkemeye başvuran
94 berber pazar günleri de ilçede hizmet vermeye başladı

Aynı zamanda Bağımlılıkla Mü-
cadele Derneği Başkanı olan
Öztürk Karahan, kazancının
önemli bölümünü bağımlılıktan
kurtulmak isteyenler ve uyuştu-
rucu ile madde bağımlılığına
karşı eğitim alanında yaptığı ça-
lışmalara harcadığını ekledi.

Bahçelievler'de 7 katlı boş bir binanın çök-
mesinin ardından hasar gören ve tahliye

edilen Öztürk Apartmanı önünde zabıta ve
polis ekipleri nöbet tutuyor. Çevre otellere

ve öğretmenevlerine yerleştirilen bazı
apartman sakinleri ise zabıtalar eşliğinde

eşyalarını almak için binaya girdi

Eşyalar 
için geri

döndüler

Eşyalar 
için geri

döndüler

Eşyalar 
için geri

döndüler

Eşyalar 
için geri

döndüler

Eşyalar 
için geri

döndüler

Eşyalar 
için geri

döndüler

NARLI Sokak'ta daha önce
boşaltılan 7 katlı binanın çök-
mesi sonucu çevredeki apart-

manlarda hasar oluşmuştu. Çökme
anında hasar gören Öztürk Apartmanı
dışındaki boşaltılan diğer 4 binaya giriş
izni verilmişti. Öztürk Apartmanı'nda
oturan 80 yaşındaki Kadriye Öztürk,
birtakım eşyalarını almak için evine
geldi. 

İkimiz de fenalık geçirdik

Zabıta ve polis eşliğinde içeriye giren
Kadriye Öztürk, çökme anını "Eşim ca-
miden gelmişti. Ben de namazımı kıl-
dım. Dışarıya çıkıp bir ihtiyaç
karşılamamız gerekiyordu. Ben de gi-
yindim üzerimi, asansöre bindik. Asan-
söre biner binmez 4. Kattan 3. kata indi
bir gürültü koptu, yer yerinden oynamış
gibi. Eyvah dedik, asansör koptu her-
halde çakılacağız aşağı, derken aşağı
kadar indi asansör. Kapı açılınca toz
toprak içinde kaldık, bembeyaz olduk.
Hemen yeniden yukarıya çıktık. Evimize
girdik, baktık ki bina üzerimize gelmiş.
İkimiz de fenalık geçirdik, tansiyonları-

mız çıktı. Çaresiz kaldık. Öğretmen-
evinde kalıyoruz şu anda. Öylece gittik
toz içinde. Gece çamaşırlarımı yıkadım,
kuruttum. Bugün ancak geldik, ben
yarın MR’a gireceğim için kağıtlarımı
almaya geldim. İçeride kaldı eşyalarım,
mecburen geldim. Zabıtalar polisler eş-
liğinde girdim. Allah sağlık versin, yapıl-
sın, biz de girelim evimize" şeklinde
anlattı. 

1 ay içinde üst katlar taşınacak

Öztürk Apartmanı’nın müteahhitti Halil
Yüksel ise "Belediyeden geldiler, bugün
de inceleme yapılacak. Kolonlarda her-
hangi bir sıkıntı yoktur. Taşıyıcı zaten
kolonlardır. Bu kirişleri tekrar kırıp C30
beton olarak yapacağız. 1 ay içinde in-
şallah üst katlar taşınacak. Bugün ve
yarın incelemeler devam edecek nu-
mune alacağız, kolonlarda bir şey yok
ama içimiz rahat etmesi için yeniden in-
celeteceğiz yani. Belediye sağ olsun 2
haneyi öğretmenevine, 3 haneyi otellere
yerleştirdi. Diğerleri de kendi imkanları
vardı evlatlarının yanında kalıyorlar"
şeklinde konuştu. DHA

PAZAR GUNU DE
CALIsACAKLAR

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Ab-
dülhamid, vefatının 102. yıl dönü-
münde Fatih'te Çemberlitaş'ta

bulunan kabri başında dualarla anıldı. Saa-
det Partisi’nin düzenlediği anma etkinliği,
Sultan 2. Abdülhamid’in mezarının da bu-
lunduğu Çemberlitaş'taki 2. Mahmut Türbe-
si’nde gerçekleşti. Okunan duaların ardından

konuşan Saadet Partisi Fatih İlçe Gençlik
Kolları Başkanı Muhammet Safa Ocak,
Milli Görüşçüler olarak Sultan 2. Abdülha-
mid’in davasını yarım asırdan beri sürdür-
düklerini belirtti. Ocak, “Yaşadığı dönemin
insanlarının hakkı ile keşfedemediği bir siya-
setçi ve devlet adamı olan Sultan 2. Abdül-
hamid Han eğitim, sağlık, bilim, teknoloji ve
manevi alanlarda Osmanlı topraklarına
çağın ötesinde yüzlerce eser kazandırmış ve
bu eserlerin bazıları ne yazık ki gerçekleşme-
miştir. Bilakis Osmanlı İmparatorluğu’nun
borcunu, indirdi” dedi.

Abdülhamid
dualarla anıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, babası Hasan 
İmamoğlu ile birlikte, Trabzon Köprübaşı 

Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Beykoz’da 
düzenlediği geceye katıldı. Dernek Başkanı 
Osman Karamehmetoğlu tarafından kapıda 
karşılanan İmamoğlu, hemşerilerinin yoğun 
ilgisi ve alkışlarıyla programın düzenlendiği 
salona girdi. İmamoğlu, CHP Milletvekili 
Akif Hamza Çebi, CHP Beykoz İlçe Başkanı 
Aydın Düzgün, Köprübaşı İlçe Belediye Baş-
kanı Ali Aydın’ın da katıldığı dernek gece-
sinde, hemşerilerinin coşkusuyla moral 
depoladı. Gecede konuşan İmamoğlu, gö-
reve geldiğim günden beri ilk defa bir hemşeri 
derneğini ziyaret ettiğini vurgulayarak, “Köp-
rübaşı Derneği’nin yıllardır takipçisiyim. Se-
bebi de Akçaabatlıyım, Akçaabat 
doğumluyum. Bizim ailemiz yaklaşık iki yüz 
yıl yıl önce Köprübaşı’ndan Akçaabat’a göç 
etmiş İmamoğlu ailesi. Dolayısıyla biz Ak-
çaabatlı olduğumuz kadar da Köprübaşılıyız. 
Öyle anlatılır, öyle biliriz” dedi. Ailesinin geç-
mişini araştırmaktan büyük heyecan duydu-
ğunu anlatan Başkan İmamoğlu, “Bizler 
köklerine düşkün insanlarız. Bazen giderim 
Rize’de İmamoğlu ailesi bulurum, bazen Gi-
resun’da hatta Kayseri’de. Dolayısıyla Köp-
rübaşı’nın biz de böyle hassas bir tarafı var” 
diye konuştu. 

Herkesin bir duası var 

Herkesin bir iş için yola çıkmadan önce dua-
sının olduğunu belirten İmamoğlu, kendi 
duasının da ‘başta milletine ve vatanına karşı 
mahcup olmamak’ olduğunu söyledi. İma-
moğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Bey-
likdüzü Belediye Başkanı olduğum dönem 
olsun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı yolculuğum olsun hep aynı duaları ettim. 
Önce Allah beni aileme mahcup etmesin. Ba-
bamla birlikte buradayım. Aile fertlerinin 
gurur duyduğu bir evlat olmak önemli. İkinci 
duam ise doğduğum topraklara mahcup ol-
mamak yönündedir. Bir başka duamız ise el-
bette seçildiğimiz bu kadim şehrin 16 milyon 
insanına karşı mahcup olmamaktır. Ve niha-
yetinde hepimiz memleket sevdalısıyız.” 

Kahveci'yi unutmadı 

Köprübaşı’ndan önemli siyasi simaların çık-

tığını ve kamu ahlakı adına da önemli görev-
lere imza attıklarını kaydeden İmamoğlu, 
“Tabi hemen aklımıza, rahmetli olmuş iki 
önemli isim gelir. Adnan Kahveci ve Recep 
Yazıcıoğlu gibi. Ama onların dışında da yüz-
lerce kamu görevlisi vardır ki hepimiz gurur 
duyarız. İsmini duyduğumuz zaman, hepi-
miz göğsümüzü gere gere bu insanların doğ-
duğu memleketlerin fertleri olduğumuzu 
anlatırız. İşte ben, onun için tam da doğdu-
ğum şehrin, güzel Trabzonlu insanlarının 
gurur duyduğu, göğsünü gere gere anlattığı 
bir görev süresini, inşallah kıymetli hemşeri-
lerimize yaşatırım.” 

Elimden geleni yapacağım  

Köprübaşı İlçe Belediye Başkanı Ali Aydın’ı 
da selamlayan İmamoğlu, Beylikdüzü Bele-

diye Başkanlığı döneminde yaşamış olduğu 
bir olayı şöyle anlattı: “Köprübaşı’na, ilçe be-
lediye başkanlığım döneminde iki defa git-
tim. O dönemin belediye başkanına, arzu 
ederlerse bazı konularda yardımcı olmak is-
tediğimi söyledim. Ama kendilerinden 
olumlu bir dönüş alamadım. İnşallah şim-

diki değerli belediye başkanımız bizimle bu 
dönemde karşılık bulan, cevap veren bir an-
layışla hareket eder. Köprübaşı’nın manevi-
yatına, kültürüne, özellikle oranın 
çocuklarının ve gençlerinin gelişimine katkı 
sunacak, elimden gelen her şeyi yapacağımı 
hemşerilerime duyurmak istiyorum.”

UFUK ÇOBAN

KARTAL'DA, 14 Şubat Sevgililer 
Günü birbirinden renkli etkinlik-
ler ile kutlandı. Tüm gün süren 

kutlama etkinliklerinin sonuncusu ise ünlü 
sanatçı Mazlum Çimen'in en sevilen aşk 
şarkılarını seslendirdiği konseri oldu. Kar-
tal Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü 
dolayısıyla düzenlediği etkinliklere her yıl 
olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar yoğun 
ilgi gösterdi. “Sevgi Her Şeydir” başlığıyla 
düzenlenen etkinlikler kapsamında; An-
kara Caddesi üzerinde kurulan stantlarda 
konser, keman dinletisi, hatıra fotoğrafı çe-
kimi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. 

Özel fotoğraflar çektirdiler 

Ankara Caddesi üzerinde kurulan sahnede 
konser veren müzisyen Murat Teker ve or-
kestrası nostaljik aşk şarkılarıyla Kartallı-
ları coşturdu. Vatandaşların dans ederek 
eğlendiği konserin ardından vals gösterisi 
icra edildi. Etkinlik süresince hatıra fotoğ-
rafı çektirmek için özel olarak hazırlanan 
platformları değerlendiren vatandaşlar, 
hatıra fotoğrafı çekilerek ücretsiz şekilde 
fotoğraflarının çıktılarını aldı. Ayrıca etkin-
likler kapsamında karikatür sanatçıları di-
leyen vatandaşların karikatürlerini çizerek 
kendilerine hediye etti. Etkinlik alanında 
renkli kıyafetleri ile yer alan mankenler ise 
özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Ankara 
Caddesi'nde devam eden kutlama etkinlik-
leri boyunca vatandaşlara karanfiller dağı-
tıldı. 

Kartal çalışanları da unutulmadı 

14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen 
kutlamalar dolayısıyla Kartal Belediyesi 
çalışanlarına da karanfiller dağıtıldı. Mü-
zisyenler eşliğinde belediyedeki tüm birim-
leri ziyaret eden 2 görevli, kadın personele 
karanfil hediye etti. Kartal'da 25 çift evlen-
mek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 
seçti. Nikah tarihlerini daha özel ve an-
lamlı kılmak isteyen 25 çift, Kartal Beledi-
yesi Nikah Sarayı'nda evlendi.

Kartal’da 
 aşk dolu bir gün

GAZİOSMANPAŞA Belediyesi-
nin düzenlediği 62. Şehit ve 
Devlet Büyükleri Emanetleri 

Sergisi, törenle ziyarete açıldı. Gaziosman-
paşa Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye ala-
nındaki serginin açılış törenine 
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Ha-
tipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta, şehit yakınları, gaziler 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin 
açılışında vatan uğruna canlarını veren şe-
hitler için Kur'an- Kerim okundu, dualar 
edildi. Açılışta şehit yakınları da duygula-
rını dile getirdi. Ardından serginin açılış 
kurdelesini katılımcılar hep birlikte keser-
ken şehit yakınlarına plaket takdim edildi. 
Sergide 8'nci Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, merhum siyasetçi Muhsin Yazıcı-
oğlu, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu, şehit 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz 
ve şehit polis memuru Fethi Sekin'in de 
aralarında bulunduğu birçok devlet bü-
yüğü, şehit asker, polis ve öğretmene ait eş-
yaları vatandaşlar da dikkatle inceledi. 216 
tane özel eşyanın yer aldığı sergi, 21 Şubat 
tarihine kadar vatandaşların ziyarete açık 
olacak. 

Gelecek nesiller aynı şekilde yaşayacak 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, vatan uğruna mücadele 
veren her canın Türkiye için büyük bir 
değer olduğunu ve her zaman önemle anı-
lacağını ifade etti. Usta, her daim ellerin-
den geldiği kadar şehit ve gazi yakınlarının 
yanlarında olduklarını dile getirerek, “Bu-
rada Türk milletinin şehitlerle ilgili hassasi-
yetini açık bir şekilde ortaya koydunuz, 

bizde şahitlik ettik. Yüzyılı aşkın bir süre-
den bize kalan o anlamlı hatıraları bu güne 
kadar yaşattık. Gelecek nesillere de aynı 
şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Tıpkı 
tüm şehitlerimizin bize bıraktığı hatıralar-
daki sorumluluklarda olduğu gibi” şek-
linde konuştu. 

Köprüden geçtikçe aklıma geliyor 

15 Temmuz şehidi Kerem Yıldız'ın annesi 
Asiye Yıldız ise, “Benim oğlum tek erkek 
evladımdı, 29 yaşındaydı. Haberi alınca 
Avrupa Yakası'ndan onlara yardım etmek 
amacıyla gitmiş. Ben o gün evde yoktum 
olsaydım muhtemelen bende onunla gi-
derdim. Ben köprüyü açmaya gidiyorum 
dedi, şimdi köprüden her geçtiğimde yav-
rumun o sözleri aklıma geliyor” ifadelerini 
kullandı.

Devlet büyükleri GOP’ta

EYÜPSULTAN Belediyesi, yeni-
likçi ve üretken öğrencilerin ça-
lışmalarını desteklemek ve teşvik 

etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu kapsamda Eyüpsultan Kütür Sanat 
Merkezi'nde Geleceğin Teknoloji Mimarları 
Proje Sergisi açıldı. Serginin açılışına Eyüp-
sultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile 
yenilikçi projeler tasarlayan çok sayıda öğ-
renci katıldı. Robotik kodlama, oyun prog-
ramlama, sosyal sorumluluk çalışmaları 
gibi birçok alanda proje de alanda vatan-
daşlara sunuldu. Sergide öğrenciler hem 
projelerini tanıttı, hem de yaşıtlarının çalış-
malarını inceledi. Öğrencilerin kimi engelli 
araçlarının park yerlerine diğer sürücülerin 
park etmesinin önüne geçmek için çalışma 
yaparken kimisi ise akıllı ev çalışmalarıyla 
dikkat çekti. Başkan Köken de stantları ge-
zerek öğrencilerin projelerini inceledi, bilgi 
aldı. Köken, üretken gençlerin geleceğin 
teknolojisiyle sentezlenen projelerini her 
daim desteklediklerini belirtti. Öğrencilerin 

küçük yaşlardan itibaren geleceğin teknolo-
jilerine hazırlanması gerektiğini ifade eden 
ve bu noktada çalışmalar sürdürdüklerini 
belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı 

Deniz Köken, “Hepsinde emek var ve ciddi 
bir hazırlık yapmışlar. Bizim gelişmemizin 
ve büyümemizin yolu bu yapay zekayı 
doğru kullanmaktan geçiyor. O yüzden 

buna yatırım yapıyoruz. Gençler de bu işe 
çok meraklı. Bunun alt yapısını hazırlama-
mız lazım. Buraya yatırım yapmamız 
lazım. Bunun için matematiği, fiziği, kim-
yayı sevdirmemiz lazım. Şimdi Kemerbur-
gaz'da Matematik evi açıyoruz. Çocuklar 
araştırmaktan okumaktan uzak durmasın-
lar, sosyal medyadan belirli bir saatten 
sonra uzak dursunlar” diye konuştu. 

Engelli otoparklarına dikkat çekildi 

Engelli araçlarının park yerlerine diğer sü-
rücülerin park etmesinin önüne geçmek 
için bir proje oluşturduklarını dile getiren 
öğrenci İlyas Eren Çalışkan, "Microsoft 
Ofisi'ne gönderdiğimiz 'Magandaya engel' 
adlı projemizle buradayız. Engelli otopark-
larına park eden araçları engellemek için 
yapıldı. Normal araç geldiğinde gişeyi açı-
yor ama engelli aracı değilse gişeyi açmıyor 
ve uyarı veriyor. Bence bütün otoparklarda 
ihtiyaç var. Açık otoparklarda çok fark edil-
miyor” şeklinde konuştu.

Geleceğin teknoloji mimarları sergi açtı 

SIYASETI KUTSALLASTIRAN  
HER KIMSE HATA YAPAR

Eyüpsultan’da yenilikçi öğrencilerin çalışmalarının sergilendiği Geleceğin Teknoloji Mimarları Proje Sergisi açıldı

MALTEPE Belediyesi, 14 Şubat Sevgili-
ler Günü'nde Türkiye'nin sevilen müzik 
gruplarından Ezgi'nin Günlüğü'nü müzik-
severler ile buluşturdu.  
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merke-
zi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar 
büyük ilgi gösterdi. Sevilen grup, 1982 
yılından günümüze uzanan albümlerin-
den eserler seslendirerek dinleyicileri 
müzikal bir yolculuğa çıkardı. 

Maltepe’de kulakların 
pası silindi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köprübaşı Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği geceye katıldı. Hemşerilerine hitap eden  
İmamoğlu, “Siyaset mecrasına, hizmet etmek için araç olarak bakmak gerekir. Siyaseti hayatında kutsallaştıran hata yapar. Siyasi  

kimlikleri, siyasi partileri kutsallaştıran da hata yapar. Bunların hepsi teferruattır, siyasi partiler de teferruattır” ifadelerini kullandı

“BİZİM hangi partiden olup olmadığımıza 
bakmayın. İyi mi yapıyor kötü mü yapıyor 
ona bakın” diyen İmamoğlu, konuşma-
sını şöyle tamamladı: “Siyaseti hayatında 
kutsallaştıran hata yapar. Siyasi kimlikleri 
kutsallaştıran da hata yapar. Siyasi parti-
leri kutsallaştıran da hata yapar. Siyasi 
partiler, siyasi liderler, siyaset kurumu te-

ferruattır. Siyaset mecrasına, hizmet 
etmek için araç olarak bakmak gerekir. 
Hayatımızı zehir eden partizanlık duygu-
larından kurtularak; vatanımıza, milleti-
mize, değerlerimize, gelenek ve 
göreneklerimize, bayrağımıza hizmet 
etme bilincini yaşayan insanlar olmayı 
umut ediyorum .”

Siyaset hizmete araçtır

İSTANBUL’UN doğal 
meyve ve sebze bahçesi 
Beykoz’da çiftçilerin yü-

zünü güldürecek, tarımsal ve eko-
nomik canlanmayı sağlayacak 
alım garantili sözleşmeli üreticilik 
çalışmaları başladı. 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
ülke genelinde tarımsal kalkınma 
için geliştirdiği sözleşmeli üreticilik 
modeli İstanbul’da ilk olarak Bey-
koz’da uygulanacak. 
Beykoz Belediyesi ve Beykoz Tarım 
ve Orman Müdürlüğü’nün öncü-
lüğünde alıcılar ve çiftçilerin bir 
araya geldiği toplantılarda köyler-
deki çiftçilere alım garantili sözleş-
meli üreticiliğin koşulları hakkında 
bilgiler veriliyor. 

Baldan Karpuza Alım Garantisi 

Alım garantisi, baldan, mantara, 
domatesten fasulyeye, kıvırcıktan 
karpuza kadar ilçede tarımı yapı-
lan  tüm ürünler için geçerli ola-
cak. Mevsime göre çiftçilerle 
imzalanacak sözleşmeyle alıcılar 
ürünlere fiyat garantisi verecek.

Beykozlu 
 çiftçilere müjde
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Türk Hava Yolları’nın Latin Amerika ile Türkiye arasında hava köprüsü kurması özellikle ticaret
hacmine de yansıdı. Türkiye ile Latin ülkeleri arasında ticaret hacmi artarken, THY bu pazarda 2019
yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,5 artış ile 35 bin 415 ton kargo ve posta taşımacılığı yaptı

T ürkiye'ye Latinlerin ilgisi her geçen
yıl artıyor. İnanç turizmi, Latinlerin
Türkiye’ye son dönemlerde gelişle-

rinde rekor düzeyde artışa yol acarken,
THY de 2019 yılında bu pazarda yüzde
85,8 doluluk oranları ile uçtu. THY, Latin
Amerika uçuşlarında bir önceki yıla göre
yüzde 18,4 artışla 477 bin 275 yolcu taşıdı.
Geçtiğimiz ay ise 1,8 puan artışı ile dolu-
luk oranları yüzde 88,8’e yükseldi. Arta ve
Güney Amerika seferlerinde geçtiğimiz ay
THY, yüzde 25,7 artış ile 48 bin yolcu ta-
şıdı.

Rekor kırdı

Latin Amerika pazarında Türk ürünlerinin
tanınırlığının artırılmasına yönelik çalış-
malar yapılırken THY’nin özellikle Latin
ülkeleri ile doğrudan hava köprüsü kur-

ması Türkiye ile Latin Amerika arasında
ticaret hacmine de büyük etkisi oldu.
THY’nin verilerine de etki
yansıdı.  THY’nin özellikle Latin ülkele-
rinde kargo ve posta taşımacılığı da rekor
düzeyde yükseldi.2019 yılında bir önceki
yıla göre yüzde 61,5 artış ile 35 bin 415 ton
kargo ve posta taşımacılığı yaptı. Geçtiği-
miz ay ise 2019 yılının aynı ayına göre
THY yüzde 41,3 artış ile 3 bin 14 ton
kargo taşımacılığı yaptı. Türk müteahhitle-
rin Latin Amerika'da toplam 25 projede
975 milyon dolarlık iş hacmi bulunurken
Latin Amerika ülkelerinden özellikle Şili,
Meksika ve Brezilya Türk firmaların rada-
rında yer alıyor. Latinler özellikle inanç tu-
rizmi için Türkiye'yi ziyaret
ediyor.Latinlerin en çok tercih ettikleri yer
ise Efes oldu. THY, Latin Amerika'da Ko-

lombiya'nın Bogota, Küba'dan Havana,
Arjantin'de Buenos Aires, Brezilya'da Sao
Paulo ve Venezuela'dan Karakas, Panama
ve Meksika'ya seferleri bulunuyor. Latinler,
Türkiye'ye İstanbul'da aktarma yapmak
içinde geliyor.

Ticaret hacmi

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre Ko-
lombiya’ya Türkiye’nin ihracatı bir önceki
yıla göre yüzde 30,8 artarak 241,5 milyon
dolar olarak gerçekleşirken, ithalatı yüzde
13,6 artarak 1,919 milyar dolar oldu. 2018
yılında Kolombiya’ya ihracatta inşaat de-
miri, demir veya alaşımsız çelikten profil-
ler, çimento, karbonatlar, bakır saclar, kara
taşıtları aksam ve yedek parçaları, bisküvi
ve gofretler, demir veya alaşımsız çelikten
filmaşinler, teller ve dokunmamış mensu-

cat başlıca kalemler oldu. Türkiye’nin
2018 yılında Arjantin’e ihracatı bir önceki
yıla kıyasla yüzde 6,3 artış ile 169,3 milyon
dolar oldu. Arjantin’e ihracatın üçte ikisin-
den fazlasını otomotiv ana ve yan sanayi
oluşturuyor. Demir-çelik, tütün, çimento,
elektrikli ev aletleri, makine ve cihazlar,
tekstil ve plastik ürünleri, inşaat malzeme-
leri ilk sıralarda yer alıyor. 2018 yılında ti-
caret hacmi yaklaşık 3,7 milyar dolar
düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki yıla göre
Brezilya’ya olan ihracat yüzde 27,2 arttı.
2018 yılında ihracatımız 489 milyon dolar
olurken aynı dönemde ithalat ise 3,2 mil-
yar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta; kar-
bonatlar, otomotiv yedek parça, demir ve
çelik ürünleri, fındık, iplik, kuru kayısı, çi-
mento, tütün, sofra ve mutfak eşyaları
başta geliyor. DHA
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ZIRHLI ARAÇLAR TESLİM EDİLDİ
Türk savunma sanayisi firmaları, imzalandığı dönem Türkiye'den tek kalemde gerçekleştirilen en büyük
savunma sistemi ihracat sözleşmesi olan Malezya AV8 Projesi'nde teslimatları tamamladı. Türk savunma
sanayisi firmaları, 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracı projesindeki sorumluluklarını başarıyla yerine getirdi

FNSS Savunma Sistemleri AŞ'nin, Ma-
lezya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşıla-
mak üzere 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe

aracının tasarım, geliştirme, üretim ve lojistik desteğine
ilişkin olarak Malezyalı iş ortağı DRB Hicom Defense
Technologies Sdn Bhd. (DEFTECH) firması ile
2011'den bu yana yürüttüğü projenin sonuna gelindi.
Malezya Silahlı Kuvvetleri için 12 değişik konfigüras-
yonda 257 adet 8x8 Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracı
AV8'in geliştirme ve üretimini kapsayan proje için yak-
laşık 600 milyon dolarlık bedelle imzalandığı dönem,
Türkiye'den tek kalemde gerçekleştirilen en büyük sa-
vunma sistemi ihracat sözleşmesi imzalandı.

Malezya'da üretildi

FNSS'nin Pars 8x8 Tekerlekli Zırhlı Aracı baz alınarak
geliştirilen araçlar, FNSS ve DEFTECH mühendisle-
rince Malezya'da üretildi. Proje kapsamında, teslimat-
ları yapan Malezyalı iş ortağı DEFTECH'e
sorumluluğu altındaki ürün kalemlerini ve kitleri ulaş-
tıran FNSS, Malezya'daki desteğini ise sürdürüyor.
Araçların teslimatının ise bu yıl tamamlanması planla-
nıyor. Askeri ve sivil alanda kullanılan platformlar için
simülatör geliştiren, bu alanda Türkiye'ye liderlik eden
HAVELSAN ise söz konusu araçlar için simülatör
üretme sorumluluğu üstlendi. Türkiye'de üretilen si-
mülatör, Gemas'ta bulunan Kem Syed Sirajuddin as-
keri tesisine kuruldu. Kabul testleri için son
entegrasyon faaliyetleri devam ediyor. AV8 simülatörü
2 eğiticiden oluşuyor. Bunlardan birinde ileri sürüş tek-
nikleri uygulanıyor. Araç 8x8 olduğundan her tekerin
farklı süspansiyon sistemi ve devrilmeye karşı çeşitli
önleme mekanizması bulunuyor. Bunlara yönelik ileri
derecede sürücü eğitimleri gerekiyor. Bu eğitimler için

oluşturulan büyük simüla-
tör kabininde, gerçeği arat-
mayan bir sürüş deneyimi
yaşatacak tüm koşullar su-
nuluyor. Araçta bulunan
silah, sensör ve kulenin ko-
muta edilebilmesine yönelik
olarak da daha küçük ikinci
bir simülatör kabini bulunu-
yor. Bu 2 kabin eş zamanlı
olarak kullanılabiliyor. Ör-
neğin, birinde operatör otu-
rurken, diğerinde sürücü
aynı görüntüyü, ekranı, tak-
tik ortamı kullanarak eğitim
gerçekleştirebiliyor.

Denizli İli Tavas İlçesi Kızılcabölük Mahallesi 579 ada 14 parsel nolu 2490,73 m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın 308/2420 hissesi Ali oğlu
Mustafa Ali YILMAZTÜRK adına kayıtlı olup; taşınmazda 14/07/1978 tarihve 1176 yevmiye ile yapılan satış işleminde hisseler hatalı olarak
dağıtıldığından, Mehmet kızı Feriştah YILMAZTÜRK Müdürlüğümüze yada kendisine en yakın Tapu Müdürlüğüne gelerek muvafakat ver-
mesi halinde parseldeki hisse hatası düzeltilecektir. Müdürlüğümüze düzeltme için gelerek muvafakat edilmediği takdirde, 10/07/2019 tarihli
30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 23/07/2019 tarih ve 2019/7
(1801) sayılı genelge gereğince ilanın tebliğinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde hisse hatası Müdürlüğümüzce re'sen düzeltilecektir. Mü-
dürlüğümüzce yapılan düzeltme işlemine karşı, tebligat tarihinden itibaren 60(altmış) gün içerisinde Tavas Asliye Hukuk Mahkemesine dava
açma hakkı bulunmaktadır. Dava açılmadığı takdirde düzeltme işlemi kesinleşecektir.05/02/2020

İLANEN DUYURULUR.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1133802)

Tavas Tapu Müdürlüğünden :

Taksitlendirme 
iki katı olacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
(BDDK), deprem meydana gelen Elazığ ve
Malatya illerinde yerleşik üye işyerlerinden
yapılan alışverişlerde kredi kartı tak-
sitlendirme süreleri 1 Ocak 2021'e kadar
iki katı olarak uygulanmasına karar verdi

BDDK kararına göre, kredi vade-
leri de, hem yeni kullandırılacak
hem de yeniden yapılandırılacak

krediler için yönetmelikteki sürelere tabi ol-
maksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması
da dâhil olmak üzere bankalar tarafından be-
lirlenecek. 

Açıklama yapıldı

BDDK'dan yapılan konuyla ilgili açıklamada,
"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönet-
meliğin 12/A maddesinin altıncı fıkrası, Fi-
nansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin
beşinci fıkrası ve Banka Kartları ve Kredi
Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı mad-
desinin yedinci fıkrası uyarınca; 01.01.2021
tarihine kadar geçerli olmak üzere, Elazığ ve
Malatya İllerinde yerleşik kişilere yine o böl-
gede Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yö-
netmelik kapsamında yeni kullandırılacak
veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak
kredilerin vadelerinin, aynı Yönetmeliğin
“Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sı-
nırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin üçüncü
fıkrasında belirtilen sürelere tabi olmaksızın,
ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil
olmak üzere bankalarca belirlenebilmesine,
01.01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere
Elazığ ve Malatya İllerinde yerleşik kişilere
yine o bölgede, Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faali-
yet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsa-
mında yeni kullandırılacak veya yeniden
yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin va-
delerinin, aynı Yönetmeliğin “Taşıt ve tüketici
kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 11/A
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre-
lere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin
uygulanması da dâhil olmak üzere şirketlerce
belirlenebilmesine, 01.01.2021 tarihine kadar
geçerli olmak üzere, Elazığ ve Malatya İlle-
rinde yerleşik üye işyerlerince Banka Kartları
ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kap-
samında kredi kartları ile gerçekleştirilecek
mal ve hizmet satımlarında, aynı Yönetmeli-
ğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uya-
rınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul
kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksit-
lendirme sürelerinin bir kata kadar arttırılma-
sına karar verildi" denildi. DHA

Otomobil üretimi 
yüzde 6 arttı
Ocakta otomobil üretimi yüzde 6 artarak 75
bin 396 adet seviyesinde gerçekleşti. Toplam
otomotiv üretimi ise geçen yılın ocak ayındaki
rakama benzer bir seviyede kaldı

Otomotiv Sanayii Derneği
(OSD), 2020 yılı Ocak ayına ait
üretim, ihracat ve pazar verilerini

açıkladı. Yılın ilk ayında toplam üretim bir
önceki yılın aynı dönemiyle benzer seviyede
kalarak 109 bin 783 adet olurken, otomobil
üretimi yüzde 6 artarak 75 bin 396 adet sevi-
yesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, traktör
üretimi ile birlikte toplam üretim 112 bin 298
adet oldu. 2020 yılı Ocak ayında traktör üre-
timi ise yüzde 137 oranında artarak 2 bin
515 adet olarak gerçekleşti.

Yüzde 16 gerisinde kaldı

2019 yılının Ocak ayını 14 bin 847 adetlik sı-
nırlı satışla kapatan otomotiv pazarı, yılın ilk
ayını yüzde 89 artışla 28 bin 25 adet seviye-
sinde tamamladı. Bu dönemde, otomobil
pazarı yüzde 101 arttı ve 22 bin 16 olarak
gerçekleşti. Ancak, son 10 yıllık ortalamalara
göre 2020 yılı Ocak ayında toplam pazar
yüzde 16, otomobil pazarı yüzde 2, hafif ti-
cari araç pazarı yüzde 42 ve ağır ticari araç
pazarı yüzde 57 oranlarında düşüş gösterdi.
İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında
Ocak ayında otomobil pazarında ithalat araç
payı yüzde 62 olarak gerçekleşirken, hafif ti-
cari araç pazarında ithalat araç payı yüzde
45 olarak gerçekleşti. Renault MAİS Genel
Müdürü Berk Çağdaş, '2020'ye dair çok
daha iyimser bir iç pazar beklentisi içindeyiz"
şeklinde konuştu.

Malezya’da üretilen
zırhlı araç, özellikleriyle
dikkat çekiyor.

(Kızılcabölük Mahallesi 579 da 14 parseldeki hisse hatası düzeltilecektir.)
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Beyaz Toroslar...

A Haber adlı beyin yıkama makinasını izle-
mek zorunda kaldığım bir sırada aldığım 
haberle hemşehrim Yakup Süt'ün birçok 

kişiyle birlikte gözaltına alındığını öğreniyordum. 
Havuz medyasının baş aktörü aHaber'de ki ha-

berle birlikte bana gelen haberi birleştirince birile-
rinin karın ağrısı olmaya devam eden Kürtlere 
yönelik operasyonların da devam ettiğini ve kendi 
arabasını yapacağını iddia eden ama aküsünü ya-
pamayan anlayışın bir zamanda benim de içine 
alındığı beyaz torosları yine harekete geçirdiğini de 
düşünmedim değil.. 

Evet,beyin yıkama makinası aHaber'de yayınla-
nan ve HDP'li bir milletvekilinin önünün kesilip, 
kendisi ve içindekilerinin gözaltına alınmasını, 
"PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinde çıktı" 
başlığı ile servis edenlerin iş insanlarını, siyasileri, 
gazetecileri asılsız iddia ve suçlamalarla toplamaya 
çalışıldığı bir sırada CHP'li Barış Yarkadaş ile 
Eren Erdem'in bu yaşananlar karşısında ortaya 
koydukları tepkilerin başta ulusalcı CHP'lilerce 
olmak üzere gerçek anlamada bir demokrasi, 
insan hakları bekleyen, isteyen, arzulayan kamuo-
yunca nasıl algılandığını da düşünüp, kendimce 
sorguladım.. 

Çünkü; Milletin oy verip seçtiği ve 'demokrasi 
var' denilip, oluşturulan mecliste milletvekili olan 
birinin aracının önü beyaz torosla kesilmesi ardın-
dan, ' SUSARSAN SANA DA YAPILIR Beyaz 
Toroslar' geri döndü... Yasadışı bu muamele HDP'li 
vekile yapıldığı için susmaya devam mı?” ifadele-
rini kullanmış ve altına benimde imza atıp, katıldı-
ğım haklı tepkisini ortaya koymuş, ardından da 
yine CHP'li olan Eren Erdem de, “Bu hareket bir 
HDP’li vekile yapıldı diye susmak mı? Elbette 
hayır.. Bu muameleyi gören kişi bir milletvekilidir, 
seçilmiştir, halk tarafından onaylanmıştır. Eğer 
HDP’li diye susarsan, yarın sana da yapılır. Keza 
öyle olmadı mı? HDP’li tutuklanınca sustun ve her-
kes tutuklandı” şeklinde anlamlı ve bir zamanlar 
'Muhtar bile olamaz' manşetleri ile linç edilmek 
istenen ve İdbil meselesine her an savaş kararı ala-
caklarını ima eden Başkan Erdoğan'ında içinde 
olduğu herkesçe, gerçek demokrasi yanlılarca des-
teklenmesi gereken mesajını paylaşıyordu. 

Ve çığ felaketinin yaşandığı, Ardahan eski valisi-
nin şu an hem valilik, hemde HDP'li seçilen bele-
diye başkanının yerine kayyum olarak atandığı 
Van'da yaşanan konunun ne olduğuna bakıp, havu-
zun dediğinin yanından beyaz torosla aracının önü 
kesilip, gözaltına alınan vekille ilgili gerçeği ara-
maya başladım. 

Yani aHaber ve havuz medyasının bir merkezde 
hazırlanan haberine karşı beyaz Torosun önün kes-
tiği HDP'li vekilin karşı açıklamasını ararken 
Evrensel Gazetesinde ki konuyla ilgili habere 
rastlıyordum. 

Aşağıda sizinde okumasını umduğum haberi 
okuduğumda yine aHaber ve diğer havuz medyası-
nın mafyacılık adına hiç bir olayına şahit olmadı-
ğım Ardahanlı İşadamı Yakup Süt ve HDP'li 
Milletvekilline ve de diğer bir çok insana karşı yö-
nelik yapılanları da bir kez daha anlıyordum 

İşte o açıklama ve halkın sevdiklerine, seçtikle-
rine, önder ve siyasilerina karşı işlenen linçlerin 
diğer yüzünü anlatan o açıklama; 

“PKK'lı terörist HDP milletvekilinin evinden 
çıktı” iddiasına fotoğraflı yanıt .. Van’da günlerdir 
kendisini takip eden bir aracı ve içerisindeki şahıs-
ları dün cep telefonu ile görüntüleyip teşhir eden 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletve-
kili Murat Sarısaç’a ait aracın önü kesilerek gözal-
tına alınan HDP Parti Meclisi (PM) üyesi Yunus 
Durdu'ya dair Anadolu Ajansı tarafından akşam sa-
atlerinde "PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin 
evinde çıktı" başlıklı bir haber servis edildi. HDP 
Van Milletvekili Murat Sarısaç, servis edilen 
haberlere tepki gösterdi. 

MA'nn haberine göre HDP Milletvekili Murat 
Sarısaç’ın dün günlerdir kendisini takip eden bir 
aracı ve içerindekileri görüntüleyerek teşhir etmesi 
sonrasında aracının önü kesilerek HDP PM üyesi 
Yunus Durdu gözaltına alınmıştı. Yaşanan bu olay 
akabinde gözaltına alınan PM üyesi Durdu için 
havuz medyasında “PKK'lı terörist HDP'li milletve-
kilinin evinden çıktı” başlıklı haberler servis edildi. 
Sarısaç, servis edilen bu haberlere sosyal medya 
hesabından tepki gösterdi: “Evdeki terörist, diye 
lanse etmeye çalıştıkları arkadaşımız #Yunus-
Durdu sahada bizimle çalışan PM’mizdir. Sizin 
hem hilelerinizle baş edicez hem de size karşı asla 
boyunda eğmeyeceğiz” 

HDP’li vekil, gözaltına alınan Durdu ile birlikte 
katıldıkları program ve ziyaretlerin fotoğraflarını 
da paylaştı. 

Milletvekili Sarısaç, kendisini günlerdir takip 
eden plakasız bir aracı dün yeniden oturduğu evin 
önünde görünce, araçtaki kişilere kim olduğunu 
sormuş, ancak Sarısaç'a cevap vermekten kaçınan 
kişiler araçlarıyla uzaklaşmıştı. Ardından kent 
merkezine gelmeye çalışan Sarısaç'ın aracı kısa bir 
süre sonra aynı araç tarafından durduruldu. Plaka-
sız araçtan inen ve polis oldukları tahmin edilen ki-
şiler, HDP PM üyesi Yunus Durdu'yu milletvekili 
aracından zorla çıkararak gözaltına almıştı. 

Sonuç sizin değerlendirmesine ve ülkenin içinde 
bulunduğu çıkmazı anlamanıza kalmış..

Barışı inşa edeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin dış politikasını eleştirerek, "İdlib'de sıkıştılar. Sağa dönüyorlar  

olmuyor, sola dönüyorlar olmuyor. CHP iktidar olduğunda, Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı'nı (OBİT) kuracağız. 
Türkiye, Irak, İran ve Suriye bir araya gelecek. Akılcı politikalarla Orta Doğu'da barışı yeniden inşa edeceğiz" dedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sözde 
‘barış planı’ ismiyle anılan bu planın, bölgede 
barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden 
başka bir şey olmadığını bir kez daha ifade 
etmek isterim. İşgal, ilhak ve yıkımın meşru-
laştırılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi

Fakir YILMAZ

YAZIYORSAM SEBEBİ VARISGALE ASLA 
IZIN VERMEYIZ

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Pakistan ziyaretinden 
yurda dönüşünde uçakta gazete-

cilere açıklamalarda bulundu, soruları 
yanıtladı. Bölgede ve dünyada kritik ge-
lişmelerin yaşandığı bu günlerde, Pakis-
tan ziyaretinde 2009'da tesis edilen 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konse-
yi'nin altıncı toplantısını gerçekleştirdikle-
rini belirten Erdoğan, savunma sanayisi, 
ticaret, ulaştırma, turizm, basın yayın, di-
aspora ve helal akreditasyon alanlarında 
toplam 13 anlaşma imzaladıklarını ifade 
etti. Pakistan Milli Meclisi ve Senato 
ortak oturumuna hitabında ikili ilişkilerin 
yanı sıra İslam dünyasının karşı karşıya 
bulunduğu temel sorunlara da değindik-
lerini aktaran Erdoğan, İş Forumu'nda iş 
dünyasının temsilcileriyle ekonomik iliş-
kileri daha ileriye nasıl taşıyabileceklerini 
ele aldıklarını vurguladı. Hedefin ticaret 
hacmini 2023'te 5 milyar dolara çıkarmak 
olduğunu anlatan Erdoğan, bunun için 
Türkiye-Pakistan stratejik ekonomik çer-
çevesini oluşturduklarını bildirdi. Erdo-
ğan, FETÖ ile mücadele konusunda 
Pakistan'da önemli mesafeler aldıklarını 
belirterek, "Maarif Vakfı 12 bin 500 öğ-
renciye eğitim veriyor. FETÖ terör örgü-
tüne karşı mücadelemiz kararlılıkla 
devam edecek. CHP'nin bu mücadeleyi 
sulandırma ve zayıflatma girişimlerine de 
prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Sorunlarımızı kendimiz çözmeliyiz 

Erdoğan, gerçekleştirdikleri temaslarda 
bölgesel konuları da ele aldıklarını da 
vurgulayarak,  "Keşmir, Filistin, Suriye ve 
Libya gibi konular hepimizin ortak mese-
lesidir. Her biri kendine özgü nitelikler 
arz etse de bu krizler çözülmeden bölge-
sel ve küresel barışı tesis etmek mümkün 
olmayacaktır. Bu yüzden ortak irade ile 
birlikte hareket etmemizin hayati önemi 
haizdir. Bu hususu, görüştüğüm bütün li-
derlere anlatıyorum. Biz dünya ile kavga 
etmeden kendi sorunlarımızı yine kendi-
miz çözmek zorundayız. Dış müdahale-
lerin sorunları daha da çözümsüz hale 
getirdiğini görüyoruz. Bunlara karşı 
kendi iç bünyemizi güçlendirmek zorun-
dayız. Halklarımız arasındaki güçlü 
gönül bağlarını ve ortak iradeyi siyaseti-
mizin merkezine taşıyabilirsek pek çok 
sorunu çözmek mümkün hale gelecektir" 
dedi. "Kudüs konusuna oradaki Meclis 
konuşmanızda da bilhassa vurgu yaptı-
nız. Diğer liderlerle de görüştünüz. Az 
önce ifade ettiniz, tek tek muhakkak des-
tek veriyorlar. Fakat toplu ses çıkması için 
bundan sonraki süreçte özellikle sözde 
'yüzyılın anlaşması' denilen plan için tavır 
alınması noktasında İslam alemine yöne-
lik bir girişiminiz oldu mu? Bu konuda 
bir gelişme var mı?" soruları üzerine Er-
doğan, "Öncelikle sözde 'barış planı' is-
miyle anılan bu planın, bölgede barış ve 
huzuru tehdit eden bir hayalden başka 
bir şey olmadığını bir kez daha ifade 
etmek isterim. İşgal, ilhak ve yıkımın 
meşrulaştırılmasına asla izin vermeyece-

ğiz" diye konuştu. 
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye'nin 
dönem başkanlığında BM'de çok farklı 
bir ses ortaya koyduğunu aktaran Erdo-
ğan, şöyle devam etti: "Orada bir bütün-
lük vardı, bir birlik vardı ve bu birliği biz 
Birleşmiş Milletlere taşıyabildik. Fakat 
daha sonra maalesef İslam İşbirliği Teş-
kilatı böyle bir bütünlüğü Birleşmiş Mil-
letlere taşıyacak iradeyi kaybetti. Biz 
bütün bunlara rağmen, istiyoruz ki İslam 
İşbirliği Teşkilatı'ndan bir ve bütün bir ses 
çıksın. Fakat son dönemlerde, özellikle 

bu sözde 'asrın anlaşması' dedikleri pa-
çavraya karşı İslam İşbirliği Teşkila-
tı'ndan yeni yeni istediğimiz istikamette 
ses gelmeye başladı. Hatta hiç ümidimiz 
olmadığı halde, Arap Ligi'nden de bu 
noktada olumlu sesler çıkmaya başladı. 
Biliyorsunuz daha önce Arap Ligi de bu 
konuda çok duyarsızdı. Şimdi ise daha 
iyi konuma geldiler. Tabii bütün bunlara 
rağmen biz kararlı bir şekilde bu hakkı 
savunmaya devam edeceğiz. İslam İşbir-
liği Teşkilatı'nın tüm İslam ülkelerini bu 
plan karşısında açıkça tavır almaya çağır-
masını bekliyoruz. Bu plan bir barış planı 
değildir. Bu plan Filistin halkının hakla-
rını gasbetmektedir. Bu plan Birleşmiş 
Milletler kararlarına da aykırıdır. Şu an 
itibarıyla bu süreç bizim beklediğimiz is-

tikamette gidiyor diyebilirim. Bu planı 
Batı da Avrupa Birliği de kabul etmiyor. 
Afrika hakeza bu işin karşısında. Onlar 
da kabul etmiyor. Bu duruş karşısında da 
Birleşmiş Milletlerde istediğimiz neticeyi 
alacağımıza inanıyorum. Ama durama-
yız, çalışacağız. Bu işin peşini kovalama-
mız lazım ki neticeyi de alalım." 

Elimizde kapı gibi mutabakat var  

İdlib konusunda rejim güçleriyle ilgili, 
"Şubat ayı sonuna kadar eğer gözlem 
noktalarının gerisine çekilmezlerse o 

zaman biz her yerde rejim güçlerini vura-
cağız. Gerekirse Soçi mutabakatına bağlı 
kalmadan bunu yapacağız" sözleri hatır-
latılarak şubat ayı sonunda rejim güçleri-
nin hedeflenen noktaya çekilmemesi 
halinde atılacak adımlara yönelik soruya 
karşılık Erdoğan, "Şunu çok açık, samimi 
konuşmamız lazım; Bizim elimizde kapı 
gibi bir Adana Mutabakatı var. Biz oraya 
Adana Mutabakatı çerçevesinde gittik. 
Hani 'Siz oraya nasıl gidiyorsunuz, bu-
rası Suriye'nin topraklarıdır' gibi yaklaşım 
gösterenlere bu bir cevaptır. Bu işin bi-
rinci boyutu" diye konuştu. 

Sessiz kalmamız mümkün değil 

Türkiye, bölgeye girdikten sonra bir dü-
zenleme yapıldığını anlatan Cumhurbaş-

kanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle 
devam etti: "Gözlem noktaları kuruldu. 
Burada Soçi mutabakatının teminatı var. 
Hele hele Soçi mutabakatının 2'nci ve 
3'üncü maddeleri ki 2'nci madde burada 
çok çok önemli. İşte biz bu adımları 
2'nci ve 3'üncü maddelere dayalı olarak 
attık. Rejim güçlerinin bizim bu gözlem 
noktalarını kuşatmaya başladığını görü-
yoruz. Onların kuşatması karşısında ses-
siz kalmamız mümkün değil. Onlara 
karşı da biz gereğini yapıyoruz. Son dö-
nemde özellikle İdlib'deki çatışmalar 
ciddi manada kendisini göstermeye baş-
ladı. İşte bugün de yine Halep'in batı ta-
rafında bir helikopter düşürüldü. Bunlar 
tabii rejimi rahatsız ettiği gibi Rusya'yı da 
rahatsız ediyor. Bunun dışında yine ciddi 
bir zayiat verdiler. Fakat aslolan şey, 1 
milyona yakın İdlib halkının bugün bizim 
sınırlarımıza doğru hareket halinde ol-
ması. Biz zaten 3,5-4 milyon insana ev 
sahipliği yapıyoruz. Bu 1 milyonu da 
kabul etme durumuz maalesef yok. Biz 
dedik ki sınırımızdan 30-32 kilometre içe-
ride sınır boyunca briket barınaklar yapa-
lım. Şu anda yoğun bir şekilde orada 
barakalar yapılıyor. Hatta ben bunu Mer-
kel'e de açtım. '25 milyon avro gönderir-
seniz bunun bir kısmını da siz üstlenmiş 
olursunuz. Zaten büyük bir kısmını biz 
üstleneceğiz. Ama bu arada siz Fransa, 
İngiltere gibi diğer dostlara da söylerse-
niz, bir destek gelirse biz yoğun bir şe-
kilde bu barakaları daha insani hale 
getiririz.' dedim. Şu anda 25 milyon av-
royu Kızılhaç vasıtasıyla Kızılayımız'a 
gönderiyorlar. Biz onları beklemeden bu 
briket barakaları yapmaya başladık." 

FETÖ ile mücadele sürüyor  

FETÖ ile yurt dışında mücadelenin 
hangi aşamada olduğuna yönelik soru 
üzerine Erdoğan, Pakistan'ın FETÖ 
okullarını Maarif Vakfı'na devrettiğini 
anımsattı. Erdoğan, "FETÖ ile mücadele 
yurt dışında sürerken, hakikaten Pakistan 
da çok önemli bir sınav verdi ve gayet ba-
şarılı bir şekilde devam etti. Pakistan 
bunların adeta bütün varlıklarına el koy-
muş durumda. Bundan dolayı tabii bizim 
Pakistan şükran borcumuz var" dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti: "Pakistan yönetimi, 15 Temmuz'da 
nasıl ciddi bir tavır ortaya koyduysa bu 
konuda da Maarif Vakfımıza karşı ilk 
andan itibaren, keskin hatlarla tavrını 
koydu. Şu an, 'Bizim onlara herhangi bir 
taviz vermemiz söz konusu değil.' diyor-
lar. Zaten Pakistan, Anayasa Mahkemesi 
kararı ile de FETÖ'yü bir terör örgütü 
olarak ilan etmiş durumda. Şimdi burada 
12 bin 500 öğrenci söz konusu. Bu, okul-
lara çocuklarını vermiş aileleri de rahatla-
tan bir süreç. Maarif Vakfımız da 
buradaki çalışmalarını gayet başarılı bir 
şekilde sürdürüyor. Pakistan yönetimine 
FETÖ'den geçen bir okul şu anda boş 
durumda. İnşallah Maarif Vakfımıza tes-
lim edecekler. Bunun teslimiyle buradaki 
süreç çok daha hızlanmış olacak."

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "15 
Temmuz sonrası CHP’nin temizlik 
sürecinde verdiği bir destek oldu mu? 
Kılıçdaroğlu soru sormaya devam 
ediyor. 'Darbe olsaydı kimin hangi 
görevde olacağı belli değil miydi?' 
diye size soruyor. Sanki liste sizdey-
miş gibi. Ne söylersiniz?" sorusuna, 
"Onların bugüne kadar yaptıkları tek 
şey, FETÖ ile mücadeleyi hep sulan-
dırmak olmuştur. Bay Kemal'in ciddi 
bir karşı duruşunu gördünüz mü? 
Onun o gece Atatürk Havalimanı'nda 
tankların eşliğinde kaçışını unutabilir 
miyiz? Orada tankların arasından 
kaçtı" yanıtını verdi.  Kılıçdaroğlu'nun 
Bakırköy Belediye Başkanının evine 
gittiğini belirten Erdoğan, şöyle ko-
nuştu: 
"Enteresan olan bir şey daha var, o 
dönemlerde basın sorduğu zaman 
verdiği cevap, 'O akşam oteller do-
luydu. Oteller dolu olduğu için Bakır-
köy Belediye Başkanının evine gelmek 
zorunda kaldım.' 3-5 kişiye o civarda 
yer bulunamamış. Listeye bakınca, 
'Eğer o liste kimdedir?' diye sorulursa, 
o listenin kimde olduğu cevabını ken-
disinin vermesi lazım. Zaten o listeyi 
beraber hareket ettikleri kişiler hazır-

ladılar. Bunlar, malum zat, emekli ge-
nelkurmay başkanı, rahat rahat listeyi 
bulur çıkarır. Bu listeyi bizim düzenle-
diğimizi söylemek kadar süreci sulan-
dıran bir yalan olamaz. Bunu az önce 
ifade ettiğim gibi, mütekait olan ge-
nelkurmay başkanı, kara kuvvetleri 
komutanına sorarsa gereken cevabı 
zaten alması lazım. Biz yaptığımız 
bazı değişikliklerle Yüksek Askeri Şu-
ra'da sivillerin ağırlığını öne çıkardık. 
Şimdi Sayın Başbuğ soruyor. Ben de 
Sayın Başbuğ'a soruyorum.  
Muhatap almak istemem ama sor-
mak zorundayım. Çünkü halkımın 
bilmesi lazım. Dürüst davranmıyor. 
İnandıklarını sonuna kadar savuna-
cakmış. Ya sen inandıklarını savun da 
ama dürüst savun. Bir tane boruyu 
göstermek suretiyle milleti aldata-
mazsın. Önce şunu anlatman lazım. 
Senin Kara Kuvvetleri Komutanlığın 
döneminde, Genelkurmay Başkanlı-
ğın döneminde acaba kaç FE-
TÖ'cüyü ihraç ettiniz? Önce bunu 
anlatması lazım. Söyle, 'Şu kadar ki-
şiyi ihraç ettik' de. Aynı şekilde tabii şu 
anda rahmetli oldu Yaşar Paşa döne-
minde kaç kişiyi ihraç ettiniz? Söyle-
yin, öyle bir şey yok." 

CHP mücadeleyi sulandırıyor 

CHP Genel Başkanı Kılıç-
daroğlu, partisince Nazım 
Hikmet Kültür Merke-

zi'nde düzenlenen Ankara İl Kongre-
si'ne katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın ardından başlayan kon-
grede konuşan Kılıçdaroğlu, 
CHP'nin, milli mücadelenin özün-
den doğan, görkemli siyasi parti ol-
duğunu ve Türkiye ile dünyaya karşı 
sorumluluğu bulunduğunu söyledi. 
Kılıçdaroğlu, kendilerine sürekli eleş-
tiri yapıldığını; ancak nerede bir 
sorun varsa çözüm adresinin CHP 
olduğunu kaydetti. Türkiye'nin 

bugün 5 temel sorunu olduğunu be-
lirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Yıl-
lardır dile getiriyoruz. Birinci 
sorunumuz, demokrasi. İkinci soru-
numuz, eğitim. Üçüncü sorunumuz, 
dış politika. Dördüncü sorunumuz, 
toplumsal barış. Beşinci en büyük 
problemimiz, ekonomi.  
Biz CHP olarak, tarihin bize yükle-
diği sorumluluk olarak hiçbir ayrım 
yapmadan, 82 milyonu kucaklayaca-
ğız. Farklı kimlikleri, farklı inançları 
olabilir ama aynı bayrağın altında 
yaşıyorsak sorunları çözmek ve in-
sanlara güven vermek  

zorundayız" diye konuştu.  

Demokrasilerde güçler dengesi var 

Demokrasisi gelişmemiş ülkenin bü-
yümediğini, demokrasinin sürekli ge-
lişen bir kavram olduğunu 
vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Katılımcı 
demokrasiden bahsediyoruz. De-
mokrasi, aynı zamanda bütün yetki-
lerin bir kişiye verilmemesi demektir. 
Çanakkale Savaşı'nı düşünün. Bütün 
yedi düvelin Çanakkale'ye gelip geçe-
mediğini düşünün. Cumhuriyetin ön 
sözü, Çanakkale Savaşları'nda yazıl-
mıştır. Aynı yedi düvel tek kurşun at-

madan geldi, İstanbul'u işgal etti. 
Neden? Çünkü İstanbul'da tek adam 
yönetimi vardı. Demek ki demokrasi-
lerde güçler dengesi vardır. Yasama, 
yargı, yürütme ve daha çağdaş de-
mokrasilerde dördüncü güç medya-
dır. Kim olursa olsun, bizim gibi 
düşünmeyen insanlar için de 
demokrasiyi getireceğiz" dedi. 



B eylikdüzü Belediyesi Hobi Bahçele-
rinde üçüncü dönem kura heyecanı
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve

Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda yaşandı.
835 kişinin başvurduğu hobi bahçeleri kura
çekiminde isimler noter eşliğinde belirlenir-
ken her biri 15 metrekare olan 133 bahçe
için 130 asil ve 133 yedek talihli çekimi ya-
pıldı. İlk topu çekerek gönüllülerin ismini ve
parsel numaralarını okumaya eşi Zehra
Çalık ile birlikte başlayan Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bir-
likte üretmenin keyfini hep birlikte
yaşıyoruz. Hobi Bahçesi’nin insanlarımıza
kazandırmış olduğu en özel duygulardan
bir tanesi bu. Toprakla ilgilenmek kentte ki
stresi de azaltıyor. Umut Meyve Ormanı-
mıza giden herkes huzur buluyor ve özüne
dönüyor. Yaşama sağlık ve değer katıyor.”
dedi. Kura çekiminde, hobi bahçelerinin
bakımını zamanında ve doğru şekilde
yapan, Ata Tohumu Bankası’na katkı sağla-
yan ve fazla ürünlerini Gıda Bankası’yla en
çok paylaşan üç hobi bahçesi gönüllüsü de
‘Hobi Bahçesi Tahsis Uzatma Ödülü’ ile
ödüllendirdi. Hobi Bahçesi Tahsis Uzatma
Ödülü’ne layık görülen Burcu Mesela, Mü-
cella Akpınar ve Ercan Şenel’e teşekkür bel-
gelerini Belediye Başkanı Çalık eşi ile
takdim etti. Kura sonuçları 18 Şubat 2020
tarihinde belediyenin internet sitesi üzerin-
den ilan edilecekken 3.dönem Hobi Bahçe-
lerinin kullanımı 11 Nisan’da başlayıp 31
Mart tarihinde son bulacak. 

Hobi Bahçeleri öncü bir çalışma 

Günümüzdeki iklim krizlerine değinerek
yeşil alanların önemini vurgulayan Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Dünyamızın aslında ne kadar kırıl-
gan bir süreç yaşadığını hep birlikte göz-
lemliyoruz. İklimsel krizlerin çok görünür
olduğu ortamlarda bu tür faaliyetlerin ço-
ğalması ve doğayla iç içe kent ortamlarını
oluşturmak yerel yönetim olarak bizim baş-
lıca görevlerimizden bir tanesi. Doğayla ba-
rışık bir kent hayalini kurmuş ve geçen
dönem yaklaşık 15 bin metrekarelik Umut
Meyve Ormanı’nı vatandaşlarımızın kulla-
nımına açmıştık. Bu güzel örnekleri çoğalt-

tığımızda insanların doğayla ilişkisini dü-
zelttiğimizde daha sağlıklı kent ortamları
oluştururuz” dedi. Hobi Bahçelerinin öncü
bir çalışma olduğunu da belirten Başkan
Çalık, “Bilinçsiz tarım ve kentleşme toprak-
larımızın yok olmasına sebep oluyor. Kent
ortamlarında toprakla bağımız maalesef
kopmuş durumda ve bizler bu bağı nasıl
kuvvetlendirmenin çabası ve gayretindeyiz.
Beylikdüzü’nde bu bağı kuvvetlendirmek
için 15 bin metrekarelik bir meyve bahçesi
yaptık ve adına Umut Meyve Ormanı
dedik. Umudumuzu beslesin, çoğaltsın diye
bu ismi verdik. Birlikte üretmenin keyfini
hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. 
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

Beylikdüzü Belediyesi tara-
fından ilçe halkının toprakla

olan bağını kuvvetlendirmek
adına oluşturulan ve oldukça
yoğun talep gören Hobi Bah-

çeleri için üçüncü kez kura
heyecanı yaşandı. Beylikdüzü

Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık şanslı isimleri ve

parsel numaralarını 
katılımcılarla birlikte çekti

BEYLIKDUZU
KURA CEKTI

Hobi bahçelerini çoğaltacağız
Öncelikli olarak yeşil alanları
artırma hedefli projeler ürettik-
lerini belirten Çalık, “Beylikdüzü
her zaman İstanbul’a nefes ola-
cak ve ilham verecek. Gürpınar
merkezden başlayıp sahile
kadar uzanan Yaşam Vadisi’ni
de vatandaşlarımızla buluştura-
cağız. Buranın proje çalışmala-
rına başladık. Umut Hobi
Bahçelerini de çoğaltmak adına
faaliyet yürütüyoruz ve en az bi-

rinci kadar bir hobi bahçesini de
Beylikdüzü ile buluşturacağız.
Aynı zamanda Gürpınar’daki
vatandaşlarımız da sahille bulu-
şacak. Orada yaklaşık 150-200
bin metrekarelik yeşil alanı şu
an planlıyoruz. Beylikdüzü’nü
İstanbul’un nefesi yapmak için
yılmadan yorulmadan tüm ekip
arkadaşlarımla çalışmaya
devam edeceğiz” ifadeleriyle
konuşmasını noktaladı. 

Mavi Vatan
görücüye çıktı
Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Mavi Vatan’
Resim ve Heykel Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Beyoğlu Belediyesi Baş-
kanlık Binası Sergi Salo-
nu’nda açılan sergi ilk

günden yoğun ilgi gördü. Türki-
ye’nin seçkin ressam ve heykeltıraş-
larının eserlerinden oluşan serginin
açılış törenine; Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Vatan
Partisi Genel Başkanı Doğu Perin-
çek’in yanı sıra çok sayıda ressam,
heykeltıraş ve sanatsever katıldı.
Açılışta Başkan Yıldız’a misafirper-
verliğinden ötürü plaket takdim
edildi. Sergi 28 Şubat’a kadar ziya-
ret edilebilecek.

Üç tarafımız denizlerle çevrili

Serginin açılış töreninde konuşan
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız, “ Son günlerde Mavi
Vatan kavramı burada bulunduğu-
nun çok ötesinde derin anlamlar
kattığının hepimiz farkındayız. Çe-
şitli teoriler vardır. Kara hakimiyeti,
deniz hakimiyeti teorileri yüzyıllar-
dır dünya tarihini etkiler. Akdeniz’in
son günlerde Mavi Vatan’ımız ol-
ması ile ilgili değerlendirmeleri hep
birlikte takip ediyoruz. Çok yeni bir
kavram değil tarihsel derinliği olan
bir kavram. Türkiye üç tarafı deniz-
lerle kaplı olan bir mavi vatandır”
dedi.

Bu sergi çok yakıştı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu
Perinçek ise, “Siyasetle, vatan sevgi-
siyle sanatçılarımız buluşuyor ve bu
sergi aynı zamanda Beyoğlu Beledi-
ye’sine de çok yakışıyor. Beyoğlu ta-
rihi ile geçmişi ile mavi vatanın kara

vatanla birleştiği hepimizin sanatı
sevdiği güzelliklerle buluştuğu bir
mekan oldu. Bu serginin Beyoğ-
lu’nda açılmasıda ayrıca anlam taşı-
yor. Mavi vatan vatanımız burada
Türk sanatseverinin kararlı olarak
durduğunu görüyoruz. İçimizde sa-
natıyla yaşayan büyük sanatçıları-
mız hepsi bu sergide var” ifadelerini
kullandı.

Tablolar çocukluğuma
götürdü

Sergiye karlı Haliç manzarası  tab-

losu ile katılan Ressam  Cumhur
Koraltürk da, “Gemi tabloları çalışı-
yorum. Denizle ilgili çalışmalar ya-
pıyorum. Mavi Vatan ilginç ve güzel
bir isim. Ben de bir tablom ile ser-
giye katıldım. Buradaki tüm eserleri
sevdim. Herkes kendi branşına göre
tablolar yapmış. Tablom 1950’li yıl-
ların karlı bir Haliç havasını gösteri-
yor. Tabloları çalışırken
çocukluğuma da gidiyorum. İstan-
bul doğumluyum 81 yaşındayım.
Tablolarda yansıttıklarımın çoğunu
yaşadım” şeklinde konuştu. 

Bahçelievler
hamsiye doydu

Bahçelievler'de ilk kez Hamsi Festi-
vali düzenlendi. Binlerce vatandaşın ka-
tıldığı festivalde 3 ton hamsi tüketildi.

Renkli görüntülerin sahnelendiği festivalde Karade-
niz yemeklerinin yanı sıra Karadeniz’e ait şarkılar
ve oyunlar sahnelendi. Bahçelievler Belediyesi, ilk
kez Hamsi Festivali düzenledi. 3 ton hamsinin tüke-
tildiği festivalde hamsili pasta, hamsili pide gibi 18
çeşit hamsili yemek sergilendi. Karadeniz şarkıları-
nın da seslendirilirken horon ekibi de vatandaşlara
keyifli anlar yaşattı. Hamsi yeme yarışmasının da
düzenlendiği festivalde sanatçı Ekin Uzunlar’da
sahne aldı. Bahçelievler Kamu Binaları Meyda-
nı’nda düzenlenen festivale AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Halis Dalkılıç, TBMM İdari Amiri ve AK
Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti
İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bahçelievler
Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.

Bugün birlik beraberlik günü 

Festivalde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Ba-
hadır, vatandaşlara balık ekmek dağıttı. Düzenlenen
festival dolayısıyla birlik ve beraberlik gösterildiğini
belirten Başkan Bahadır, “Bugün Bahçelievler’de
çok güzel bir gün var. Çok güzel bir mutluluk var.
Bugün Bahçelievler’de ilk defa Hamsi Festivali ya-
pıldı. Yaklaşık üç ton balık dağıttık. Sahnemizi gö-
rüyorsunuz, Bahçelievler Meydanı’nı
görüyorsunuz. Şimdi de sanatçımız Ekin Uzunlar
sahneye çıktı. Bugün Bahçelievler’de birlik var, İs-
tanbul’da birlik var, Türkiye’de birlik var. Karadeni-
ziyle, Doğu Anadolusuyla, Güneydoğu
Anadolusuyla, Egesiyle, Akdeniziyle, Orta Anado-
lusuyla, Trakyalısıyla Bahçelievler’de birliği gösteri-
yoruz. Gelen, katılan herkese çok teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
ve eşi Zehra Çalık, katılımcılarla 

birlikte fotoğraf çektirdi.

Bahçelievler'de ilk kez Hamsi Festivali
düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı
festivalde 3 ton hamsi tüketildi. 
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TUZLA’DA yaşayan 70 yaşındaki Ayşe 
Başoğlu, geçen yıl katıldığı kursta 3 
ayda okuma yazma öğrenerek, hayatını 
anlatan bir kitap yazmaya başladı 
Tuzla'da yaşayan 70 yaşındaki Ayşe 
Başoğlu, geçen yıl katıldığı kursta 3 
ayda okuma yazma öğrenerek, hayatını 
anlatan bir kitap yazmaya başladı. Azmi 

hayran bırakan Başoğlu, “Arkadaşlarım 
okula giderken camda ağlardım. ‘Önlü-
ğüm olsa da ben de okula gitsem, arka-
daşlarım gibi ben de okusam' derdim. 
Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, çok 
mutluyum” dedi. Tuzla'da yaşayan 9 
çocuk, 13 torun sahibi 70 yaşındaki Gi-
resunlu Ayşe Başoğlu, geçen yıl ‘Tuzla 

Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde gittiği 
kursu başarıyla tamamlayarak 3 ayda 
okuma yazma öğrendi. Yıllar geçme-
sine rağmen heyecanını kaybetmeyen 
Başoğlu, şimdi ise hayatını anlatan bir 
kitap kaleme alıyor. Öğrenmenin 
önünde engel tanımayan Ayşe teyze, 
herkese örnek oluyor. 

UFUK ÇOBAN

70 yaşında okuma yazma öğrendi

Sahi şimdi FETÖ’cü kim?

N e günlere kaldık ve nelerle uğraşıyoruz?
70 li yıllar ve devamında bir insanı suçlamak, 
toplumda değerini alçaltmak, memur ise sür-

gün edilmesini sağlamak, işçi ise işinden atılmasını sağ-
lamak için o kişiye “Kominist” demek yeterli oluyordu. 

Bu kişilere kominist suçlaması yapanlar, aslında ko-
ministin, ya da komiinizmin ne anlama geldiğini bile bil-
meden, birilerine yaranmak için ihbarlarda 
bulunuyorlardı. Şimdilerde bu durum Fetöcülüğe döndü. 
Zamanın yöneticileri, bu tür kişilere itibar edip etmedik-
lerini bilmem ama, 80 darbe öncesi insanlarımızın birbi-
rini tanımadan, fikrini ve ne olduğunu bilmeden 
katlettikleri günler unutulmadı. 

O günlerde sağcı ve solcu olarak bilinen geçlerimize 
silah satan güçler ve ülkemizin karışmasını isteyen dış 
güçler emellerine ulaşmış, gelecekte ülkelerine yararlı 
olacak binlerce genç beynimiz bir birini suçlayarak 
katledilmişti. 

O yıllarda okumaya meraklı, kafası çalışan çocukları 
eğitimde destek vermek amacı ile yurt sathında il ve ilçe-
lerde kurulan okullar, dershaneler, ağabey abla ilişkileri 
ile örgütlenmeye başlayan tarikatlar bu yollarla azım-
sanmayacak bir gençlik ve eğitim ordusuna kavuştu. Ço-
cuklarının okutulmasına memnun olan aileler bu hareket 
ve örgütlenmeden memnun ve mutluydu. Dolayısıyla on-
larda bu çember ya da girdabın içine bilmeden girmiş ve 
o tarikat ya da örgütün mensubu olmaya başlamışlardı. 

Bu tarikatlar dini objeleri ve İslami kuralları öne 
çıkardıkları için zamanın yöneticileri bu örgütlenmeye 
ses çıkarmadığı gibi onlardan siyasi olarak 
yararlanıyorlardı. 

Bela örgüt ortaya çıkıyor 

Faaliyetlerine devam eden tarikat ve cemaatlar, ülkeyi 
yönetenler tarafından korunup kollanmaya başlayınca 
onlarda kendilerine liderlerinin isimleri ya da başka bir 
adla birer birer ortaya çıkmaya başladılar. Seçim dö-
nemlerinde iktidar partisi ya da muhalefet partileri ile 
görüşüp onlara destek sözü vererek birçok tavizler elde 
ettiler. Sonrasında da talepler ve yönetime katılmalar 
elde ettiler. Zamanı geldi bürokrat, yönetici, amir şef ko-
numlarına mensuplarını ve eğittikleri kişileri önemli gö-
revlere getirttirerek yönetime katılmaya başladılar. Bu 
durum giderayak o kadar büyüdü ki, bazı bakanlıklar ve 
devletin önemli kademeleri bu kişi ve kuruluşların eline 
geçti ve güçlerini kullandılar. Böylece devletin yönetimi-
nin bir kısmını ele geçirenler artık açık seçik kendilerini 
ifade etmeye başladı. 

Günümüzün önemle gündemlerinden ve mevcut yöne-
timi bozmak yıkmak isteyen FETÖ terör örgütü kökü çok 
eskilere dayanmasına karşın önceleri “Fethullah hoca-
efendi” olarak ortaya çıktı, itibar gördü. 

Sonraları adlarına “Hizmet hareketi” diyerek güçle-
rine güç kattılar. Sonra çok büyüyen bu örgüt yapısının 
başı “Ne olur ne olmaz” denilerek Amerika’ya kaçtı 
ya da kaçırılarak oraya yerleştirildi. 

Hizmet hareketi Dünyanın çeşitli devletlerine okullar 
açıp milyon dolarlar kazanırken ülkemizde, “Bakın dış 
devletlerde bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı-
mızı” okutuyor denilerek sempatikleştirildi. 

Yetmedi arkasından methiyeler ve hasretlik mesajları 
yayınlayarak dönmesi istendi. Hareketin tam bir örgüt 
olarak anlaşılmaya başlanmasından sonra o örgütün ele-
man ve uzantıları ülkemizde Olimpiyatlar düzenledi. Bu 
olimpiyatlara katılan yöneticiler orada konuşup yine 
methiye ve hasretliklerini dile getirdiler. 

Kanlı 15 Temmuz 

Örgüt kurduğu kumpaslarla kendilerini benimsemeyen 
birçok bürokrat, asker, akademisyen ve devlet yöneticile-
rini hapse attırıp gücünü iyice gösterdi. Sonrasında karşı 
operasyon ve soruşturmalar başlatılıp ciddi anlamda bu 
örgütle mücadele başladı. 

Mücadelenin başlamasıyla güçlerinin azaldığını, etki 
alanlarının daraldığını anlayan örgüt 15 Temmuz günü 
tüm devleti ve yönetimini ele geçirmek üzere darbe giri-
şimini başlattı. Bu kalkışma ile devletimizin silahlı güç-
leri ve koruyucusu olan ordu, polis birbirine girdi. 
Ülkemizin yönetildiği TBMM bombalandı. Gölbaşında 
onlarca yiğidimiz olan Özel Harakatçılar şehit edildi, İs-
tanbul da köprüde, Belediye önünde Vilayet Ve Emniyet 
Müdürlüğü önünde bu kalkışmaya karşı koyan yüzlerce 
şehidimizin kanı aktı. Yöneticilerimiz sıkıştırıldı. Takip 
edilip katledilme teşebbüslerinde bulunuldu. Böylece 
FETÖ örgütünün gücü ve amacı da ortaya çıktı. 

Şimdi bir an için bu hainlerin bu girişiminin başarılı 
olduğunu düşünürsek, Amerika da ki kaçak zat terör ba-
şının Fransa’dan İran’a gelen Humeyni gibi ülkemize 
geldiğini düşünün. O zaman ülkemizin, Cumhuriyetimi-
zin ve halkımızın durumunun ne olacağını varın siz 
düşünün. 

Şimdi FETÖCÜ kim? 
Eskiden kim, kiminleydi, bu örgütün içinde miydi, dı-

şında mıydı, tartışılır ve başta yöneticilerimiz bir birile-
rini suçlayarak ülkemizin gündemine oturdular. Ana 
muhalefet Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup toplantısında 20 soru 
sorarak cevaplar alındığında FETÖ’nün siyasi ayağının 
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın olduğunu belirtti. 

Ertesi gün Gurup toplantısı Yapan Erdoğan’da bu kez 
çeşitli kumpaslar da FETÖ ile beraber olan, hatta Genel 
Başkanlık koltuğuna bu yolla oturan Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun siyasi ayağın ta kendisi olduğunu belirterek, bir 
takım soruları dile getirdi. Bunlara cevap alınınca 
durumun daha da netleşeceğini belirtti. 

Hadi bakalım yorum sizin. Bu durumda Fetöcü kim? 
Bu durum ülkemizde gerginliğe neden oldu. Devlet 

büyüklerimize yöneticilerimize yakışın, başta kendilerinin 
ve halkımızın şikayet ettiği FETÖ örgütünü ve uzantıla-
rını bulmak ülkemizi huzura ve refaha kavuşturmak 
istiyorlarsa; 

Önemli devlet işlerinde bir hareket ettikleri gibi bir 
araya gelerek bu konuyu TBMM nezdinde çözüm bulma-
larıdır. Bu işlem sonucunda suçlu varsa da gereken 
cezasının alınmasını sağlamalarıdır. 

Partilerin amacı halkı huzura kavuşturmak ülkeyi 
güçlendirmek ve ülkeye uzanan elleri kırmak olduğuna 
göre oturup anlaşın ve bu konuyu halledin ki, bu konu 
kapanıp gitsin. 

Bu vesileyle de yeniden benzer yapılanmalara 
heveslenenlerin de hevesleri kursaklarında kalsın.

İmamoğlu, “İBB Meclisi’nde Beyoğlu Örnektepe'deki  
İBB binası ilçe belediyesine tahsis edildi. Bina, protokollerin 

iptali ile TÜRGEV'den geri alınmıştı. Binanın durumu  
ne olacak, nasıl bir adım atacaksınız” sorusuna, 

 "Bu resmen, meclisteki çoğunluk üzerinden  
eşkıya anlayışı. Kamu vicdanı değil,  

eşkıya anlayışı, eşkıya duruşu" şeklinde cevap verdi

GELECEK Partisi Genel 
Başkanı Ahmet Davutoğlu 
partisinin İstanbul İl Baş-

kanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi. 
Gelecek Partisi'nin İstanbul İl Baş-
kanlığı düzenlenen törenle açıldı. Kü-
çükçekmece'deki il başkanlığının 

açılışını Gelecek Partisi Genel Baş-
kanı Ahmet Davutoğlu yaptı. Açılış 
töreninde konuşan Davutoğlu, "Bu 
hafta özel bir hafta. Bu hafta cemre 
havaya düşüyor. Baharın habercisi 
cemrenin havaya düştüğü haftada-
yız. Sonra suya sonra toprağa düşe-

cek. İşte nasıl cemre havaya düştü-
ğünde baharın habercisiyse Gelecek 
Partisi de ülkemizin iklimine bir 
bahar habercisidir. Allah cemremizi, 
mekanımızı hayırlı eylesin" dedi. 
Davutoğlu ve beraberindekiler daha 
sonra il başkanlığının açılışını yaptı.

Davutoğlu İl Başkanlığı binasını açtı 

 
 

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kaba-
taş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Met-

rosu”nun birinci etabı olan 
“Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı”ndaki 
ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. İma-
moğlu, söz konusu hattın yapımı nede-
niyle kullanımdan süreli olarak çıkarılan 
ve inşası tamamlanan “Mecidiyeköy 
Metrobüs Hattı Yaya Bağlantısı”nı da 
yeniden hizmete açtı. Sürücüsüz olarak 
tasarlanan M7 Test Treni’ne binen İma-
moğlu, İBB üst yönetimi ve Fransa İs-
tanbul Başkonsolosu Bertrand 
Buchwalter ile birlikte, Mecidiyeköy İs-
tasyonu’ndan, hattın kontrol merkezinin 
bulunduğu Tekstilkent İstasyonu’na, 
yaklaşık 30 dakika süren bir yolculuk 
yaptı. Kontrol merkezinde incelemelerde 
bulunan İmamoğlu, sonrasında yaptığı 
konuşmada hatla ve gelecekte eklenecek 
projelerle ilgili teknik bilgiler paylaştı. 

19 Mayıs'ı işaret etti 

“İstanbul’un kuzey ve batı bölümlerinde 
beklenen çok fazla metro hatları var. Bu 
güzergahlarda durum nedir?” sorusuna 
yanıt veren İmamoğlu, "19 Mayıs’ta, in-
şallah bu Mecidiyeköy-Mahmutbey hat-
tını devreye alacağız ve gerçekten çok 
yoğun bir yükü hafiflettiğini, metrobüs 
başta olmak üzere, hissedeceğini öngö-
rüyoruz İstanbul’umuzun. En azından 
uzman arkadaşlarımız, bize böyle ifade-
lerde bulunuyor. Yanı sıra, Eminönü-Ali-
beyköy hattı eli kulağında yürüyen 
çalışmalarımızdan birincisi. O da 
2020’nin sonuna doğru, son çeyreğinde 
İstanbullularla buluşması için yoğun bir 
çaba içerisindeyiz. Bunlar, geldiğimizde 
durağanlaşmış, duran noktalar. Buranın 
5-6 ay önceki halini, hep beraber gelip 
görmüştük. Katılan arkadaşlarımız 
vardı. Temmuz sonuydu diye hatırlıyo-
rum. Çok önemsiyoruz. Neredeyse tabiri 
caizse, haftada bir iki kez, gündem ve 
durum değerlendirmesi yapıyoruz metro 
hatlarımızla ilgili. Örneğin; Bostancı-
Dudullu hattı, benim çok sıkıldığım, 
üzüldüğüm bir hat. Zira, sadece E-5 
üzerinde 1000 araçlık otoparkı olan, çok 
önemli aktarma merkezi konumunda 
olan birtakım çalışmaları içinde barındı-
ran, aynı zamanda deniz hattıyla buluş-
turan bir bölümüydü. Şimdi yatırım 
planına alınması, finansman kaynağının 
bulunması noktasında önümüzü açan 
bir olay. İBB olarak, bunu da çok hızlı 
devreye alma konusunda çok özel üze-
rinde durduğum bir çalışma. Orada in-
sanları hem iş alanlarıyla buluşturan, 
hyanı sıra durakları E-5 üstünde çakı-
şan, Bostancı’ya, sahile kadar inen, mi-
nibüs hattının oradan geçen çok değerli 
bir hattımız. Bizim için önemliydi oranın 
yatırım planına alınması. Bir yandan 

3 hattımızı devreye almıştık zaten. Göz-
tepe ve Ümraniye hattımız olsun… Sul-
tanbeyli-Çekmeköy hattımız olsun… 
Tuzla-Pendik hattımız olsun… Ki bunla-
rın bir kulağıyla Sabiha Gökçen’e bağ-
lanması, Tuzla-Pendik hattımızın… 
Önemli hatlar. Aslında Anadolu yaka-
mızda duran hatlarımızın çok yoğun bir 
şekilde hayata geçmesini, yürümesini 
planlamış oluyoruz. Söylediğimiz bütün 
bu işler, bir nevi İstanbul’umuzu, 
2024’te, Ulaştırma Bakanlığı’nın da yap-
tığı hatlarla beraber 600 kilometrelik bir 
potansiyele ulaşması konusunda hızla 
bir koşuya geçiyoruz. Bu dediğim hatla-
rın, 2020’de, 21’de hizmete açılacak kı-
sımları var. Çok çok önemli, değerli. 
Heyecan duyuyoruz. Biran önce vatan-
daşlarımızı, İstanbul’da yoğun bir şe-
kilde metroyla buluşturma konusunda 
çalışıyoruz. Yeni projelerimiz de bunların 
ilaveleri olacak. Dediğiniz gibi, İstan-
bul’un batısı bu anlamda biraz mağdur. 
Özellikle; Mahmutbey sonrasındaki, Ba-
şakşehir’den geçen, Bahçeşehir-Esenyurt 
bölümüyle buluşan hattımız, aynı şekilde 
Beylikdüzü… Ki bu Beylikdüzü metrosu, 
yaklaşık 17 yıldır bekleyen bir metro ça-
lışmasıydı. Beylikdüzü metrosunu da Se-
faköy’e bağlanan bölümüyle, oranın da 
çalışması, projelendirilmesi ve finansma-
nıyla ilgili yoğun çalışmalarımız sürüyor. 
Hatta bu hafta oralarla ilgili de brifing 
aldım. İnşallah ihalesini, en kısa sürede 
vatandaşlarımıza duyuracağız" ifadele-
rini kullandı.  

Kanal İstanbul'a dair konuştu  

"Kanal İstanbul, bu metro projelerine bu 
arada engel oluyor mu?" sorusunu da 
cevaplayan İBB Başkanı, "Kanal İstan-
bul, elbette engel oluyor. Yapılmış proje-
lere dönük de çok değişiklik öngörüyor. 
Kanal İstanbul, sadece İSKİ’nin var olan 
işlerinin değişimiyle, yaklaşık 20 milyar 
liralık bir maliyete sahip. Yani; İSKİ’nin 
hatları, kanalları, arıtma tesisleri, bunla-
rın kaydırılması, aktarılması dahi, 20 mil-
yar lira. 20 milyar lira ne demek biliyor 
musunuz? Şu anda, duran metro hatları-
mızın hepsini yapmak demek. Sadece İS-
Kİ’ye külfeti. Çok net söylüyorum: Kanal 
İstanbul, İstanbullunun zihninde de ‘yok’ 
hükmündedir; cebimizdeki paraya göre 
de ‘yok’ hükmündedir, Türkiye’nin ku-
ruşu, parası adına da ‘yok’ hükmündedir. 
Bizim metro harlarımız adına da İstan-
bul’un böyle bir projeyle buluşması sü-
reci, ‘yok’ hükmündedir" dedi. 

Yurdu İBB olarak hizmete açacağız 

İmamoğlu, “İBB Meclisi’nde Beyoğlu 
Örnektepe'deki İBB binası ilçe belediye-
sine tahsis edildi. Bina, protokollerin ip-
tali ile TÜRGEV'den geri alınmıştı. 
Binanın durumu ne olacak, nasıl bir 
adım atacaksınız?” sorusuna ise şu şe-
kilde cevap verdi; "Bu resmen, meclisteki 

çoğunluk üzerinden eşkıya anlayışı. 
Kamu vicdanı değil, eşkıya anlayışı, eş-
kıya duruşu. Eşkıyanın ne anlama geldi-
ğini biliyorsunuz; malını gasp etmek. 
Örnektepe'de, İBB olarak yurt yapıyoruz, 
ki hazırlığımızı yapıyoruz. Bir kreş yapa-
cağız, parkla bağlantısını yapacağız, sos-
yal tesislerimiz olacak artı o yurdumuzu 
İBB olarak hizmete açacağız. Bizden 
daha güvenilir, bizden daha iyi süreci yö-
netecek bir başka kurum yok. A, B, C, D 
vakıfları benim umurumda değil. Biz, 
İBB olarak, 2 bin-3 bin yatak kapasiteli 
yurtlarla çocuklarımıza, gençlerimize 
çağdaş öğrenci yurtları ile hizmet verece-
ğiz. Şimdi eşkıyalık yaparak, kendince 
Meclis’te karar alarak ne yapıyorlar? Sü-
reci bypass edecekler. Neymiş efendim? 
Bu projeyi, Meclis üzerinden X beledi-
yeye tahsis edecekler, o belediye üzerin-
den de istedikleri gibi hareket edecekler. 
Hani kusura bakmasınlar ama ‘pışık’ 

derler ya çocuklar gözleri ile yaptıkları 
oyunda; aynı öyle der 16 milyon insan 
da. Böyle bir şey yok. İstanbul halkının 
malını, ‘Öyle istiyoruz’ diye gasp ede-
mezler. ‘Siyasi bir takım iradeler bir avuç 
insan istiyor’ diye gasp edemezler. 
Bunun anlamı şu; örnek verelim: Kafala-
rına esti, ‘Meclis’te karar alalım Saraç-
hane binasını da alıyoruz, veriyoruz 
Fatih Belediyesi’ne’ demek anlamına 
gelir. Böyle bir yetki yok. ‘Kanunen hak-
kımızı kullandık…’  
Kanunen hakkınız da bu değil. Bunu biz 
yürürlüğe koymayacağız. İBB olarak 
vakfımız var, kendi yönetimimiz var. Biz, 
orada yurt ve kreş hizmetlerine başlaya-
cağız. Halkımızla buluşturacağız. Alınan 
karar, ‘yok’ hükmündedir. Hem hukuki 
süreci yöneteceğiz hem fiili süreçte gide-
ceğiz paşa paşa halkımızla orayı buluş-
turacağız. A vakfı, B vakfı işine baksın. 
Kendi işlerini yürütsünler."

RESMEN  
ESKIYALIK

KARARI veto edeceklerini de aktaran 
İmamoğlu, "Gayet tabi veto edeceğiz. 
Hukuki süreçleri yöneteceğiz. Zabıtala-
rımızla gideceğiz, temizleyeceğiz, içine 
insanlarımız girecek. Birçok kamu ala-

nında yapılmak istenen bu müdahale-
leri geri püskürteceğiz. Çünkü onlar, 
bir avuç insanın isteklerini yerine getiri-
yor; biz, 16 milyon insanın isteklerini 
yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Kararı veto edeceğiz 

“CUMHURBAŞKANI İstanbul'da Pen-
dik Teknopark açılışına katılıyor, gide-
cek misiniz? Test sürüşü için 
cumhurbaşkanına davet gitti mi?” so-
rusuna yanıt veren İmamoğlu, "Ben 
oraya davet edilmedim. Ama test sü-
rüşü için davet yapmayız. Davet gerek-
tiren bir ortam değildi. Biz, teknik bir 
süreci devreye aldık. Bütün açılışları-

mıza, Cumhurbaşkanı, bakanlar, siyasi 
partilerin genel başkanları dahil, tama-
mına bizzat imzalayarak davetiyemi 
gönderiyorum. Biz, bugün Teknopark'a 
davet edilmedik. Açılışını da bilmiyo-
rum. Ama biz her yere davet ediyoruz. 
Bütün devletimizin yöneticilerini, idare-
cilerini, siyasi partilerin yöneticilerinin 
başımızın üzerinde yeri var" dedi. 

Teknopark’a davet 

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI
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ALMANYA'DA devam eden 
"56'ncı Münih Güvenlik 
Konferansı"ndaki “So-

runlu Sularda Köprüler Kurma: Kör-
fez'deki Gerilimlerin Düşürülmesi” 
başlıklı panelde konuşan İran Dışiş-
leri Bakanı Cevad Zarif, ''ABD Baş-
kanı Donald Trump, İran konusunda 
iyi danışmanlara sahip değil.'' dedi. 
Trump’ın danışmanları sayesinde 
İran rejiminin çökeceği konusunda 
ikna olduğunu ve bu yüzden çöktü-
ğünü düşündüğü bir rejimle konuş-
mak istemediğini anlatan Zarif, bu 
yüzden ülkesinin ve ABD’nin ile mü-
zakerelere tekrar başlaması konu-
sunda başarısız olunduğunu 
kaydetti. 

ABD bizi kabul etmeli 

“İran'ın bölgedeki rolünün kabul 
edilmesini isteyen Zarif, “Onlar 
(ABD) son 41 yıldır rejimi değiştir-
mek istiyorlar. Ve son 41 yıldır başa-
rısız oldular. ABD kabul etmeli ki 
İran bu bölgede bir gerçek.” diye ko-
nuştu. Arap dünyasının içinde olduk-
larını ve komşularıyla herhangi bir 
gerilim istemediklerini anlatan Zarif, 
bölgede bazı ülkelerin petrolden ka-
zandıklarını halklarına yöneltmek ye-
rine teröristlere verdiklerini savundu.

Trump İran  
konusunda cahil

BU kapsamda ilk resmi 
nikah, Danimarka Türk Di-
yanet Vakfı (DTDV) çatısı 

altında faaliyet gösteren İshöj Mev-
lana Camisi'nde, Vildan Öztemur ve 
Muhittin Yıldırım çiftine kıyıldı. Nikah 
töreninde Kopenhag Din Hizmetleri 
Müşaviri Hüseyin Gündoğar ve çiftin 
yakınları hazır bulundu. Din görevlisi 
Faik Uslu tarafından kıyılan nikahın 
ardından çiçeği burnunda çifte DTDV 
tarafından Kur’an-ı Kerim ve hat sa-
natından bir plaket hediye edildi. Va-
kıftan yapılan açıklamada, nikah 
kıyma yetkisinin DTDV’ye bağlı cami-
lerde uygulanacağı ve bu hizmetten 
faydalanmak isteyenlerin vakıf ile 
iletişime geçebileceği bildirildi. 

Danimarka'da imamlar 
nikah kıymaya başladı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı  
Sergey Lavrov ile Münih'te gör-

üştü. 56. Münih Güvenlik Konferansı için 
Münih'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov ile görüştü. Görüşmeye dair  
sosyal medya hesabından paylaşımda bulu-
nan Çavuşoğlu, "Rusya Federasyonu Dışiş-
leri Bakanı Sergey Lavrov’la faydalı bir 
görüşme yaptık. Pazartesi günü heyetleri-
miz Moskova’da biraraya gelecek.  
Bu görüşmelerden sonra tekrar durum  
değerlendirmesi yapma konusunda  
mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. 

Münih’te  
kritik görüşme 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Karabağ 
Azerbaycan toprağıdır. BM'in Ermenistan  
ordusunun işgale son vermesi gerektiği  
yönünde 4 kararı var. Bu kararlar uygulanmadı. 
Çözüm, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temel 
alınarak elde edilmelidir" dedi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Baş-
bakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın uluslar-
arası hukuk çerçevesinde açılacağını ifade 
etti. Tatar, "Bu hayalet kent insanlığa yakış-
mıyor. Biz burayı insanlığa açmak istiyoruz" 
dedi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı 
Metin Feyzioğlu da "Güneş daha parlak 
doğdu. Kapalı Maraş'ı açıyoruz" dedi. 
Tatar ile Feyzioğlu, TBB'nin organize ettiği 
toplantıya 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yön-
leri ile Kapalı Maraş Açılımı' toplantısında 
DHA'ya özel açıklamalar yaptı. Kapalı Ma-
raş'ın 46 yıldır insanlığa kapalı olduğuna dik-
kat çeken Tatar, "Geçmişte, Kıbrıs 
müzakerelerinde burasının iade edileceği yö-
nünde çeşitli görüşmeler yapıldı. Artık bir an-
laşma umudu kalmadı. Bizler de Maraş'ın 
açılması yönünde bir irade ortaya koyduk" 
dedi. 

Erdoğan’a özel teşekkür 

Maraş'ı insan hakları temelinde açmak iste-
diklerine dikkat çeken KKTC Başbakanı Tatar, 
bölgede eski sakinlerine iade ve uluslararası 
hukuk temelinde adımlar atılacağına işaret 
etti. "Bizler bölgeyi açarak insanlığa ve eko-
nomiye hizmet vermek istiyoruz" diyen Tatar, 

"Bu hayalet kent insanlığa yakışmıyor. Bu bir 
başarıdır" dedi.  
Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalara Tür-
kiye'nin önemli destek verdiğine vurgu yapan 
Tatar şöyle devam etti: 
"Buradan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Sayın Fuat Oktay'a, Bakanlarımıza ve TBB 
Başkanı Metin Feyzioğlu'na çok teşekkür edi-
yorum. Muazzam bir süreci başlattık. KKTC 
için önemli tarihi bir dönem yaşanıyor. Çok 
büyük haksızlıklar yaşadık Kıbrıs'ta. Hala 
daha devam ediyor. Mücadeleyi bırakmaya-
cağız. Burası vatandır, ecdattır. Aynı milletin 
evlatlarıyız. Doğu Akdeniz'de umutla gele-
ceğe bakabileceğimiz ortam yaratıldı." 

Maraş, koç başı olacak 

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da Kuzey Kıb-
rıs'a güneşin yeniden doğduğunu ifade ede-
rek, "Kapalı Maraş'ı açıyoruz. Kıbrıs 
Türklerinin kararı ile Kapalı Maraş'ı açıyoruz. 
Kıbrıs Türkleri geleceğine yön verme kararlı-
lığını gösterdi" dedi. 
"Bizler, Kıbrıs Türkünün önünü açmalıyız" 
diyen Feyzioğlu, "Rumların kitlesel insan 
hakları ihlali olan ambargoya karşı olmak zo-
rundayız. Burası yeniden dünyanın en değerli 
toprak parçasına dönüşecek. Kiri pası temiz-
lenecek. Ekonomiyi 500 kat daha güçlendire-
cek. Kıbrıs meselesinin çözümünde bir koç 
başı olacak Maraş. Buranın eski sakinleri 
olan Rumlar, ABD'liler, İngilizler gelmek isti-
yor buraya” ifadelerini kullandı.

Hayalet Şehir insanlığa kavuşuyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın uluslararası hukuk çerçevesinde  
açılacağını ifade etti. Tatar, "Bu hayalet kent insanlığa yakışmıyor. Biz burayı insanlığa açmak istiyoruz" dedi. 
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A zerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ile Ermenistan Başbakanı 
Nikol Paşinyan, 56. Münih Güvenlik 

Konferansı kapsamında düzenlenen bir pa-
nelde Dağlık Karabağ konusunu tartıştı. 
Bu panelle, tarihte ilk kez bir Azerbaycan ve 
Ermenistan lideri kamuoyu önünde açık tar-
tışma gerçekleştirdi. Aliyev konuşmasında 
Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz 
bir parçası olduğunu ve Azerbaycan'ın toprak 
bütünlüğünün uluslararası toplum tarafın-
dan tanındığını hatırlattı. Bugün Azerbaycan 
topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan'ın iş-
gali altında bulunduğunu ve 1 milyondan 
fazla Azerbaycanlının topraklarını terk etmek 
zorunda kaldığını hatırlatan Aliyev, Azerbay-

can halkına karşı etnik temizlik yapıldığını be-
lirtti. Aliyev, Hocalı'da 613 sivilin Ermenilerce 
katledildiğini anımsatarak "Uluslararası 
hukuk açısından bakarsak Karabağ Azerbay-
can toprağıdır. Birleşmiş Milletler'in Erme-
nistan ordusunun işgale son vermesi gerektiği 
yönünde 4 kararı var. Bu kararlar uygulan-
madı. Çözüm, Azerbaycan'ın toprak bütün-
lüğü temel alınarak elde edilmelidir." diye 
konuştu. 

Ermeniler kendilerine başk yer bulsun 

Çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Gru-
bunun Ermenistan'a Dağlık Karabağ'ın Er-
menistan toprağı olmadığını daha iyi 
anlatması ve uluslararası kamuoyunun bu 

konuda Ermenistan'a baskı yapması gerekti-
ğini söyleyen Aliyev, "Ermenistan Başbakanı 
barıştan bahsediyor. Fakat bugün cephe hat-
tında Azerbaycan askeri Ermeni keskin nişan-
cısı tarafından katledildi." ifadelerini kullandı. 
Aliyev, Ermenistan yönetiminin mevcut du-
rumu çeşitli yollarla korumaya çalıştığına işa-
ret ederek "Topraklarından çıkartılan 
Azerbaycanlılar kendi topraklarına geri dön-
melidir. İşgal altındaki bölgelerdeki ordunun 
yüzde 80'i Ermenistan askerlerinden oluş-
maktadır. Onlar bu topraklarını daima kont-
rol altında tutacaklarını düşünüyorlar. Fakat 
asla böyle olmayacak." şeklinde konuştu. 
Dağlık Karabağ sorununun aşamalı olarak 
çözülmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, 

"Ermeniler her zaman 'milletlerin kendi mu-
kadderatını belirleme' ilkesinden bahsediyor. 
Ermeni halkı kendi mukadderatını belirledi. 
Onların bir devleti var. Kendi mukadderatla-
rını ikinci kez belirlemek istiyorlarsa bunun 
için başka yer bulmalarını öneriyorum, Azer-
baycan'ı değil." değerlendirmesinde bulundu. 

Paşinyan’dan Hocalı 
Katliamı'nı inkar 

PAŞİNYAN ise Hocalı Katliamı'nı inkar etti. Sorunun barış yoluyla çözülmesi gerektiğinin farkında olduğunu söyle-yen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordu-sunun değil, Karabağ Ermenilerinin silahlı güçlerinin bulunduğunu iddia etti fakat daha sonra kendi oğlunun da Karabağ'da, cephe hattında  askerlik yaptığını söyledi. 

Körfez krizinde 
çözüm askıda

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 
taraflar arasında 2017'den bu yana devam eden Körfez krizinin 
çözümüne ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulduğunu söyledi

KATAR merkezli Al Jazeera Mo-
basher Kanalı'nın Twitter hesa-
bından verdiği habere göre, 

Dışişleri Bakanı Al Sani, Suudi Arabistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) krizin 
çözümüne dair sarf edilen çabaların sonuç 
vermediğini, bu nedenle bu yöndeki çalış-
maların ocak ayından bu yana askıya alın-

dığını ifade etti. Körfez İşbirliği Konseyi 
(KİK) üyesi ülkeler arasında anlaşmaya va-
rılması gerektiğine işaret eden Al Sani, Ka-
tar'ın diyaloğun gücüne inandığını kaydetti. 
Geçen günlerde Batı medyasında, Katar ile 
Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerin, 
başlamasından kısa bir süre sonra sona er-
diği yönünde haberler yer almıştı. 

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 13 Aralık'ta 
yaptığı açıklamada, Doha ile Riyad ara-
sında bir iletişim kanalı olduğunu, diyalo-
ğun temel ilkeleri üzerinde ve karşılıklı 
medya saldırılarına son verilmesi konu-
sunda anlaşma sağlandığını söylemişti. 
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin 
Ferhan bin Abdullah Al Suud ise 10 Ara-

lık'ta Katar'la krizin çözümü konusundaki 
müzakerelerin devam ettiğini ve diğer 
4 ülkenin de bu çabaları desteklediğini açık-
lamıştı. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve 
Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm 
diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekono-
mik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde 
krize yol açmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 
ABD Başkanı Donald 

Trump’ın İran konusunda iyi 
danışmanlara sahip olmadı-
ğını söyleyerek, “Kendisinin 
İran söz konusu olunca cahil 

olduğunu görebiliyoruz” dedi

Danimarka Kilise Bakanlığınca 
2006 yılından bu yana inanç 
toplumları arasında sayılan  

Danimarka Türk Diyanet Vakfı 
ve çatısı altında faaliyet gösteren 

camiler, bakanlığın tanıdığı 
resmi nikah kıyma yetkisini  

ilk kez kullandı 
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İSTANBUL HELİPED KLIĞI İLE KASIMPAŞA ORDUEVİ KAZAN DAİRELERİNDE MEVCUT KAZANLARIN
VE DEVRELERİNİN YENİLENMESİNE YÖNELİK ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 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 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.
4.1.5İhale 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 hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluk-
ları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenle-
nen 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 oranın-
dan 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 mi-
marlık 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 kul-
lanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anah-
tar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan is-
tekliyle 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 vere-
ceklerdir.
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.
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatro-
larında bu hafta birçok oyun tiyatroseverlerle bulu-
şacak. Program kapsamında, 19-22 Şubat'ta klasik

Fransız tiyatrosunun kurucularından Moliere'in yazdığı
son oyun "Hastalık Hastası" Harbiye Muhsin Ertuğrul
Sahnesi'nde, modern İspanyol tiyatrosunun önemli tem-
silcilerinden Jose Sanchis Sinisterra'nın kaleme aldığı
"Ay, Caramela!" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, "Pulitzer
ve "Tony" ödülleri alan senaryo ve oyun yazarı John Pat-
rick'in eseri "Tatlı Kaçık", Kağıthane Sadabad Sahne-
si'nde izlenebilecek. Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun
Taner Sahnesi'nde Gökhan Aktemur'un Boris Vian ve
John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak yazdığı
"Karıncalar- Bir Savaş Vardı", Üsküdar Musahipzade
Celal Sahnesi'nde kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar
ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin
tartışmaya açıldığı "Kahvede Şenlik Var", Ümraniye Sah-
nesi'nde Amerikan toplumunun vitrininde sunulan kutsal
aile kavramının irdelendiği "Vahşi Batı", Gaziosmanpaşa
Sahnesi'nde Nezihe Meriç'in yazdığı "Çin Sabahta" ve
Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ilişkilerde ideali
arama uğraşını mercek altına alan "Matruşka" sahnele-
necek.

Sultangazi'de çocuk oyunları

Ahmet Mithad Efendi’nin romanından uyarlanan ve
"yanlış batılılaşma" konusunu ironik bir yaklaşımla ele
alan müzikli oyun "Felatun Bey ile Rakım Efendi" de 20,
21 ve 22 Şubat'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahne-
si'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Çocuk
oyunlarında ise 20 ve 21 Şubat'ta "Karagöz Çiftlik Bek-
çisi" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahne-
si'nde, "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Gaziosmanpaşa
Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik izleyici-
lerle buluşacak. "Harikalar Mutfağı" isimli oyunun Fatih
Reşat Nuri Sahnesi'nde sergileneceği 23 Şubat'ta, "Rüya"
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Peri Kızı" Kağıt-
hane Sadabad Sahnesi'nde, "Yaşayan Sayfalar" Gazios-
manpaşa Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım"
Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Bisküvi
Adam" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Palyaço
Prens" Ümraniye Sahnesi'nde, "Yaşasın Barış" Sultangazi
Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi"
de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.

Devlet Tiyatroları dolu dolu

İstanbul Devlet Tiyatrosu ise İskender Pala'nın kaleme
aldığı iki perdelik "Leyla ile Mecnun" oyununu Mecidiye-
köy Büyük Sahne'de, Nazi işgali altındaki Fransa'da ya-
şayan ressam Pablo Picasso ile dönemin Almanya
Kültür Bakanlıgı̆ sorumlusu Fischer arasında geçen sor-
gulamaları, çatışmaları ve hesaplaşmaları konu alan "Bir
Picasso"yu Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, Birinci ve
İkinci Dünya Savaşı arasında, ABD'de orduya radyumlu
saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi ka-

dınların hak arama mücadelesini anlatan "Bir Peri Ma-
salı Radyum Kızları"nı Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 18-23
Şubat'ta sahneleyecek.
Bir yandan yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum
kültürünü eleştirirken diğer yandan bunlara karşı olanla-
rın ötekileştirilmesini sorgulayan "Düdüklüde Kıymalı
Bamya" 18-22 Şubat'ta Üsküdar Stüdyo Sahne'ye, Rus-
ya'nın kaotik geçiş dönemi yazarlarından Anton Çe-
hov'un kaleme aldığı "Aziz Dostum Çehov" 20-23
Şubat'ta Garibaldi Salon 2'ye, Ray Cooney'in yazdığı
Haldun Dormen'in çevirip yönettiği "Karmakarışık" da
21, 22 ve 23 Şubat'ta Zeytinburnu Sahnesi'ne konuk ola-
cak. Çocuk oyunu "Büyüklere Masallar-Masal Masal
İçinde" ise 20-23 Şubat'ta Küçükçekmece CKSM Sahne-
si'nde minik izleyicilerini ağırlayacak.

Gades'in eserleri sahnede

Klarnetçi Andreas Ottensamer, yarın Borusan Quartet’le
birlikte Kadıköy Süreyya Operası'nda Mozart'ın Klarnetli
Beşlisi'ni seslendirirken, Zorlu PSM'de Levon Taber-
yan'ın yönetimindeki Yolcu dans tiyatrosunun gala gös-
terimi yapılacak. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na
(CRR) yarın Fransız caz sahnesinin önemli sanatçıların-
dan Vincent Peirani, 19 Şubat'ta Claus Peter Flor yöneti-
mindeki Strazburg Filarmoni Orkestrası'nın eşlik ettiği
''Uluslararası Çaykovski Yarışması'' birincisi Fransız piya-
nist Alexandre Kantorow, 20 Şubat'ta ise "Carmen" gös-
terisiyle dünyanın en ünlü Flamenko dansçılarından ve
koreograflarından Antonio Gades'in eserlerini yaşatmaya
devam eden Antonio Gades Topluluğu konuk olacak. 

Zengin Mutfağı yarın

Şener Şen'i yıllar sonra tiyatro sahnesine geri döndüren
"Zengin Mutfağı", yarın, 18 ve 19 Şubat'ta Dasdas Sah-
ne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Haldun Ta-
ner'in, ilk sahnelenişinin üzerinden 56 yıl geçen ünlü eseri
"Keşanlı Ali Destanı", tekrar sahnelere dönecek. Oyun,
20 Şubat'taki ilk gösteriminin arından 29 Şubat ile 7 ve
27 Mart'ta TİM Show Center'da sahnelenecek. Sanatta
40. yılını kutlayan Yeni Türkü, senfonik bir konser ve
sürpriz konuklarla 21 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merke-
zi'nde sevenleriyle buluşacak.- Sergi, fuar ve paneller
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, İstanbul Kültür Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen "Güneydoğu
Anadolu'nun Göbeklitepe Kültürü" isimli konferans kap-
samında yarın İKÜ Ataköy Yerleşkesi'nde tüm yönleriyle
Göbeklitepe'yi anlatacak. Eski bakan, iletişim bilimci,
akademisyen ve yazar Nabi Avcı, Zeytinburnu Belediyesi
kültür sanat etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirile-
cek "Konuşmalar" söyleşisine konuk olacak. Kurulduğu
günden bu güne Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa,
İngiltere, Tunus, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti ve Azerbaycan’da konserler veren İstanbul Dev-
let Modern Folk Müziği Topluluğu 18 Şubat'ta
Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde sahne alacak. 
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İstanbul bu hafta,
birbirinden farklı

etkinliklerle yerli ve
yabancı sanatçıların

katıldığı konser,
sergi, tiyatro ve 

performanslara ev
sahipliği yapacak



İ stanbul Sinop spor kulüp 
yönetimi hafta sonu oyna-
yacakları Gaziosmanpaşs-

por maçı öncesinde 
Küçükçekmece Amatör Spor 
Kulüpleri Destekleme Der-
neği üyesi olan üye kulüp 
Başkanlarıyla kahvaltıda bir 

araya geldi Revan Gar-
den Restoranda verilen 
kahvaltıya spor camia-
sının büyük ilgi gös-

terdiği 
organizasyonda, 

Küçükçekmece 
Belediye Baş-
kan Yardımcısı 
Süleyman Ge-

vezoğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Kü-
çükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Rama-
zan Aşçı, KİTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Fatih Üstünbaş, SİAD Başkanı Mukadder 
Yıldırım, Küçükçekmece Amatör Spor Ku-
lüpleri Destekleme Başkanı Seymen Genç-
türk, İASFK Yönetim Kurulu Üyesi Can 
Demir, SİYAD Onursal Başkanı İsmail Ka-
bakçı, BOYDEF Başkanı Hüseyin Kalay, 
SİNDEF Onursal Başkanı Ramazan Ulu, Kı-
zılay Küçükçekmece Şube Başkan Yardımcısı 
Hüseyin İpek, SİNKON Genel Başkanı Ba-
hattin Demircan, CHP Güngören Belediye 
Başkan Adayı İsmet Yaşar, Spor Yazarları 
Orhan Ertanhan ve Atilla Gökçe'nin yanı sıra 
Küçükçekmece'de bulunan spor kulüplerinin 
başkanları, yöneticiler ve basın mensupları 
yer aldı. İstanbul Sinop Spor Başkanı Rafet 

Orhan katılımcılara teşekkür ederek Play- Off 
maçlarına çıkmayı garantileyen İstanbul Si-
nopspor ‘un yanında olan herkese teşekkür 
ederek Bölgesel ligine çıkarak Sinop camia-
sını mutlu etmek istediklerini belirtti. Yönetim 
Kurulu üyelerine İstanbul Sinop Spor ca-
miası adına teşekkür eden Başkan Orhan yö-
netim kurulunun büyük fedakârlıkları ve 
desteği ile büyük başarılar elde ettiklerini kay-
detti. Daha sonra sırasıyla Küçükçekmece 
Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Başkanı 
Seymen Gençtürk, SİAD Başkanı Mukadder 
Yıldırım, SİNDEF Onursal Başkanı Rama-
zan Ulu, Spor Yazarları Orhan Ertanhan ve 
Atilla Gökçe'nin yapılan konuşmalar da İs-
tanbul Sinop Sporu tebrik eden katılımcılar 
Play- Off maçlarında Sarı-lacivertli akıma 
başarılar dilediler.

SPOR
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Yeşilova ayağa  
kalkacak

FENERBAHÇE Boks Takımı Başantrenörü 
Ali Çıtak,  yaptığı açıklamada, Ordu'da 
düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şam-
piyonası'na 7 sporcuyla katıldıklarını, her 
sene olduğu gibi bu şampiyonada da he-
deflerinin yüksek olduğunu belirtti.  
Türkiye'de Fenerbahçe'nin boksun loko-
motifliğini yapan bir kulüp olduğunu ifade 
eden Çıtak, boks denince akla Fenerbah-
çe'nin geldiğini kaydetti. 
Çıtak, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 
gençlere çok önem verdiklerini, iyi bok-
sörler yetişmesi için ellerinden geleni 
yaptıklarını vurgulayarak, kulüp olarak 
şimdiye kadar boksta önemli dereceler 
aldıklarını, başarılarının artarak devam 
edeceğine inandığını dile getirdi. 
"Hedefimiz, bu ülkeye hayırlı insanlar ve 
iyi sporcular yetiştirmek" 
Fenerbahçe olarak Türkiye'ye olimpiyat-
larda altın madalya kazandırmak için 
uğraş verdiklerini belirten Çıtak, "Şu anda 
milli takımda 4-5 erkek ve 4-5 kadın 
sporcumuz var. Bunların olimpiyat kota-
sına ulaşmaları için gerekli çalışmaları 
yapıyoruz. Bizim kulüp olarak hedefimiz, 
bu ülkeye hayırlı insanlar ve iyi sporcular 
yetiştirmek, olimpiyatlarda da altın ma-
dalyayı görmek." diye konuştu. 
Başantrenör Çıtak, bu hedeflerine sonuna 
kadar inandıklarına işaret ederek, yöneti-
min de boks takımını çok iyi destekledi-
ğini ve kendilerine her türlü imkanı 
verdiğini aktardı. 
Genç Erkek Milli Takımı'nda gelecek va-
deden önemli sporcular olduğunu kayde-
den Çıtak, "Bu sporcularımızın içerisinde 
en az 4'ü, gelecek üzerine çalışma yaptı-
ğımız sporcular. Bu sporcular, 2024'e ha-
zırlanıyor. Biz, bu sporcularımızla özel 
olarak ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.  

Genç boksörlerin hedefi olimpiyatlar 

56 kiloda mücadele eden Ömer Faruk 
Korkut, boksa ailesinin desteğiyle 8 yıl 
önce başladığını, şu ana kadar yurt içi ve 
yurt dışında katıldığı şampiyonalarda çok 
sayıda madalya kazandığını söyledi.

Boksta hedef 
şampiyonluk

SÜPER Lig’de 22. hafta mücadelesinde 
dün akşam Ankaragücü’ne konuk olan Fe-
nerbahçe, rakibine 2-1’lik skorla kaybetti. 
Son haftalarda yaşanan puan kayıpları se-
bebiyle Başkent’e mutlak galibiyet parola-
sıyla giden Kanarya, istediğini yine 
alamadı ve son 3 karşılaşmada tam 8 puan 
bırakarak şampiyonluk yarışında geriye 
düştü. Ankaragücü karşısında aldığı sonu-
cun ardından ligde bu sezon ilk kez üst 

üste 3 maçta da puan kaybı yaşayan Ersun 
Yanal’ın öğrencileri, taraftarlarını üzdü. 22. 
haftayı puansız kapatan Sarı-Lacivertliler, 
38 puanda kaldı ve maç fazlasıyla lider ko-
numda bulunan Başakşehir’in 5 puan geri-
sine düştü. 

Diğer 2 isimde sorun yok 

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında yaşa-
dığı puan kaybına ek olarak gelecek hafta 

Galatasaray’la Kadıköy’de oynayacağı 
derbi öncesinde önemli bir oyuncusunu da 
kaybetti! Ankaragücü mücadelesine ceza 
sınırında çıkan; Luiz Gustavo, oyunun 85. 
dakikasında hakem Mete Kalkavan’dan 
kart görüp dev maç öncesinde cezalı du-
ruma düştü. Öte yandan Gustavo gibi sı-
nırda bulunan Altay Bayındır ve Vedat 
Muriç ise karşılaşmayı kart görmeden 
tamamladı.

İSTANBUL 2.Amatör Ligi’nde mücadele eden 
Küçükçekmece Tokat Bereket spor deplas-
manda oynadığı ligin ikinci hafta mücadele-

sinde Bağcılar Gençler Gücüspor’u ikisi ilk 
yarıda olmak üzere ikinci yarıda attığı iki 
golle 4-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. 

Galibiyet sonrası camiada büyük sevinç ya-
şanırken, taraftarların şampiyonluk tezahü-
ratlarında bulunduğu görüldü.

Küçükçekmece Tokat dörtleyip kazandı

Spora katkı veren ve emek verenler bir araya geldi. Organizasyona ev sahipliği yapan 
İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından İstanbul Sinopspor kenetlenme çağrısı yaptı

Fenerbahçe sıkıntıya girdi

KENETLENIN!

Başakşehir gözünü Avrupa’ya çevirdi

Sarı Lacivertliler, dün ankaragücü deplasmanında 3 puan bıraktı. ligde çıktığı son üç mücadelede de kazanamayan 
Fenerbahçe, kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında geriye düştü. ek olarak sarı kart görerek cezalı duruma 

gelen takımın yıldız ismi Gustavo, gelecek hafta Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

MEDİPOL Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 
32 turunda Sporting Lizbon ile yapacağı ilk 
maçın hazırlıklarına başladı. Süper Lig'in 22. 
haftasında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çıkışını sür-
düren Medipol Başakşehir'de gözler, Sporting 
Lizbon maçına çevrildi. Turuncu-lacivertli 
takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 20 
Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz 
ekibi ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına 
ara vermeden başladı. Başakşehir Fatih Terim 
Stadı'nın yanında yer alan sahada basına ka-
palı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş 
maçında forma giyen futbolcuların yenilenme 
çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların 
ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ar-
dından çift kale maç oynadığı aktarıldı. 

GEÇTİĞİMİZ günlerde yapılan kon-
grede delegelerin güven oyunu alarak 
yeniden Küçükçekmece Yeşilova Es-
nafspor Kulüp Başkanlığına seçilen 
Ahmet Ulaş ile bir söyleşi gerçekleştir-
dik. Kulüp adına güzel şeyler yapmak 
istediğini söyleyen Ulaş,  
“Kulübümüz 2019 yılı beşinci Ay iti-
bari ile yeni yapılan kulüp binamıza 
yarım yamalak içine geçtik dış cephesi 
her şeyi ile bitmiş gözükse de binanın 
iç kısımı ile ilgili sıkıntılarımız var bu-
nunla alakalı kulüp tesislerimiz yapılır-
ken iki yıl boyunca Küçükçekmece 
Belediyesi tarafından yapılan Bara-
kada faaliyetlerimizi sürdürmeye 
devam ettik. Geçen bu iki yıl bizim için 
bir kayıp dönemdir bu sürede rakiple-
rimizle sahada mücadele verirken bir 
yandan da Ekonomik yönden müca-
dele ettik. Ancan bundan sonar her 
geçen yıl üstüne kat ve kat koyarak 
buda kulüp binamıza geçtiğimiz yıl 
kulübümüz şampiyon olarak taçlan-
dırmış olduk. Büyük sıkıntılara rağ-
men bu bizim için büyük başarı bu 
başarı nasıl oldu biz bir aile olduk  
Federasyonumuzca bir sözü var ya  
biz büyük bir aileyiz aynen de öyle 
oldu” dedi. 

Herkes başarı için forma giyiyor 

Ulaş kendisine destek verenlere de te-
şekkür ederke; “Öncelikle bize güve-
nen inan kulüp kongresi üyelerimize 
teşekkür ediyorum.Bu sene enerjisi 
yüksek ve güçlü bir yönetim kurduk 
herkes bir şeyler yapma çabasında 
öyle arkadaşlarımız var ben yoruldum 
diyecek arkadaşlarımız yok aramızda 
ve genç bir yönetim var hocalarımız ve 
yönetici arkadaşlarımız şimdiden tüm 
maçları izliyorlar bizleri başarıya taşı-
yacak kaliteli oyuncularla şimdiden 
görüşmeler yapıyorlar bunlar raporlar 
doğrultusunda yönetim kurulumuzla 
görüşülerek iyi bir takım kuracağımıza 
inanıyorum. Özelikle benim en çok is-
tediğim ilçemiz içinde yetenekli futbol-
cuları tercih etmek zaten ilçe 
kulüplerimiz bizlere destek veriyorlar 
aynı şekilde bizde kulüp olarak aynı 
şekilde veriyoruz ve vermeye de devam 
ediyoruz yani Kanarya, Söğütlü-
çeşme, Halkalı , Sefaköy kısacası ilçe-
mizin 21 mahallesinde oyuncu alırsak 
kardeş kulüplere gönül veren spor se-
verler de türbine çekmiş olacağımıza 
inanıyorum şuanda şampiyon olan 
kadromuzdan oyuncular ilçe kulüple-
rimizde oynuyorlar onların başarısı 
için forma giyiyorlar tüm kulüplerimi-
zinden aynı şekilde hareket etmesini 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kartallar  
gol oldu yağdı

İSTANBUL U-15 / B Ligi 12.Grupta 
Avcılar Tahtakale Kartalları, Sarıyer 
Çayırbaşıspor’u 9-1’lik farklı skorla al-
dıkları başarılı sonuçlarla adından söz 
ettirmeye devam ediyor. Avcılar Ata-
türk Stadında ligin 12.Haftası Avcılar 
ilçesinin yeni takımlarından Avcılar 
Tahtakale Kartalları ile Sarıyer Çayır-
başı U-15 takımları karşı karşıya geldi-
ler. Ceyhan Yüce, Muhammed 
Başpınar ve Burak Şen hakem üçlüsü 
yönetti. Avcılar Tahtakale Kartalları U-
15 takımı Karşılaşmayı Mustafa (5 
),Muhammet (2), Alican ve Batu-
han’ın golleriyle karşılaşmayı 9-1 faklı 
bir galibiyete imza attı. Misafir takım 
Sarıyer Çayırbaşı takımın tek gollü ise 
Oğuzhan’dan geldi. Avcılar Tahtakale 
Kartalları U-15 takımı oynadığı 12 
maçta 5 galibiyet 1 beraberlikle 16 
puan toplayarak yoluna emin adım-
larla ilerliyor.



PAZARTESİ 17 ŞUBAT 2020 15SPOR

TAKIMI Süper Lig'e taşıyan 
Yücel İldiz yönetiminde 
2019-2020 sezonuna başla-

yan Yukatel Denizlispor, 7. haftanın 
ardından İldiz'le yollarını ayırdı. Yeşil-
siyahlı ekip, daha sonra anlaştığı Meh-
met Özdilek'le de dünkü Hes Kablo 
Kayserispor mağlubiyetinin ardından 
yola devam etmeme kararı aldı. Ligde 
22 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 bera-
berlik ve 10 yenilgiyle 24 puanı bulu-
nan Ege temsilcisi, attığı 21 gole 
karşılık kalesinde 30 gol gördü. Yücel 
İldiz yönetiminde ilk 7 haftalık peri-
yotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 ye-
nilgiyle sahadan ayrılan Yukatel 
Denizlispor, 6 gol atıp kalesinde 8 gol 
gördüğü süreçte 8 puan topladı. Ege 
temsilcisi, Mehmet Özdilek yöneti-
minde çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 4 
beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu mü-
sabakalarda 15 kez fileleri havalandı-
ran ve 22 gol yiyen yeşil-siyahlı ekip, 
16 puan elde etti. 

Son 7 haftada galibiyet yok 

Özdilek'le ilk 4 haftada 3 puanda kal-
dıktan sonra yenilmediği 4 müsaba-
kada 10 puan toplayan Yukatel 
Denizlispor, 15. haftada deplasmanda 
2-1 kazanılan Trabzonspor maçının 
ardından istediği sonuçları alamadı. 
Süper Lig'de galip gelemediği son 7 
maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle sa-
hadan ayrılan Ege temsilcisi, Özdilek 
yönetiminde çıktığı ilk 8 müsabakada 
13 puan elde etmesine rağmen, son-
raki 7 karşılaşmada 3 puanda kaldı. 
Yücel İldiz'le ilk 7 haftada 1,14 puan 
ortalamasına ulaşan yeşil-siyahlı ekip, 
Özdilek yönetimindeki 15 maçta ise 
1,07 puan ortalaması yakaladı. 

24 futbolcuya şans verdi 

Yukatel Denizlispor'da 24 farklı ismi 
oynatan Mehmet Özdilek, kaleci 
Adam Stackhowiak'a 15, Radoslaw 
Murawski'ye ise 14 maçta doksanar 
dakika şans verdi. Özdilek döneminde 
atılan 15 golde 8 futbolcunun imzası 
bulunuyor. Bu süreçte yeşil-siyahlı 
ekipte Oscar Estupinan 4, Hugo Ro-
dallega 3, Radoslaw Murawski ile 
Hadi Sacko 2, Mustafa Yumlu, 
Modou Barrow, Olcay Şahan ve Mu-
hammet Özkal ise birer gol kaydetti.

Şifo Mehmet  
kulüpsüz kaldı

TÜRKİYE Yüzme Federas-
yonu tarafından Antalya’da 
düzenlenen Uluslararası 

Masterlar Kış Yüzme Şampiyona-
sı’nda, CK Enerji’nin destek verdiği iki 
sporcu dört gümüş madalya kazandı. 
Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, 
7-9 Şubat tarihinde Uluslararası Mas-
terlar Kış Şampiyonası’na ev sahipliği 
yaparken, sporcuların yanında yer ala-
rak farkındalık yaratmayı hedefleyen 
CK Enerji’nin sponsorluk desteği ver-
diği Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve 
Spor Kulübü Master Yüzücüler Takı-
mı’ndan Nükhet Atılgan ve Boran Ka-
rataş da şampiyonada dereceye girdi. 
Heyecanlı geçen yarışlarda Nükhet 
Atılgan, kadınlar 100 metre kelebek ile 
kadınlar 400 metre karışık kategori-
sinde ikinci olarak iki gümüş madalya 
birden kazandı. Boran Karataş ise er-
kekler 100 metre kurbağa ile erkekler 
400 metre serbest olmak üzere iki kate-
goride ikinci olarak peş peşe iki gümüş 
madalya aldı.

BEŞİKTAŞ Kulübü'nün 2020 
yılı birinci olağan divan kurulu 
toplantısı Vodafone Park'ta 

gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün 
başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulu 
toplantısının sonunda üyelerin eleştiri ve 
taleplerini dinleyip yanıt verdi. Başkan 
Çebi, "Her şeyden önce şunu söylemek is-
tiyorum. Camianın birçoğunun beklediği 
denetim var. Ben de seçim öncesinde söy-
ledim, geçmiş 7 yıl değil, 10 yıl denetlen-
sin, dedim. Bu dönemin içinde ben de 
varım. Neyse her şey ortay açıksın, biz de 
gelip hesabını veririz. Hesabımız oldu-
ğunu düşünmüyorum ama belki bilme-

den hatalarımız olmuş olabilir, onların da 
bedelini ödemeyi biliriz" diye konuştu. 
Amatör şubelerle ilgili de değerlendir-
mede bulunan Çebi, "Amatör şubeleri ka-
patmanın peşinde değiliz. Burada 
milyonlarca liralık oyuncu oynatmak ye-
rine, altyapıdan gelen çocuklarımız var, 
onların önünü açarak, onlardan fayda-
lanmayı tercih ediyorum. Amatör branş-
larda hocalarımızın eğittiği, hentbolcu, 
basketbolcu, voleybolcu sporcularımız 
var. Onların oynayarak katkı vereceğini 
düşünüyorum. Ayrıca amatör ruhla mü-
cadele edince daha başarılı olacaklarını 
düşünüyorum" dedi.

Yüzmede  
önemli başarı

S ilivri sahasında oynanan karşılaş-
mada iki takımda maç öncesi dostluk 
mesajları verdikleri karşılaşmadan 

golsüz beraberlikle ayrıldılar.  İlk yarıda ev 
sahibi Silivrispor’un oyunun temposunu 
elinde tuttuğu maçın ikinci yarısında konuk 
ekip Çatalcaspor yaptığı ataklarla oyunun 
temposuna ortak olmayı başardı.  İki takı-
mında 90 dakika boyunca atak bir futbol 
oynadığı müsabakada tek eksik gol oldu.  

Silivri evinde galibiyet alamıyor 

Grubunda ligin ikinci yarısında kendi saha-
sında oynadığı Şile Yıldız karşılaşmasında 

golsüz beraberlik, 68 Aksaray Belediyespor 
karşısında 1-1’lik eşitlikten sonra Çatalcas-
por’la oynadığı üçüncü iç saha karşılaşma-
sında da galibiyet yüzü görmedi.  
Son olarak oynadığı Çatalcaspor karşısında 
ilk yarıda atak bir futbol oynamasına ve 
ikinci yarıdaki kontra ataklarla gol arama-
sına rağmen istediği golü ya da golleri bula-
mayarak sahadan yine beraberlikle  
ayrılmak zorunda kaldı.  

Çatalcaspor 6 maçta 6 puan topladı 

Grupta Silivrispor karşısında özellikle 
maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını 

koyan Çatalcapor ligin ikinci yarısındaki 
kötü gidiş hattına bir türlü son veremedi. 
Ligin ikinci yarısında oynadığı 6 karşılaşma-
dan sadece 6 puan toplayabilen sarı  
kırmızılı ekipte kötü gidiş devam ediyor.  

Herşey var gol yok 

Grubun İstanbul derbisinde iki yakın ilçe ta-
kımının mücadelesi öncesinde centilmenlik 
mesajları, maç öncesi taraftarların birbirle-
rine çiçek vermesi, dostluk mesajları, oyna-
nan karşılaşmada yüksek tempo, ataklar, gol 
pozisyonları futbol içinde olması gereken 
tüm etkenler varken, tek eksik gol oldu.   

İki takımında üç puan mücadelesi zaman 
zaman nefesleri keserken gol bulamayan ta-
raflar sahadan golsüz beraberlik ve birer  
puanla ayrılmak zorunda kaldılar.  

Tribünler doluydu 

Soğuk havaya rağmen , iki takım taraftarı 
da tribünlerdeki yerlerini aldılar. Maçın ba-
şından sonuna kadar iki takım taraftarları 
takımlarını desteklediler. Karşılaşmayı Ça-
talca Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatal-
caspor Kulübü Başkanı Hasan Gökçe ve 
Silivrispor Kulübü Başkanı Taylan Güraslan  
ve yöneticiler birlikte seyrettiler.

SÜPER Lig'in 22’nci haftasında MKE 
Ankaragücü deplasmanında 2-1’lik 
mağlubiyet alan Fenerbahçe’de teknik 
direktör Ersun Yanal, karşılaşma son-
rası basın mensuplarının sorularını ya-
nıtladı. Yanal, "Teknik olarak geçen 
yıldan bu tarafa oynadığımız oyunda, 
en güçlük çektiğimiz yerlerden bir tanesi 
hücumdan savunmaya geçişti. Özellikle 
ilk golü yedikten sonra hücumdan sa-
vunmaya geçerken aksaklıklar yaşadık. 
Topu kazanıp oynarken çok dağınık ve 
dengesiz bir oyun oynadık. Kapalı sa-
vunmaya karşı oldukça problem yaşa-
dık. Geçen zaman dilimde geriye 
koşmak ve rakibin geçişlerinde yumuşak 
kalmak rakibi oldukça cesaretlendirdi ve 
sertleştirdi. 2-3 hafta önce oynadığımız 
yüksek performanslı oyunu tekrarlaya-
mamanın bedelini ödemiş olduk. Bu 
türlü bir oyunu oynayabilen bir takımız 
ama maalesef bu yolda önemli bir darbe 
aldık" diye konuştu. 

Elimi taşın altına koyarım 

Fenerbahçe için elini taşın altına koy-

maktan hiçbir zaman vazgeçmediğini 
ifade eden Yanal, "Geçen sezon geldi-
ğimde zor bir dönemdi. Birilerinin elini 
taşın altına sokması gerekiyordu. Taraf-
tarlarımız da bu teveccühü gösterdi. Ben 
hiç düşünmeden bu konuda sorumlu-
luğu üstlendim. Bu sorumlulukla birlikte 
ben bu oyundaki bütün sorumluluğu 
üstüme alırım. Bu sezon da önemli ve 
zorlu bir süreçten geçiyoruz. Özellikle 
bu sıralardaki yaşanan zorlukta başta 
başkanımız ve yönetimimizi yalnız bı-
rakmak istemiyorum. Mücadeleye 
devam etmek görüşündeyim. Fenerbah-
çe'nin menfaat ve çıkarları ne gerektiri-
yorsa asla bundan da kaçınmam. O 
yüzden taraftarlarımızın, takımlarından 
beklentisinin asla değişmemesi gereki-
yor. Taraftarımızın gücünün futbolda 
çok şeyi değiştirebileceği inancındayım. 
Sonuç olarak bugün mağlup olduk. Bu 
mağlubiyetlere mazeret sıralamaya 
gerek yok. Bugün kötü oynadık ve so-
rumlusu bizleriz. Fenerbahçe için ne ge-
rekiyorsa, her zaman elimizi taşın altına 
sokarız. Kimsenin şüphesi olmasın" şek-

linde konuştu. 
Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım'ın ta-
kıma ne zaman döneceği sorusunun so-
rulması üzerine ise, "Hasan Ali bizimle 
beraber yaklaşık 1,5 haftadır normal an-
trenmanlara katılıyor. Uzun bir sakatlık 
geçirdi. Henüz hazır değil. Yavaş yavaş 
beraber oluyoruz. Şartlar ve koşullar 
müsait olsaydı belki son 15-20 dakikada 
mücadeleye atardık. Birkaç hafta daha 
var. Anca birkaç haftada toparlayacak-
tır" açıklamasında bulundu. 

Sıkıntılı süreçler yaşıyoruz 

Jailson ile Serdar Aziz’in hızlı oyuncular 
olduğunu vurgulayan Ersun Yanal, 
"Jailson ve Serdar süratli iki oyuncu. 
Bizim de geçiş oyunumuz için uygun 
olan oyuncular. Süratlerinden faydalan-
mak için oynatıyorum. Aslında birçok 
sebepten dolayı kırılmalar yaşadık. Bazı 
stoperlerimiz oldu, onları kullanamadık 
ve gönderdik. Adil, hiç oynamadan 
geldi. Onu kupada oynatıyorum. 
Önemli bir oyuncu ama çok uzun 
zaman oynamadı.” şeklinde konuştu.

Yanal: Mücadeleye devam edeceğiz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe için elimi taşın altına koymaktan vazgeçmem. Özellikle bu sıralardaki 

yaşanan zorlukta başta başkanımız ve yönetimimizi yalnız bırakmak istemiyorum. Mücadeleye devam etmek görüşündeyim. 

Fenerbahçe'nin menfaat ve çıkarları ne gerektiriyorsa asla bundan da kaçınmam" dedi 
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ile ilgili eleştiriler konusunda, "Zekeriya 
Bey konusu gündeme geldi; hepimiz kızgınız. Ben kendisiyle sürekli temas halindeyim. Beni dinleyen, anlayan ve yönlendiren, 
Beşiktaş adına da üzüntü çektiğini hissettiğim bir abimdir. Lütfen bu değerlerimizi korumaya çalışalım" dedi

Çebi, "Fulya, transfer-
ler, hepsi denetlenecek. 
Süreç başladı. Sonuna 
kadar gidilecek. Mah-
kemeye gitmek için geç 

kalındığına dair bir 
durum yok, süremiz 

var. Futbol A.Ş. ile ilgili 
bir karar aldık”
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takımın  mücadelesinden gol sesi çıkmadı.  
İki takımda yüksek tempoda oynadıkları 
karşılaşmada girdikleri gollük pozisyonları 
değerlendiremeyerek sahadan 0-0 beraberlikle 
ayrılarak haftayı birer puanla kapattılar. Silivri 
sahasında oynanan karşılaşmada dostluk kazandı. 



PAZARTESİ 17 ŞUBAT 2020

A hmet Davu-
toğlu'nun da-
veti üzerine

Gelecek Partisi'nin
kurucuları arasında
yer alan Abdullah
Teber Damga'ya
konuştu. Gelecek
Partisi'ne katılması-

nın nedenlerini anlatan Teber,
Ahmet Davutoğlu'nun parti ku-
rarak büyük bir sorumluluk aldı-
ğını belirtti. Geçmiş döneme ait
önemli detaylar da paylaşan
Teber, Ekrem İmamoğlu'nun
2014'te Beylikdüzü Belediye
Başkan adayı olmasında katkı-
sının olduğunu dile getirdi. 

uNeden Gelecek Partisi'ne 
katıldınız?
Öncelikle Davutoğlu'nu nereden
tanıyorsunuz diye sormalısınız.
Tanımadığınız kişi ile siyasete çıkı-
lır mı? Ben bir iş adamıyım.
Ahmet Davutoğlu'da bu ülkenin
yetiştirdiği bir akademisyen.
Sonra siyasete girmiş, başbakana
danışmanlık yapmış, Başbakanlık,
dışişleri bakanlığı yapmış. Biz hep
onu uzaktan görmüşüz. Yakından
onunla bir masaya oturma şansım
olmamış benim. Ahmet Bey'i, 31
Ağustos 2015'te Kara Harp Okulu
mezuniyet törenlerinde tanıdım.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm
kurmayların bulunduğu bir törendi.
Benim hava harp okuluna dair sem-
patim vardı ve hava harp okulu ko-
mutanı arkadaşımdı. Oraya protokol
davetlisi olarak gitmiştim. Sayın
Cumhurbaşkanımız beni çok eski-
den tanır. Abdullah Gül Kayseri'de
3 yıl aynı sırada oturduğum sınıf
arkadaşımdır. Dolayısıyla biri cum-
hurbaşkanı, biri başbakan ikisiyle
de tanışıyoruz. Tam o seçimlerde
de 2014 yılı Beylikdüzü'nde CHP
seçimleri kazanmıştı. Takdir eder-
siniz ki orada benim emeğim çok

fazla. Beylikdüzü'nde organize sa-
nayinin kuruluşundan başlayarak,

Beylikdüzü'ne bir imza koy-
duk. Ben

Beylikdüzü'nde herkesle diyalog içerisindeyim. Hiçbir partiyi gö-
zetmeksizin herkese yakınım. Bir de Gürpınar Sahili'nde oturuyo-
rum. Çok ciddi bir çevrem var. Apartman görevlilerinden tutun da
sahilde oturanlara kadar. Herkes iyi bilir, herkesle ahbaplığım ve
dostluğum vardır. Beylikdüzü kaymakamı gelir dostumdur, emni-
yet müdürü gelir dostumdur. Gazeteciyle, lokantacıyla, esnafla
herkesle dostum. Ayrıca insanları seven bir adamım. Dolayısıyla
CHP ile yakın ilişkiye girmemin nedeni bir dönem önce Ak Parti
ile yaşadığım  bir olumsuzluk. Bana Beylikdüzü'ne aday olur
musun diye teklifte bulundular ama aday yapmadılar. Madem
teklif ettiniz neden aday yapmadınız? Ben teklife 'tamam' deme-
miştim ama hayır da dememiştim. 

uSonrasında ne oldu?
Böyle bir süreçte bunun altında yatan olayı da öğrenmiştim. Tay-
yip Bey'e yakın olan bir çevre, Ekrem Erdem tayfası beni istemedi.
Sivaslılar istemediler özellikle, o da Sivaslı. Beni kötüleyerek engel-
lemişlerdi. Hatta şunu dediler; 'Sen Beylikdüzü'nde Ak Parti'de se-
çimi alamazdın.' Bende onlara, 'Ak Parti'de değil, hangi partide
olsam seçimi alırdım' yanıtını vermiştim. Cumhuriyet Halk Par-
ti'sini destekleyeceğimi ve seçimi alacağımı da ekledim. 'Rüyanda
alırsın, git al da görelim' dediler. Bende bunun üzerine
çok çalıştım. Hatta Ekrem Imamoğlu'nun aday
gösterilmesine cok katkım oldu.  Imamoğ-
lu'na Kemal Bey karşı değildi ama kur-
maylar karşıydı.  Davutoğlu'na
dönecek olursam; O gün yanyana-
lardı ve Cumhurbaşkanı bana dedi
ki; 'Sen bize Beylikdüzü'nde kay-
bettirdin.' Tarzımı değiştirerek
cevap verdim. Hoş olmayan bir
konuşma geçti aramızda. Davu-
toğlu yanındaydı ve dedi ki; ki-
barcası şu, konuşun, anlaşın ve
partiye alın. Kesinlikle oralı bile ol-
madım. Asla kabul etmem çünkü.
Fakat bu sürede Davutoğlu'nu tanı-
dım ben. Kendisiyle tanışmam böyle
oldu. Davutoğlu beraber çektirdiğimiz
fotoğrafları o gün bana göndertti. Onlardan
birini çerçeveletip kendisine bir tane gönderdim.
Daha sonrasında telefonlaştık. Ayrıldıktan sonra bir
gün Davutoğlu beni davet etti. İnanılmaz donanımlı ve eğitimli bir
adam. Vatanperver ve çok iyi niyetli bir adam olduğunu gördüm.
Hiçbir sıkıntısı yokken, en rahat edebileceği bir dönemde kalkıp
böyle bir sorumluluk aldı. En son konuşmalarımızdan birinde,
'Ben bu kadar sorumluluğu alıyorum, siz niye almayacaksınız ki'
dedi. Çok doğru söyledi. Haklısınız dedim. 

uDavutoğlu, partisiyle alakalı size ilk teklifi ne zaman gerçekleş-
tirdi? Bir anlamda da sizi Davutoğlu'na Erdoğan pas etti de 
diyebilir miyiz?
Tanışmamızın ardından bir sene bile geçmedi. Erdoğan pas et-
medi. Görüşmelerimiz devam ederken, bilirsiniz liderlerin meşhur
Abant toplantıları vardı. Abant toplantılarına da gitmedim. Karar-
sızdım. Bu toplantının ardından yine davet ettiler beni. Yeniden
uzun uzun konuştuk. Dedim ki, bu insan bu kadar riski alıyor.
Başbakanlık, dışişleri bakanlığı yapmış sonra yanındakilerle anla-
şamamış, yorulmuş ve hala mücadele ediyor. Burası vatanımız
değil mi, üstelik benim ikinci vatanım. Ben Kuzey Kafkas asıllıyım,
Çerkezim. Benim için vatan çok önemli. Türkiye'nin geleceği söz
konusu. Karar veremiyordum, Gazeteci sayın Ali Tarakçı'ya bu
meseleyi anlattım. Kararsızlığımı dile getirdim. Şuanda izlediğim
yol belli, mücadele edeceğim yol belli. Türkiye'de herkes fabrikala-

rını kapatırken, ben üçüncü fabrikamı açıyorum.
Tüm bunları riske atıp, gidip Cumhurbaşkanı'nın
saldırdığı adamın yanına başdanışman olacağım.

Bu büyük bir risk. Ve bu yaşadığımı Ali Bey'e sordum.
Kendisi bana tereddütsüz şunu söyledi; ülkeyi seviyor-

san kabul et. Kaybedeceğin hiçbir şey yok. Ondan
sonra kararımı verdim. 

uGelecek Partisi'nin arkasındaki finansman
kaynaklarından biri olarak sizi ve arkadaşları-
nızı gösteriyorlar. Buna ne diyeceksiniz?

Bu doğru değil. Yardımcı olmayacağım anla-
mına gelmez bu tabi. Yardımcı olurum, olacağım
da. Bana ne düşüyorsa herkesten daha fazlasını
yaparım. Ama bu kesinlikle yanlış. Bugüne kadar

dünya kadar iş yapıldı. Ankara, yatırım, araba, bina
vs...Bunların giderleri kurucular kuruluna teklif ediliyor mu? Teklif

edilmesine gerek yok. Herkes kendi gönlünden geçeni yapar. Kim-
senin bir şey demesine gerek yok. Aksine ben sorarım üstüme
düşen birşey var mı diye. 
uGelecek Partisi'nde iş dünyasından kimler var?
Benim bölgemden iş dünyasından benden başka kimse yok. Bir iki
arkadaşımız var.

uİktidar söylemiyle yola çıktınız Ama kamuoyu araştırmalarında
oyunuz yüzde 3 çıkıyor.  Bunu neye bağlıyorsunuz?
Öncelikle yüzde 3 olayı doğru değil. Sayın genel başkanımızın biz-
zat kendi yaptırdığı tarafsız, düzgün anketler var. Bunların hiçbi-
rinde rakamlar öyle değil. 

uSizin elinizde var mı peki böyle bir sonuç?
En düşüğü 5''di. Bu neye göre düşük biliyor musunuz, anket yapıl-
dığı zaman hala Gelecek Partisi'nin adını bilmiyorlardı. Biz bunu
öğretmek istiyoruz. Ama Ahmet Davutoğlu'nun ismini söyleyince
o oran çıkıyor 8'lere 10'lara. Yapılan bir araştırmada Gelecek Parti-
si'ne ayrı, Davutoğlu'na ayrı sonuçlar çıkıyor. Bu da demek oluyor
ki partiyi tanımıyorlar. Dolayısıyla biz partiyi tanıtacağız. Partinin
tanıtılmasıyla ilgili çalışmalarımız hızlıca devam ediyor. Buna Da-

vutoğlu'nu ilave edersek bu rakamın çok daha yukarı
çıkacağını biliyoruz. En önemliside şu; bugün

yapılan araştırmaların üçünde, yüzde 60
ortalama Ak Parti'den memnun değiliz

sonucu çıkıyor. Yüzde 49 değil, yüzde
50 ile 63 arası diyorum. Bu oran

gün geçtikçe artıyor. Aşağıya
doğru inmelerindeki en büyük se-
beplerinden biri ekonomidir.
Geçtiğimiz günlerde bir adam
kendini yaktı. Böyle bir dönem-
den geçiyoruz. İnsanlar mutlu
değiller. 

uDavutoğlu'nun Ali Babacan ile
birlikte hareket edeceği düşünülü-

yordu, sonra gördük ki iki ayrı parti
oluştu. Babacan ile Davutoğlu'nu ayıran

etkenler neler, neden iki ayrı parti? 
Sonuna kadar yanlış. Ama bu yanlışı yapan

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu değil. Abdullah
Gül yakın arkadaşım, ne zaman istesem yanına gitmişimdir. Ama
ilk kez bana randevu vermedi. Normalde bugün bu saatlerde
onda olacaktım. Rahatsız olduğunu söyledi ve bu hafta beni ki-
barca atlattı. Bu konuyu kendisiyle konuşacağım. Neden ayrı parti
yoluna gittiniz diyeceğim. Abdullah Gül daha önce bana parti ku-
racağını söyleseydi onu da dinlerdim. Ancak demedi. Düşüncem
Abdullah Gül'ün parti kurmaya pek niyetli olmadığı yönünde.
Öyle gözüküyor. Babacan'dan da randevu istedim. Açıkçası ben
de bu soruyu onlara yönelteceğim. Partiyi kuramıyorlar, zaman
geçiriyorlar. Yaptıklarının hiçbir anlamı yok. Geçmiş geçmişte
kaldı, geçmişten konuşmayalım diyeceğim. Sizler kadar siyasette
birbirine yakın yol yürümüş insanlar yok diyeceğim.

uBabacan'ın şöyle bir şartı olsa; beraber olalım ama partinin
genel başkanı ben olacağım derse, Davutoğlu'nun tepkisi ne olur?
Bu konuda son derece toleranslı bir insan olduğunu biliyorum.
Ne diyeceğini nasıl söyleyebilirm ki, hiç sormadım ama öğrenirim.
Açıkcası Babacan'dan öyle bir teklif gelmez. Babacan yaşça
küçük. 

uAynı teklif onlardan da gelebilir. Biz partimizi kuralım siz bize
katılın derlerse?
Böyle bir şeyin olacağını zannetmiyorum. Israrla bunun üzerinde
duracağım; çünkü duyduğum bazı meseleler var. Beraber yola çık-
tığı insanların hepsi ayrılmışlar. 

uKamuoyunda konuşulan 30-40 Ak Parti'li milletvekilinin Baba-
can'ın partisine katılacağı, hatta Büyükşehir'de Ak Parti'li İBB
meclis üyelerinin de katılacağı ve böylece hem mecliste ağırlığı ola-
cağı, Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na karşı çoğunluğu ele geçi-
receği, böylelikle Babacan'ın partisinin ciddi bir lokomotif
oluşturacağı yönünde iddialar var...
Kesinlikle bunlara inanmıyorum. Bu dedikodular üretiliyor. Partiyi
kuramayan bir insan bu kadar şeyi nasıl çözecek?

uGelecek Partisi HDP’ye nasıl bakıyor?
HDP bizim çizgimiz. Çok net. HDP başka bir şey. Ama gelecekte
HDP ne yapar, nereye gider, yolunu ne şekilde yönlendirir onu 
bilemeyiz...

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi 
Abdullah Teber, siyasete neden girdiğini

anlattı. Türkiye'nin en büyük soru-
nunun ekonomi olduğunu belirten
Teber, “İktidardan memnun olmayan
yüzde 60 bir kitle var. Geçtiğimiz
günlerde bir adam kendini yaktı.
Böyle bir dönemden geçiyoruz. 
İnsanlar mutlu değiller” dedi

TÜRKİYE'DE hUKUK
DOĞRU İŞLİYOR
uBir iş insanı olarak Gelecek Partisi içinde olmanız size
olumlu olumsuz nasıl yansıyacak?

Öyle demeyelim de Ak Parti'de yer almamak benden ne alacak
ne verecek diye söylesek daha iyi olur. Kuruluşundan beri Ak
Parti'nin içerisinde olmadığım için, açıkçası zaman zaman küçük
sıkıntılar çektik ama Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Yani sen
Ak Partil'li değilsin, sen muhalefettesin, sen benimle ilgili konu-
şuyorsun diye bu iktidar herkesin söylediği gibi aman aman kafa-
mıza vurmadı. Ben bunu her zaman her yerde söylüyorum. Hatta
diyorum ki, bu kadar büyütmeyin meseleyi. Siz de rekabet yapı-
yor, aleyhinde konuşyorsunuz, onlar da bunu yapıyor. Sadece
onlar güçlü olduğu için biraz daha fazla sesli oluyor. Örneğin Tür-
kiye'de adalaet yok, hukuk yok deniyor. Beni biliyorsunuz yaklaşık
1.5 yıl önce İstanbul Ticaret Odası başkanlığı gibi çok önemli bir
seçim geçirdim. Orada ben davalık oldum ve mahkemem devam
ediyor. Hukuk son derece düzgün cereyan ediyor. Hukuk ne iktidarı
tutuyor, ne de başka bir şeyi. Ben tam bir muhalefetim onlara göre
sonuçta. Buna rağmen küçük nüanslarla anlatılabilecek şekilde bir
taraf var ama bunu devasa büyütülecek bir şey gibi görmüyorum.
Ben bu partide siyaset yapıyorum, Gelecek Partisi'nde veya başka
bir partide siyaset yapanlar için de söylüyorum abartıyorlar. Kendi
eksiklerini, kendi sıkıntılarının yarısını bu işe kanalize ediyorlar. Ör-
neğin AK Parti'ye karşı olduğu için sıkıntı yaşadıklarını söyleyenleri
anlamıyorum. Siz düzgün sanayiciyseniz, düzgün üretim yapıyorsa-
nız, işinizi iyi yapıp verginizi düzgün ödüyorsanız, bu ülkenin adam
gibi vatandaşıysanız kimse size bir şey yapamaz. Hatta bir toplantı-
mızda bizim bazı akademisyenler ve iş adamları ısrarla bu konuyla 
ilgili sıkıntılardan bahsediyorlardı. Onlara şunu dedim; Arkadaşlar bu
işi büyütüyorsunuz, bunlarla ilgileneceğimize işimize bakalım.  

GELECEK PARTİSİ’NDE 
hER KESİMDEN TEMSİLCİ vAR
uGelecek Partisi'ni AK Parti'den ayıran en önemli unsur nedir? 

Ak Parti ile yakından uzaktan alakası olmayan bir biçimi var. Ne
demek bu; partinin kurucularına baktığımız zaman Türkiye'de ya-
şayan tüm kesimlerden dengeli bir şekilde var. Kuruluş aşama-
sında da ifade edildiği gibi son derece demokrat bir ortam var.
Herkes fikrini kolayca ve açık bir şekilde ifade ediyor. Yani patron
bir tane değil bizde. Ak Parti'nin bir tane patronu var, bir kişi ko-
nuşuyor diğerleri dinliyor. Daha katılımcı bir yö-
netim anlayışımız var. Güneydoğu'dan,
Orta Anadolu'ya, Alevi'den  Erme-
ni'ye hatta Yahudi olan temsilcile-
rimiz var. 
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uAK Parti milletvekillerinden veya meclis
üyelerinden herhangi birinin Gelecek 

Partisi'ne katılma ihtimali var mı?
Zaten kamuoyunda bende sizin kadar duyuyorum.
Birçok belediyeden, ilçeden duyumlar size geldiği

gibi bana da gelyor. Heralde genel başkanımız
acele etmelerini istemiyor. Yapılanmamız çok
hızlı devam ediyor. Bu ayın sonuna kadar 50'yi

tamamlayacağız. Şuanda 30'u geçtik bili-
yorsunuz. Türkiye'nin son zamanlarda

karşılaştığı felaketlerden dolayı
birtakım açılışları iptal

ettik. 

Gelecek Partisi Lideri
hakkında da konuşan
Teber, “Davutoğlu
inanılmaz derecede
donanımlı ve eğitimli
birisi. Kendisinin
vatanperver birisi
olduğunu gördüm ve
siyaseten sorumluluk
almaya karar
verdim”
ifadelerini
kullandı.

DAVUTOĞLU
DONANIMLI
BİR İSİM

Abdullah Teber

Gelecek Partisi’nin kurucula-
rından Abdullah Teber,

Mehmet Mert’e konuştu.


