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CHP İstanbul Milletvekili
Engin Altay, “Türkiye-ABD

ilişkisi, iki eşit ülke ilişkisi değil damat-
lar ve kayınpederler arası bir ilişkiye
indirgendi” diye konuştu. Haftalık
The Economist dergisi ise Trump ve
Erdoğan için, “İkisi de aile ve iş 
hayatlarını siyasetle karıştırmış 
durumda” diye yazdı. Köşe yazı-
sında, “Her ne kadar, bu hafta Beyaz
Saray’da onu
sevgi sözcüklerine
boğmuş olsa da,
Trump, Erdo-
ğan’ın arzuladığı,
yaptırımların 
masadan kaldırıl-
ması sözünü 
vermiş değil” 
ifadeleri dikkat
çekti. 
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Göç sorunu
çözülmeli

Sosyal Demokrat Halk Der-
nekleri Federasyonu Avrupa

(HDF) ve Sosyal Demokrasi Vakfı
(SODEV) işbirliği ile düzenlenen
“Siyaset ve Göç Kurultayı” Maltepe
Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.
Açılış konuşmasını yapan Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dilerim
göç sorununun çözümüne ilişkin bu

toplantılar Mal-
tepe ile sınırlı
kalmaz Türkiye
çapına yayılarak
özellikle göç
veren illerde bu
konuda önemli
adımlar atılır ve
göç sorunu hız-
lıca çözülür”
dedi.   I SAYFA 4
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Ali Kılıç

Her şeyi
düşünüyoruz

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Örnek

Mahallesi’nde yapımı devam eden
yol asfaltlama ve beton kaldırım ça-
lışmalarını inceledi. Bozkurt, “Biz
Esenyurt'ta her şeyi en ince ayrıntı-
sına kadar düşünüyor ve o şekilde
bir hizmet anlayışı sergiliyoruz. 
Hiçbir konuda eksik kalmak veya
hemşehrilerimizi hizmetsiz bırakmak
istemeyiz. Vatandaşlarımızın mutlu-
luğu ve refahı için bu yönde ilerleye-
ceğiz” şeklinde konuştu. I SAYFA 4
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Engin Altay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytin-

burnu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri
toplu açılış törenine katıldı. EYT'lilerle ilgili
konuşan Erdoğan, “Tutturmuş 'erken emekli-
lik'. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle
battı ve bizim ülkenin başına da bu erken
emekliliği dolayanlar maalesef bunun 
bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken
emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması
gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını
da en güzel şekliyle alsın. Arkadaşlarıma 
söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin.
Milletimin faydası neredeyse ona varım, 
milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye
asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum.
Bütün dünya bizim sistemimizi kendine 
uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne
zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik 
peşinde koşuyor” dedi. 

ç Erdoğan, konuşması sırasında CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun

SSK Genel Müdürü olduğu yılları da eleştirdi.
Erdoğan, “SSK'yı verdiler, hal ortada. Ne diyor
bir de? '10 yıl önce daha iyiydi, bugün daha
kötü.' diyor. Benim milletimin bunları iyi tanı-
ması lazım. Hak ve hakkaniyetle bağdaşmayan
bu gayretlerin gerisinde eski dönemdeki başarı-
sızları örtme niyeti var. O dönemlerde doğum
yapan anneler, ölüler hastanelerde rehindi. İşi
gücü bu, gene bir şey söyleyecek tabii. 'Zarar
ediyor' ben ne dedim, halk içinde muteber bir
nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda
bir nefes sıhhat gibi yani halkıma hizmetten
dolayı zarar ediyorsak edelim be, edelim. Şu
hali görüyorsunuz bakın. Bunlar benim Ah-
met'ime, Mehmet'ime, Ayşe'me, Fatma'ma
layık değil mi? Ama bunu çok görüyorlar ya...
'Zarar ediyor.' diyor. Halkıma hizmette zarar
ediyorsak edelim” diye konuştu.I SAYFA 7
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Damatlar arasında
diplomasi yapılıyor

AK Parti’nin içinde önemli gö-
revlerde bulunan ve eski Bakan

Ali Babacan ile birlikte yeni parti
kurma çalışmalarının içinde olan bir
siyasetçi, partinin ne zaman kurulaca-
ğını açıkladı. Bir dönem AK Parti'de
önemli görevler yürüten siyasetçi,
parti içindeki ilk itirazlarının 7-8 yıl
önce başladığını ve AK Parti'yi tekrar
kuruluş sürecindeki ilkelere döndür-
meyi denediklerini ancak başarılı ola-
mayınca geri çekildiklerini ifade etti.
Yeni parti kurma fikrinin 'bir süredir'
olduğunu ancak
resmi temasların
2019 yılının şubat
ayında başladı-
ğını belirten siya-
setçi, “Babacan’ın
partisi 2020’ye
kalmadan kurula-
cak. Ancak parti-
nin ismi henüz
net değil” dedi.
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Ali Babacan

Parti kurulacak
ismi belli değil 

Evlerine yapılan polis baskı-
nıyla gözaltına alınan HDP

Mardin İl yönetimindeki Savur 
Belediyesi Eş başkanı Gülistan Öncü,
Mazıdağı Belediyesi Eş Başkanı
Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi
Eş Başkanı Mülkiye Esmez'in yerine
kayyum atandı. Valilikten yapılan
açıklamada, Mardin Cumhuriyet
Başsavcılığınca yürütülen terör soruş-
turması kapsamında Mazıdağı Bele-
diye Başkanı Özaydın, Savur Belediye
Başkanı Öncü, Derik Belediye 
Başkanı 
Esmez'in 
“silahlı terör
örgütüne 
üye olmak”
suçundan
gözaltına
alındığı belir-
tildi.  I SAYFA 7
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4 belediyeye daha
kayyum atandı

saYfa 4fakir YılMaz

Gazeteciler 
ajansı!...

saYfa 5oktay aPaYDın

Eski hamam 
eski tas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Silivri, Topkapı ve 
Zeytinburnu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri toplu açılış törenine
katıldı. EYT'lilere kötü haber veren Erdoğan, “Tutturmuşlar bir 'erken
emeklilik'. Birçok ülke bu sistemle battı ve bizim başımıza da bu erken
emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler.
Niçin erken emeklilik? Bırakalım kim ne zaman emekli olması 
gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da alsın” dedi

ERDOĞAN, “TUTTURMUŞLAR BİR ERKEN EMEKLİLİK” DEDİ, EYT'LİLERE KAPIYI KAPATTI

HERKES GUNUNDE
EMEKLI OLACAK!

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Avcılar’daki Bathonea

Antik Kent kazı alanına inceleme
gezisinde bulunup bilgi aldı. İma-
moğlu, bir gazetecinin, Şehircilik ve
Çevre Bakanı Murat Kurum’un,
iptal edilen ileri biyolojik arıtma
tesisi projesiyle ilgili, “Gerekirse o
projeyi gelip orada yapacağız” dedi-
ğini anımsatması üzerine, “Sayın
Bakana tavsiyem Gümüşhane’de 12

bin yıllık bir buzul gölünü yok eden
valinin, o yok ettiği buzul gölünü
gitsin çözsün, orayı halletsin. İstan-
bul, emin ellerde. Bizimle konuşur-
ken, bize mesaj verirken, bir telefonu
çevirirse, telefonun ucunda Ekrem
İmamoğlu var. Bilgi almak isterse
de tüm heyetiyle bilgiyi verecek, 
brifing verecek, o terbiyeyi ve o dev-
let adamlığı terbiyesini taşıyan bir
belediye başkanı var” dedi. I SAYFA 9

ç

BAKAN GiTSiN 
GOLU COZSUN

Kadıköy Bahariye'ye'de
“Yaşamak istiyoruz özgür

ve korkusuz” diyen yüzlerce
kadın, haklarına ve kadınlığa 
yönelik saldırılara karşı sokağa
çıktı. Yapılan açıklamada, "Özgür

ve korkusuz sokakları, özgür ve
korkusuz kampüsleri, özgür ve
korkusuz bir şehri, mücadele-
mizle, dayanışmamızla, başka bir
dünyanın hayaliyle birlikte 
kuracağız" denildi.
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Kapanış
zaferle olsun

Türkiye A Milli Futbol takımı bu akşam 
Andorra'yla oynanacak 2020 Avrupa Şam-

piyonası Elemeleri H Grubu maçından galibiyetle
ayrılmayı planlıyor. Milliler, grupta şu anda lider
durumda olan Fransa'nın puan kaybetmesi ha-
linde, Andorra'yı mağlup
ederek grubu birinci
olarak tamamla-
mayı hedeflemiş
durumda.
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HEDEF

3 PUAN

EZEL iCiN ADALET!
Sultangazi'de yaşanan kavga sırasında
fırlatılan makasın boynuna saplanması
sonucu felç kalan Ezel Erdem(13) ve
annesi, sanık Ümit Gök'ün 3 gün önce
ilk duruşmada tahliye edilmesinin
ardından açıklamalarda bulundu.
Çocuk doktoru olmak istediğini
söyleyen Ezel Erdem, “Adaletin yerini
bulmasını istiyorum” dedi 

HaYali DoKtor olMaKtı
Olayda yaralanan ve ömür boyu felç kalacağı
ifade edilen 13 yaşındaki Ezel Erdem, “İki ay

öncesine kadar çok sağlamdım. Boynuma 2 ay önce
makas saplandı. Ben ömür boyu felç kalacağım. Ben
eğitimime devam etmek istiyorum. Onların cezalarını
çekmesini istiyorum. 2 gün önce mahkememiz vardı,
serbest kaldılar. Benle dalga geçer gibi gülerek gittiler.
Ben eğitimime devam edip yürümek istiyorum.
Ömür boyu yatakta kalmak istemiyorum. Cumhur-
başkanı'ma sesleniyorum. Ben adalet istiyorum. Lüt-
fen bana yardım edin. Büyüyünce çocuk doktoru
olmayı çok istiyordum” diye konuştu. I SAYFA 3
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PenDiK’te
DeHŞet!

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan

Pendik'te silahlı saldırı sonucu 
3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Saldırgan olay yerinde yakalanırken
ölenlerin yakınları linç girişiminde bu-
lundu. Olay Bağlar Mahallesi Tandoğan
Caddesi'nde meydana geldi. Pompalı
tüfekli saldırgan Ahmet Önal dehşet
saçtı. Elinde silahıyla önce markete giren
Ahmet Önal Rabia Yılmaz'ı vurdu.
Marketten çıkan saldırgan daha sonra
binaya girerek Rabia Yılmaz'ın babası
Orhan Yılmaz'ı ve Ayhan Yılmaz ile
Ahmet Yılmaz'ı vurdu. Sağlık ekipleri,
Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın olay
yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 
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Ders zilini
başkan çaldı

Üsküdar Belediyesi'nin yüzen
Kültür Merkezi Valide Sultan

Gemisi'nde her Perşembe öğrencilere
yönelik düzenlenen Sanat Tarihi
derslerinin bu hafta konuğu Zeynep
Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi oldu. Ders zilini çalan Bele-
diye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bizle-
rin ve öğretmenlerin tek bir amacı
var sizleri geleceğe çok iyi hazırla-
mayı arzu ediyoruz. Sizler bu ülkede
bizden daha çok yaşayacaksınız”
diye konuştu. I SAYFA 5
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seÇiM KaYBetseK De 
BU iŞte asla YoKUM!

Millet iÇin zarar 
eDiYorsaK eDeliM Be
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Kadınlar sadece
yaşamak istiyor

Ekrem İmamoğlu
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Çarşı Migros Karşısı 

P rotein, kas hücresinin yapı taşlarından bir
tanesi... Besinlerden aldığımız amino asitler
birleşerek proteinleri oluşturuyor. Proteinler

de karaciğerde sentezlenerek kan yoluyla kas hücre-
sine gönderiliyor. Kas sistemi de böylelikle ayakta
kalıyor. Spor yapanların normal bir insana göre
daha fazla proteine ihtiyacı olduğu bir gerçek. Spor-
cular da dengeli ve yeterli bir beslenme yerine pro-
tein tozlarına başvuruyor ancak fazla protein alımı
çok tehlikeli... İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı
Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu protein tozlarına
değindi.

Olumsuz etki

Ntv.com.tr'nin haberine göre zinde kalmak, sağlıklı
yaşamak için spor yapanların protein tozu yerine
kaliteli protein içeren az yağlı et, balık, tavuk, yu-
murta, az yağlı süt ürünleri, mercimek, fasulye gibi
besinleri tüketmelerinin daha uygun olduğunu söy-
leyenh Atasoyu, “Özellikle zeminde bir böbrek has-
talığı olan kişilerde fazla miktarda alınan protein,
böbrek üzerinde olumsuz etki yaratabilir” açıklama-
sında bulundu. Sağlıklı ve ortalama ağırlıkta bir ye-
tişkin kişinin günde vücut ağırlığının her kilogramı
başına 0.8 gram protein tüketmesi gerekir. Sporcu-
larda ise sporun ağırlık derecesine göre kilogram
başına 1.2 – 2 gram arasında protein gereksinimi
var. Spor yapanların az yağlı et, balık, tavuk, yu-
murta ve az yağlı süt ürünlerini tüketerek vücudun
gereksinimi olan kaliteli proteini sağlayabileceklerini

vurgulayan Atasoyu, “Bu kişilerin ekstra olarak
protein tozu kullanmalarına gerek yok.
Çünkü kas kitlesini 1 kilogram arttı-
rabilmek için ek olarak günlük 10-
14 gram protein gereksinimi
vardır. Ancak bazı protein
tozları porsiyonda 80 gram
kadar protein içerir. Bu
miktar da protein sağlıklı
ve dengeli beslenen bir
kişi için çok fazla oldu-
ğundan, vücut fazla
proteini enerji üreti-
minde kullanır” dedi. 

Böbreklere
zararı var

Hem diyetle alınan protei-
nin gereksinimden fazla ol-
masının hem de protein tozu
tüketiminin böbrek fonksiyonla-
rının direkt olarak etkilendiğini
vurgulayan Uzman, “Böbrek ve kara-
ciğer, protein metabolizmasında merkezi
bir rol oynayan organlardır. Albumin başta
olmak üzere pek çok protein karaciğerde üretilir.
Böbrek ve karaciğer arasındaki karmaşık etkileşim
sonucu işlevini tamamlamış proteinlerin parçalan-
ması ve vücuttan atılması işlemi gerçekleştirilir.
Özellikle zeminde bir böbrek hastalığı olan kişilerde
fazla miktarda alınan protein, böbrekleri olumsuz
etkileyebilir” uyarısında bulundu.

Hu kuk Danýþman larý: 
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Günümüzde
spora yeni başlayanların
bile hızla gelişmek adına

kullandıkları protein tozları, bilinçsizce
kullanıldığı zaman geri dönüşü olmayan
sonuçlar doğuruyor. Uzmanlar, vücudun

ihtiyacından fazla olan proteinin 
böbreklere zarar verdiğini belirterek,
özellikle böbrek hastalığı olanların

bu ürünlerden uzak 
durmasını söyledi

BUNLARI BİLİN
Bazı besinlerin içerdiği protein miktarları
• orta boy (130 gram) ızgara tavuk göğüs
42 gram protein.
• Biftek ızgara (115 gram) 36 gram protein.• Izgara somon fileto (170 gram) 42 gram
protein.
• ton balığı konserve (100 gram) 25 gram
protein.
• iki adet orta boy yumurta (100 gram) 13
gram protein.
• Az yağlı süt (300 ml) 10 gram protein.
• Yarım yağlı kaşar peyniri (40 gram) 11
gram protein.
• Badem (100 gram) 21 gram protein.
• Mercimek çorbası (400 gram) 12 gram
protein içeriyor. 
Bir müsabaka veya yarışmaya hazırlanan
sporcuların ise diyetteki protein miktarını art-tırmalarını gerektiren birkaç durum olduğunuaktaran Doç. Dr. enes Murat Atasoyu, o du-rumları şöyle sıraladı:
• Büyüme çağındaki sporcular: Ağır sportifaktivitelerde buluna gelişme döneminde olansporcuların vücutları daha fazla miktarda ka-liteli proteine gereksinim duyar.
• Yeni ve yoğun bir programa başlayacak
sporcular.
• Giderek ağırlaşan egzersiz programı uygu-layan sporcular.
• Sakatlık sonrası iyileşme döneminde eg-zersizlere başlayan sporcunun iyileşmesinekatkı sağlamak için tercih edilebilir. 

Protein tozları, uzunca bir zamandır dünyanın
kullandığı kas yıkımını engelleyen gıda takviyeleri
olarak karşımıza çıkıyor. internet ve teknolojinin de
gelişmesiyle birlikte dünyaya açılan sporcular ya
da spor yapan sıradan insanlar, bu gıda takviyele-
rinin 'sporun olmazsa olmazı' olduğunu düşünerek
kullanmaya başladı. Öncelikle söylemeliyim ki

özellikle ABD'de gıda takviyesi endüstirisi en büyük
endüstrilerden. Vücutgeliştirmeden tutun da sprint
koşucularına kadar tüm branşlarda gıda takviyeleri
özellikle protein tozları kullanılmakta. türkiye'de de
oldukça yaygın. Spor salonuna yeni başlayan her
sporcu adayı hızlı gelişmek adına çareyi protein ve
amino asid gibi gıda takviyelerinde arıyor... Ancak
isminden de anlaşılacağı gibi bu ürünler 'gıda tak-
viyesi' yani siz profesyonel bir sporcuysanız -ki bu
doktorlar ve antrenörler eşliğinde çalışacağınız an-

lamına gelir- bu ürünleri 'vücudunuzun protein açı-
sından eksik kaldığını' ölçümledikleri anda zaten
size takviye olarak tavsiye edeceklerdir. Burada bir
sorun yok ancak daha sporun ne anlama geldiğini
bilmeden; yapılan hareketin hangi kas grubunu
hangi ölçüde çalıştırdığını bilmeden, anatomi bil-
meden, ezbere bir şekilde kullanmak oldukça yan-
lış hatta çok tehlikeli... Sağlıklı kalmak için spor
yapmak isteyen biriyseniz önce bir doktora gidip
spor yapmak için gerekli tüm testleri yaptırın. Me-

dikal anlamda bir engeliniz yoksa bir diyetisyene
giderek oluşturacağınız beslenme programınızla
profesyonel bir antrenörle güzel güzel sporunuza
başlayın. 'Doğal olan kalıcıdır' şiarından hareket
ederek doğal, dengeli ve düzenli beslenin. Diyetis-
yeniniz aylık periyodlarla yapacağı ölçümlemeler
sayesinde ihtiyacınız olan protein ve karbonhidratı
bir programla sizin için ayarlayacaktır. Siz iyi bes-
lenin, iyi spor yapın ve iyi uyuyun... Değişime ken-
diniz bile inanamayacaksınız. 

Tavsiyeleri ciddiye alın

Proteinin fazlası

Üroonkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Güven Aslan ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Özgür Yaycıoğlu, prostat kanserindeki cerrahi tedavi hakkında son gelişmelerle ilgili bilgiler verdi

PROSTAT hastalıklarının yaş iler-
ledikçe arttığına dikkat çeken
Prof. Dr. Özgür Yaycıoğlu, geli-

şen teknolojiyle birlikte erken evrede prostat
kanserinin tanısının konulabildiğini söyledi.
Uzak yayılım (metastaz) yapmamış prostat
kanseri tedavisinde sıklıkla kullanan uygu-
lama yönteminin aktif izlem, ışın tedavisi ve
cerrahi tedavi olduğunu belirten Aslan,
“Prostat kanseri tanısı alan hastalar için bu
tedavi yöntemlerinden hangisi veya hangile-
rinin uygun olabileceği yapılan tetkik ve de-
ğerlendirmeler sonrasında hasta ve hekim
tarafından beraberce kararlaştırılır. Prostat
kanserinde cerrahi tedavi, prostatın tama-
mının çıkarılması ve idrar kesesi ile idrar yo-

lunun tekrar ağızlaştırılması şeklinde yapı-
lan "radikal prostatektomi" ameliyatıdır.
Ameliyat sırasında kanama, ameliyat son-
rası dönemde ise idrar kaçırma ve sertleşme
bozukluğu radikal prostatektominin en sık
komplikasyonları arasındadır. Radikal pro-
statektomi açık veya kapalı (laparoskopik)
yöntemlerle yapılabilir” dedi.

Sağ kalım avantajı

Ntv.com.tr'nin haberine göre, ileri evre pro-
stat kanserindeki gelişmelerle ilgili bilgiler
veren Üroonkoloji Derneği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Güven Aslan ise metastatik evrede
prostat kanserinin sıklıkla kemik ve lenf bez-
lerine yayılım gösterdiğini söyledi. Kanserin

nadiren akciğer, karaciğer, ve diğer organ-
lara da metastaz yaptığını kaydeden Aslan,
bunun için tomografi, MR inceleme, kemik
sintigrafisi ve ihtiyaç duyulduğunda son yıl-
larda güvenirliği daha da önem kazanan
PSMA PET yapılabildiğine dikkat çekti.
Prostat kanserinde bugüne kadar kemotera-
pinin, hormon tedavilerine direnç geliştikten
sonra verildiğini belirten Aslan, son yıllarda
yapılan klinik çalışmaların önemine vurgu
yaparak, “Metastatik prostat kanserinde
erken başlanılan kemoterapinin veya ikincil
hormonal tedavilerin hastaların sağ kalı-
mına geç dönemde başlanılan kemoterapiye
göre çok daha fazla katkıda bulunduğu gös-
terdiğini söyledi.

Erkekler bu haber size!

Duşu abartmayın
VÜCUDUMUZDAN toksin-
lerin atılmasından sindirim
sistemine, kan dolaşımın-

dan, besinlerin emilimine kadar bir-
çok sistemin işleyişinde hayati bir rol
üstlenen su, genel sağlığımız açısın-
dan da son derece önem taşıyor. Ye-
terli miktarda su tüketimi diğer
organlar gibi cildin de vazgeçilmezle-
rinden biri. Sağlıklı cilt için zararlı içe-
ceklerden banyo süresine kadar birçok
konuda bilgi veren Acıbadem Ankara
Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı
Dr. Bahar Öznur, günde 8 bardak su
tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Cilt daha parlak oluyor

Sağlıklı, ışıl bir cilde sahip olan kişile-
rin ortak özelliklerine bakıldığında, ge-
netik etkenlerin dışında, günlük su
tüketimine gösterdikleri özen dikkat
çekiyor. Aslında bu durum bir rast-
lantı değil. Çünkü beden sağlığının
yanında parlak ve ışıltılı bir cilt için
günlük su tüketimine dikkat etmek ge-
rekiyor. Dr. Bahar Öznur’un verdiği
bilgiye göre, su ihtiyacının yeterince
karşılanmamasına bağlı ortaya çıkan
kuruluk, cildin direncinin düşmesine
ve kırışmaya daha yatkın hale gelme-

sine neden oluyor. Vücudu dış etken-
lere karşı koruyan en önemli bariyer
olan cildin korunması için vazgeçil-
mezler arasında yer alan su, saçımızın
hatta tırnağımızın da kalitesini artırı-
yor. Dr. Bahar Öznur, zamana karşı
koyabilmek için kullanılabilecek anah-
tarlardan birinin de yeterli miktarda
su tüketimi olduğunu söylüyor. Ka-
dınlar için özel bir dönem olan meno-
poz sürecinde de günlük alınması
gereken su miktarına özen gösteril-
mesi hem semptomları azaltmada,
hem de cilt kuruluğu ve kaşıntının gi-
derilmesine yardımcı oluyor.

Hiçbiri suyun yerini tutmaz

Su vücuttaki toksinlerin atılmasına da
yardımcı oluyor. Bazen suyun yerine
tercih edilen meyve suları gibi glisemik
indeksi yüksek içecekler ise aksine tok-
sinlerin artırıyor ve akne gelişmesini
tetikleyebiliyor. Dolayısıyla aknesi
olan ya da bu konuda tedavi gören ki-
şilerin de bol su tüketmesi önem taşı-
yor. Bununla birlikte cildin
inflamasyonu ile giden kronik kaşıntılı
bir hastalık olan egzamaya bağlı cilt
kuruluğunu önlemede de su önemli
bir yardımcı oluyor.

Uzmanlar,
prostat
hastalığına
karşı
erkeklere
uyarılarda
bulundu.



S ultangazi'de 24 Ağustos 2019 tari-
hinde yaşanan kavga sırasında Ümit 
Gök(19)'ün fırlattığı makas, o sırada 

kavgadan habersiz 13 yaşındaki Ezel Er-
dem'in boynuna saplandı. Olayın ardından 
tutuklanan Ümit Gök, 3 gün önce Gazios-
manpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
ilk duruşmaya çıktı. Duruşmada savunma 
yapan sanık Ümit Gök, olayı anlatırken, 
"Kendimize ait iş yerinin önünde babama 
ait araç park halindeydi. O esnada karşı 
taraf araçlarıyla gelerek babamın yolu aç-
masını istediler. Aralarında tartışma mey-
dana gelince de çekiç ve sopa gibi cisimlerle 
babamın üzerine gelerek darp ettiler. An-
nemi de darp ederek, yere düşürdüler. Bana 
da vurdular. Ben de annemi yerde görünce 
dükkanda bulunan orta boy bir makası ala-
rak dışarı çıktım. Amacım onları korkut-
maktı ama onlar gidiyordu. Ben de 
kızgınlıkla arkalarından makası fırlattım. 
Ondan sonra makasın mağdur çocuğa nasıl 
isabet ettiğini bilmiyorum. Çünkü orası bir 
mahalleydi ve etrafta da kimseyi görmedim. 
Ayrıca ne yaptığımı bilmez vaziyetteydim. 
Olay dolayısıyla pişmanım. Beni darp eden-
lerden de şikayetçiyim "dedi. 

İlk duruşmada tahliye oldu 

Savunmaların ardından kararını açıklayan 
mahkeme heyeti, delillerin önemli ölçüde 
toplanması ve delilleri karartma ihtimali ol-
maması nedeniyle sanık Ümit Gök'ü adli 
kontrol şartıyla tahliye etti. 

Kızımla dalge geçtiler 

Şüphelinin tahliye edilmesi kararının ardın-
dan DHA'ya konuşan Ezel Erdem'in annesi 
Yadigar Erdem, "Bana haber verdiler kızının 
başına bıçak saplandı diye. Hastaneye kal-
dırdık, yetişin dediler. Hastaneye nasıl gitti-
ğimi bilmiyorum. Gittim, kan içinde makas 
boynunda sedyede yatıyordu. Adalete sığın-
dım, tecelli edecek dedim. Mahkemeye 
ömür boyu felç kalacak kızımı, dayısının ku-
cağında götürdüm. Mahkeme oldu, aradan 
yarım saat geçince bütün sanıkları serbest 
bıraktılar. Üstelik çıkışta kızımla dalga geçti-
ler. Bu kız benim kızım değil, Cumhurbaş-
kanının kızı hakimin kızı ben onlardan 
yardım istiyorum. Adalet istiyorum" dedi. 
Yadigar Erdem, sözlerini şu şekilde sonlan-

dırdı: "Mahkeme kararı çıkınca Ezel çok 
kötü oldu. Titremeye başladı, biz hastaneye 
kaldırdık. Sabahlara kadar Ezel'in ateşiyle 
uğraştık. Mahkemenin bu kararından sonra 
Ezel günden güne kötüye gidiyor ve biz bu 
sebeple psikoloğa bile başvurduk." 
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ASAYİŞ Şube Müdürlüğü 
Oto Hırsızlık Büro Amirliği 
ekipleri tarafından yapılan 

teknik ve fiziki takibin ardından çalıp 
parçaladıkları otomobilleri yedek parça 
olarak sattıkları tespit edilen şüphelilere 
yönelik operasyon düzenlendi. Polisin, 
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde tes-
pit ettiği depoya yaptığı baskında 5 kişi 
gözaltına alınırken, depoda otomobil 
parçaları da ele geçirildi. Şüphelilerin 
Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Başakşe-
hir' de 12 günde 4 araba çaldığı ardın-
dan parçalara ayırarak, yedek parça 
halinde sattığı belirlendi.  

Gözaltına alındılar 

Şüphelilerin sorgularında Ahmet K.(56) 
3 adet suç kaydı, Erol Ö.(25) 1 adet suç 
kaydı, Mustafa Y.(31) 8 adet suç kaydı, 
Mehmet Ali B.(23) 2 adet suç kaydı, 
Abdulkadir K.(53) 19 adet suç kaydı, 10 
adet aranması ve 3 buçuk yıl kesinleş-
miş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. 
Şüphelilerden Ahmet K., Erol Ö., Ab-
dulkadir K. tutuklanırken diğer şüpheli-
ler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Öte yandan depoya yapılan baskın anı 
kameralara yansıdı. Görüntülerde de-
poya giren ekipleri şüphelileri yere yatı-
rarak gözaltına alıyor. Deponun 
içindeki otomobil parçaları görüntülere 
yansıyor.

HIRSIZLARA 
DEPO BASKINI

OLAY, geçen Cumartesi akşamı 
saat 23.30 sıralarında Sultangazi 
50. Yıl Mahallesi'nde meydana 

geldi. Burada bulunan markete koşarak giren 
ve yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir 
kişi tezgahın arkasına saklandı. Kısa süre 
sonra içeri giren eli sopalı bir grup, saklanan 
kişiyi aramaya başladı. Tezgahın arkasında 
saklanan kişiyi bulan saldırganlar sopayla 
vurmaya başladı. Feci şekilde dövülen kişi, 
daha sonra sığındığı marketten dışarı çıkar-
tıldı. Kalabalık bir grup tarafından dışarıda 

da öldüresiye dövülen yabancı uyruklu kişi, 
çevredeki esnafın ve vatandaşların araya gir-
mesiyle linç edilmekten kurtuldu. Kanlar içe-
risinde kalan adamı, bir esnaf aracına 
bindirerek Sultangazi Haseki Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'ne götürdü. Olayın neden 
yaşandığı ise bilinmiyor.  

Hastaneye götürdüm 

Feci şekilde dövülen adamı aracıyla hasta-
neye götüren esnaf Nihat Yıldız, olayın 
neden yaşandığını bilmediklerini belirterek, 

"Burada esnafım. Baktım ortada bir çocuk 
kalmıştı. Çocuğa da vuruyorlardı. İnsanlık 
namına aldım hastaneye götürdüm. Hasta-
neye bıraktım ve oradaki doktorlara da an-
lattım. Sopayla mı vurdular bilmiyorum ama 
kafası falan kanıyordu çocuğun" dedi.  

Feci şekilde dövüldü 

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına sa-
niye saniye yansıdı. Görüntülerde, koşarak 
kuruyemişçiye giren kişinin tezgahın arkasına 
saklandığı görülüyor. İş yeri sahibi ise içeride 
bulunan müşterilerle ilgilendiği için, iş yerine 
sığınan kişiyi fark etmiyor. Kısa süre sonra 
kendisini fark eden iş yeri sahibine 'sus' işareti 
yaparak saklandığı yeri kendisini kovalayan 
kişilere söylememesini istiyor. Daha sonra 
elinde sopa olan iki kişi ile birlikte 6 kişi içeri 
giriyor. Kuruyemişçiye giren saldırganlar, tez-
gahın arkasına saklanan adamı buluyor ve o 
tarafa doğru yöneliyorlar. Ve sopayla döv-
meye başlıyorlar.  İş yeri sahibi ve bir kadın 
müşteri ise eli sopalı saldırganlara müdahale 
ederek, sakinleştirmeye çalışıyor. Dışarı çıkan 
şüpheliler, tekrar içeri giriyor. Kadın müşteri 
tekrar araya girerek, grubu sakinleştirmeye 
çalışıyor. Tüm bunlara rağmen eli sopalı bir 
başka kişi, yabancı uyruklu olduğu öne sürü-
len adama saldırarak sopa ile dövmeye başlı-
yor. Gruptakilerden biri de tekme atıyor. 
Sığındığı iş yerinden dışarı çıkartılan adam, 
sopa, tekme ve yumruklarla feci şekilde 
dövülüyor. DHA 

Sığındığı markette dayak yedi
Sultangazi'de bir kişi önce sığındığı markette, daha sonra da dışarı çıkarılarak feci şekilde dövüldü. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

BAKIRKÖY'DE metro istasyonunun 
yanındaki tuvalette bir kişinin cesedi 
bulundu. Olay saat 09.30 sıralarında 
Ataköy-Yenibosna metro istasyonu-
nun yanında bulunan tuvaletlerde 
meydana geldi. Tuvaleti kullanmak 

için içeri giren kişi, bir erkeğin hare-
ketsiz yerde yattığını gördü. Olay ye-
dine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.  
İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri 
üzerinde kimlik bulunmayan kişinin 
öldüğünü belirledi. Tuvaletin çevre-

sine güvenlik şeridi çekilmesinin ar-
dından olay yeri inceleme ekipleri 
inceleme yaptı. Uyuşturucu koma-
sına girerek hayatını kaybettiği öne 
sürülen kişinin cenazesi adli tıp 
morguna kaldırıldı.  

Tuvalette can verdi

Sultangazi2de yaşanan kavga sırasında fırlatılan makasın boynuna saplanması sonucu felç kalan Ezel Erdem(13) ve annesi, sanık Ümit Gök’ün 3 gün önce ilk  
duruşmada tahliye edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çocuk doktoru olmak istediğini söyleyen Ezel Erdem, “Adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi

İstanbul'da çalıp parçaladıkları 
otomobilleri yedek parça olarak 
sattıkları iddia edilen 5 şüpheli 
yakalandı. Şüphelilerle birlikte 
yedek parçalar ele geçirilirken, 
depoya yapılan operasyon polis 

kameralarına yansıdı

PENDİK'TE silahlı saldırı so-
nucu 3 kişi öldü, 1 kişi de ya-
ralandı. Saldırgan olay 

yerinde yakalanırken ölenlerin yakınları 
linç girişiminde bulundu.Olay saat 
09.30 sıralarında Güllü Bağlar, Tando-
ğan Caddesi'nde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, A.E. henüz bilinmeyen 
nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun 
yağdırdı. Silahlı saldırıda Orhan Yıl-
maz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz 
öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı. Sal-
dırgan A.E. cinayetleri işlediği binada 
yakalandı. Mahallede toplanan ölenle-
rin yakınları saldırganı linç etmek istedi. 
Polis uzun süre kalabalığı binadan çıka-
ramadı. Binanın kapısına zırhlı araç ya-
naştırdı. Binanın önünde toplanan 
kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber 
gazı kullanıldı. Saldırgan zırhlı polis 
aracına alındıktan sonra da gerginlik 
sürdü. Polis kalabalığı uzaklaştırmak 
için müdahalede bulundu. Uzun uğraş-
lar sonunda saldırganın içinde bulun-
duğu zırhlı araç mahalleden uzaklaştı.

Pendik’te 
linç girişimi

ADALET YERINI BULSUN

OLAYDA yaralanan ve ömür boyu felç kala-
cağı ifade edilen 13 yaşındaki Ezel Erdem 
ise "İki ay öncesine kadar çok sağlamdım. 
Boynuma 2 ay önce makas saplandı. Ben 
ömür boyu felç kalacağım. Ben eğitimime 
devam etmek istiyorum. Onların cezalarını 
çekmesini istiyorum. 2 gün önce mahkeme-

miz vardı, serbest kaldılar. Benle dalga 
geçer gibi gülerek gittiler. Ben eğitimime 
devam edip yürümek istiyorum. Ömür boyu 
yatakta kalmak istemiyorum. Cumhurbaşka-
nı'ma sesleniyorum. Ben adalet istiyorum. 
Lütfen bana yardım edin. Büyüyünce çocuk 
doktoru olmayı çok istiyordum" dedi. DHA 

Doktor olmak istiyor 

15 TEMMUZ Demokrasi Otogarı'nda 
bulunan bir firmada çalışan bir kişiye 
yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda 
biri turist 3 kişi yaralandı. Olay, saat 
20.00 sıralarında 15 Temmuz Demok-
rasi Otogarı 56 nolu peron önünde 
meydana geldi. Otogarda bir firmada 
çalışan Veysel Kınay kimliği henüz be-
lirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırı-
sına uğradı. Görgü tanıklarının 
bildirdiğine göre, önce Veysel Kınay'a 
ateş eden şüpheli, sonra rastgele ateş 
etmeye başladı. Saldırıya uğrayan 
Veysel Kınay ile birlikte biri turist 2 
kadın seken kurşunlardan yaralandı. 
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli daha 
sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı. 
Haber verilmesi üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ya-
ralılar olay yerine gelen ambulanslarla 
hastaneye kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Polis ekipleri kaçan saldırganı 
yakalamak için çalışma başlattı. 

İSTANBUL genelinde "Yeditepe Huzur" 
denetimleri yapılıyor. Oluşturulan dene-
tim noktalarında şüphe üzerine durduru-
lan otomobiller ve içinde bulunanlar, 
ekipler tarafından didik didik aranıyor. 
Denetimler bugün saat 23.59'a kadar sü-
recek. İstanbul'da, 39 ilçede eş zamanlı 

"Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri baş-
ladı. Denetimlere, Asayiş Şube Müdür-
lüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 
polisler, trafik denetleme, terörle müca-
dele ve özel harekat ekipleri görev aldı. 
Denetimler kapsamında araçlar durduru-
luyor. Şüpheli görülen kişilerin üstleri, 

ekipler tarafından aranıyor ve GBT sorgu-
laması yapılıyor. Ayrıca ekipler, durduru-
lan araçları didik didik arıyor. Hassas 
burunlu köpekler de araçlardaki arama-
larda görev alıyor. Ayrıca denetimlere 
helikopterlerle havadan destek veriliyor. 
Denetimler saat 23.59'a kadar sürecek.

Otogarda  
silahlı saldırı 

İstanbul’da  
huzur 
operasyonu



M altepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirilen kurultaya Maltepe Bele-

diye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra SODEV’in
kurucusu siyasetçi Ercan Karakaş, SODEV
Genel Başkanı Ertan Aksoy, HDF Genel Baş-
kanı Necip Şahin, CHP Maltepe İlçe Başkanı
Savaş Yücel ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kurultayın açılış konuşmasını Maltepe Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç ve HDF Genel Başkanı
Necip Şahin yaptı. Sosyal demokratların göç
sorununu konuşmak İçin buluşmasına ev sa-
hipliği yapmaktan dolayı memnuniyetini dile
getiren Kılıç, “Türkan Saylan’ın çatısı altında
böyle bir toplantı yapmak çok güzel. Türkan
Saylan’ın kardelenleri Türkiye’nin her tara-
fında yeşeriyor. Bir uzantısının da artık Av-
rupa sınırlarında yeşeriyor olmasının
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

HDF yurttaşlara sahip çıktı

HDF’nin göç sorunları, İslamofobi ve ırkçı-
lığa karşı Avrupa’da sürdürdüğü mücadeleyi
takdirle takip ettiğini belirten Kılıç, “Yurt dı-
şında özellikle islamofobinin, ırçlığının ya-
bancı düşmanlığının çok körüklendiği
ortamlarda, o yıllarda, 70’li yıllarında başla-
rında başlayıp özellikle doksanlı yılların son-

larına kadar kim Türkiye’den Almanya’ya Av-
rupa’ya gittiyse, kollarının altına aldıkları dos-
yalarla, ordaki vatandaşlarımızın soruınlarını
en detaylı bir şekilde anlatanlar yine HDF’nin
o zamanki yöneticileri olmuştur. Hiçbir siyasi
beklentisi olmadan, hatta bir çoğu Alman-
ya’da yaşamaya karar vermiş, Alman vatan-
daşı olmuş, ama Türk insanının, göçmenlerin
insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir yaşama
haklarının olduğunu, adil bir ortamda, huku-
kun üstünlüğünün herkese eşit bir şekilde da-
ğıtıldığı bir ortamda yaşamanın kaçınılmaz
olduğunu, alt kültür ve üst kültür tartışmala-
rından sıyrılarak, üstün kültür hümanizmine

ve hümanist değerlerin ön plana çıkarılması-
nın gelecekteki AB için çok önemli olduğunu
vurgulayan, yine HDF olmuştur” diye 
konuştu.

Göç veren iller harekete geçmeli

Göç sorunun bir Türkiye sorunu olduğunu
vurgulayan Kılıç, “Ben ısrarla ve inatla bu
toplantıların önümüzdeki yıllarda da sadece
Maltepede değil, Türkiye’nin değişik ilçe ve il-
lerinde, özellikle göç veren illerde de yapılması
gerektiğini vurguluyorum. İnşallah daha
güzel günlerde, yoldaşların kol kola olduğu,
sorunların çözüldüğü bir Türkiye’yi bir Avru-

pa’yı hatta bir dünyayı birlikte kurar, birlikte o
güzel dünyada yaşarız. Bu duygularla toplan-
tımızın başarılı geçmesini diliyorum” dedi.
Maltepe’nin kapılarını açtığı ve uzun yıllar
yurt dışında göç sorunu için verdiği mücade-
leden dolayı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kı-
lıç’a teşekkür eden HDF Genel Başkanı Necip
Şahin de; “Türkiye gibi ekonomik sıkıntıların
yoğun yaşandığı bir ülkede sıkıntıları göçmen-
lerin üzerine atmak ne yazık ki kolaycılıktır.
Avrupa’da da biz bu sorunları yaşıyoruz.
Göçmenleri suçlamak yerine göç meselesini
yaratan sorunları ortadan kaldırmak gerekir”
diye konuştu.
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A dına merkez , Havuz, Devlet ya da
başka isimlerin  verildiği ve kısa adı
Basın ve Medya olan alanın işçileri

biz gazetecilerin büyük emekler vererek yap-
tığı haberler, yazdığımız yorumlar bir- iki bi-
lemediniz üç-dört ajansın veya gazetenin esir
olduğu ülkede üç ajans, izlenen onbeş-yirmi
kanal ve yine onbeş-yirmi gazeteye mahkum.

Ve biz gazetecilerin günlük en az beş, en
çok on ve üzerinde haberi masa başı haber
müdürünün ya da ihale alan patronun bakı-
şıyla çöpe gider, gündeme gelmez bile..

Bunları bilen ve adına Yerel Basın denen
alanda kendi  gazetesini çıkaran, İnternet si-
tesini yayınlayan biz gazeteciler gerek im-
kansızlıklardan, gerek baskılardan gerekse
kimlik kaybı ilanı gerekmedikçe yerel gaze-
teyi aklına getirmeyen okurun duyarsızlığın-
dan amacına yine ulaşamaz. 

Bu sıkıntılar içinde olan biz gazeteciler
var olan sorunları aşmak, iş birliği sağla-
mak adına kurduğumuz derneklerde de
amaca ulaşamaz, kamu oyu oluşturamaz.
Hatta birbirimizin yazılarını okumaya
eriniriz..

Bu nasıl aşılır, benim için ülke gündemi
olması gereken haber, senin için çok önemli
olan köşe yazın nasıl olur da ülke gündemine
taşınırı aşmak için GAZETECİLER
AJANSI kurulmalı..

Yani gazeteciyim diyen ve bu mesleğe
saygı gösteren tüm gazetecilerin birbirleri-
nin haberlerini, İnternet sitelerinde yayınla-
yarak, yayarak ülke gündemine yön verebilir
diye düşünüyorum. Örneğin;Kayseri'deki ha-
beri Ardahan daki yerelde, Diyarbakır'daki
yorumu İzmir 'deki İnternet sitesinde yayın-
ladığımız da hem yazımız hem haberimiz
daha çok okunmaz mı. gündem oluşturmaz
mı. Hem parasız  hem de özgürce..

Gelin, birlik olalım hep beraber GAZE-
TECİLER AJANSI kuralım. Gazeteci gaze-
tecinin haberini yayınlasın, yorumunu
ülkenin diğer ucu okusun. Böylece de ne ha-
berleri çöpe atan haber müdürüne ihtiyaç
olur ne de hükümetten, iktidardan, hatta
muhalefetten ihale alamam diye gerçek ga-
zetecilere, gerçek baskıyı, gerçek sansürü
uygulayan patrona esir olunmaz..

Fabrika değil karakol yapılıyor

Doğu ve güneydoğunun beklediği ve işsiz-
liğin yanısıra devam eden göçü durduracak
olan fabrikaların zor durumda olduğu bu sü-
reçte, yeni destekler beklenedursun cezaev-
leri gibi yeni karakol yapımlarına da ara
vermeden devam ediliyor.

Amerika'nın Meksika sınırına, Türkiye'nin
de Suriye sınırına ve kent merkezlerinde bu-
lunan karakol, askeri ve kamu binalarının

etrafına beton bariyerler örerken, Boz Ayı-
nın yuvası olan bir çok kış oteli boş olan Sa-
rıkamış ormanlarının ortasına kale gibi
karakol yapılıyor. 

Aslında bir haber niteliği taşıyan ama
aralarında arkadaşlarımında olduğu Kars
basınının görüp, haberleştirmediği ve habe-
rinin başlığı, 'Sarıkamış Karakurt karakolu,
tepeye taşınıyor' olması gerekirken masabaşı
gazetecilerin her zaman ki gibi 'ilişkiler bo-
zulmasın' diyerek görmezlikten geldiğini dü-
şündüğüm inşaatı görünce erinmedim,
dönüp güzelim yeşil Sarıkamış ormanlarının
içinde yapımı devam eden inşaata doğru git-
tim. İnşaata yaklaştığımda üstü başı kirli bir
adamın elinde kürek değil, keleş olduğunu
görünce, dağın başında '-Nereye geldim
acaba?' diye düşündüm. Beni gördüklerinde
inşaatın içinden bana doğru gelen işçileri gö-
rünce bir nebze de olsa rahatladım. Keleşi
gördüğümde buranın bir askeri bölge değil,
keleş kullananların bölgesi mi acaba diye
düşünmedim de değil!..Zira o bölgede geçiş-
lerin yapıldığı da söyleniyordu. 

İşçilerin gelmesiyle ve benim 'gazeteciyim'
dememle rahatlayan ortamda çay olmasa da

üzeri kirli bardaklarla dolu olan masaya
oturduk ve yanımda ki işçiye “Burası ceza-
evi mi olacak?" diye sordum. Bu sorum üze-
rine "-Abi çay iç, sen Ardahan'ın
neresindensin? Ben de Ardahan'da çalıştım.
Damal'da Tanap şantiyesinde çalıştım" diye-
rek soruma cevap vermeyi unuttu. Ben ise
gazetecilik dürtüsüyle sorumu tekrarlarken
yanımda oturan eli Keleşli üstü bayağı kirli
şahış devreye girdi ve "-Abi ben korucuyum
burası da fabrika değil karakol olacak" diye-
rek gülümsedi.Ben bu cevap üzerine kar-
şımda duran devasa inşaatı yeniden gözden
geçirdim. Dağın başına dökülen bu beton ile
başta bölgeye gelmek isteyen Ahıska'lılar
olmak üzere en az yetmiş kişiye ev olabile-
cek beton yığını, pardon beton kaleyi kara-
koldan ziyade cezavine benzettim. Yani bana
göre bu kalenin yeri onbir milyon fidan di-
kenlerin aradığı, çamların kesilerek yapıldığı
alan olması ve içeridekilerin dışardan gelebi-
lecek herhangi bir saldırıyı göremeyecek şe-
kilde yapılmış olmasıydı.

Yani ikiside yanlıştı "-Fabrika değil, kara-
koldur abi" cevabı doğrulanırken..Evet
memleket kendisini bekleyecek, koruyacak
karakollara ihtiyaç duyarken fabrikalar
yoktu. Ardahan'dan Kars'a ordan da İstan-
bul'a doğru yol alırken...

Kars kaşarını da geçtiler vallahi

SSCB nin dağılmadan önceki diktatörü
Stalin'in Karadenize olan kıyılarını temiz-

leme adına çoluk çocuk, kadın, yaşlı, genç
demeden onca insanı yani Ahıska Türk'lerini
kızıl orduya emir vererek sürgüne, zulüm ve
ölümlere gönderdiği dönemde Ardahan ve
Ahıska kentlerinde Gravyer peyniri başta
olmak üzere değirmen ve tarım aletlerinde
usta malakan'lara benzer bir ırkı yok 
etmişti.

1944 ün şubat ayında yani Ardahan 'ın
vatan topraklarına ilhakının yıl dönümünde
yaşanan bu zulmün örneklerinin halen
devam ettiği şu dünyada geriye bırakılan
eserler, fikirler tüm yok edilme  çabalarına
rağmen başarılı olamamışlardır.

Bunların en bariz örneği mahalle  ağzıyla
zaman zaman dalga geçilen ve tecrübeyi
aşağılama adına kullanılan KAŞAR kelime-
sidir. Birileri aynı, yerlerinden yurtlarından
edilerek yaşam şartları bozulan Ahıska'lı-
larla birlikte sürgün edilen Malakan'ların
başlıca eseri ve lezzeti olan Gravyer peyni-
rini özellikle bozup kaşara dönüştürmede
ihtisas yapmışlar adeta...

İnsana, "kim bunlar? veya" Kars kaşarını
geçtiler vallahi"dedirtiyorlar.

Bizlerin ortaya koyduğu fikirleri, eserleri
çalmada usta olanların bu işte de Kaşarlaştı-
ğını görürken  ve de özel hayatlarında çalıp
çırptıklarıyla kaşardan öte kaşarlaştıklarını
da bizzat yaşadıklarımızla görmekteyiz.

Ne diyelim Ahıska'lıların yurdu,yuvası
gibi Malakan'ların Gravyerini  kaşarlaştıran-
lardan da ustaymış bunlar demekten öte....

Gazeteciler ajansı!...

14/11/2019

DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüzün yukarıdaki talimat sayılı dosya-
sında satışa çıkartılan 1.Satış günü 20/11/2019
günü saat 11.45-11.50 arası, 2.Satış Günü
12/12/2019 günü saat 11.45-11.50 arası olarak be-
lirlenen 34 NVE 42 plakalı 2014 Model Mercedes
Benz marka C 180 tipli taşınırla ilgili 04/11/2019 ta-
rihli satış ilanında taşınırın KDV oranı % 1 olarak
belirlenmiş ise de taşınırın KDV oranının % 18 ola-
rak uygulanacağı hususu düzeltilerek ilan olunur.

T.C. 
KÜÇÜKÇEKMECE
4. İCRA DAİRESİ 
2019/1500 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1085812)

Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu Avrupa (HDF) ve Sosyal Demokrasi Vakfı
(SODEV) işbirliği ile düzenlenen “Siyaset ve Göç Kurultayı” Maltepe Belediyesi’nin ev 

sahipliğinde yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 
“Dilerim göç sorununun çözümüne ilişkin bu toplantılar Maltepe ile sınırlı kalmaz 

Türkiye çapına yayılarak özellikle göç veren illerde bu konuda önemli adımlar atılır” dedi

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

CENGİZ ALÇAYIR

MALTEPE GÖC
SORUNLARINI

KONUSTU 

İKİ oturum halinde gerçekleştirilen ku-
rultayın ilk oturumunda Ertan Aksoy
moderatörlük yaptı. Birinci oturumda
Halkçı Devrimci Birliği (HDB) Başkanı
Ahmet İyidirli “Almanya’da Uyum Tar-
tışmaları’nın Dünü Bugünü” Frankfurt
Belediye Meclis Üyesi Figen Brandt
“Avrupa’da Kadın Hakları ve Göçmen
Kadınlar”, Erlangen Üniversitesi’nden
Anıl Şahin ise “Almanya’da Yabancı

Düşmanlığının Yakın Tarihi” konula-
rında sunum yaptı. Ortadoğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi
Mehmet Okyayuz’un moderatörlü-
ğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda
ise ODTÜ Öğretim Üyesi Helga Tılıç

“Yurt Dışında Yaşayan Yurttaşlar Lobi
mi? Olmalılar mı?” sorusuna yanıt arar-
ken, TED Üniversitesi Sosyoloji Bölüm
Başkanı Kezban Çelik de “Türkiye’de
Göçün Yansıması ve Nedenleri”ni 
anlattı.

Neler konuşuldu?

HIZLI BİR
ÇÖZÜM ŞART

Bol bol yürümek gerek 
Küçükçekmece
Belediyesi’nin

düzenlediği
eğitimde 

obeziteden 
korunmak için

yapılması 
gerekenleri 

anlatan Uzman
Diyetisyen Eda

Mancoğlu, “Araç
kullanıyorsanız
bir durak önce 

inip evinize 
yürüyün” dedi

KüçüKçEKmEcE Belediyesi'nin dü-
zenlediği eğitimde obeziteden korun-
mak için yapılması gerekenleri
anlatan Uzman Diyetisyen Eda
Mancoğlu, “Araç kullanıyorsanız bir
durak önce inip evinize yürüyün.
Asansör yerine merdiven kullanın.
Yakın mesafelerde taşıt kullanmayın,
yürüyün. Çayınıza şeker atmayın.
Masaya tuz koymayın. Sağlıksız gı-
dalardan kaçının. Ara öğünleri atla-
mayın; aç kalmayın. Yemeklerinizi
yavaş yiyin” dedi. Küçükçekmece
Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür-
lüğü tarafından düzenlenen “Obezite
ile Mücadele - Sağlıklı Yaşam İçin
Sağlıklı Beslenme” konulu eğitimde,
belediye çalışanlarıyla buluşan Diye-
tisyen Eda Mancoğlu, obeziteden
korunmak için pratik bilgiler verdi.
Obezitenin beraberinde pek çok sağ-

lık sorununu da getirdiğini kaydeden
Eda Mancoğlu, “Obezite ile birlikte,
diyabet, kalp rahatsızlıkları, karaciğer
yağlanması gibi rahatsızlıklar da or-
taya çıkıyor. Bu nedenle tüm bunlar-
dan kurtulmak için kilo vermek
gerekiyor” dedi.

Diyet alışkanlığı söz konusu

Kilo vermek için sağlıklı ve dengeli
beslenilmesi gerektiğini kaydeden Di-

yetisyen Mancoğlu, “Sağlıklı bes-
lenme, kişinin cinsiyetine, yaşına, bo-
yuna fizyolojik durumuna uygun
olarak besin ve enerji öğelerinin ge-
reksinimi kadar alınmasıdır. Bizim
problemimiz, vücudumuza gereksi-
niminden daha fazla besin almak.
Günümüzde, fazla miktarda prote-
inli ürünlerle beslenme ve karbonhid-
ratlı ürünleri ise hiç tüketmeme gibi
yanlış uygulanan bir diyet alışkanlığı

söz konusu. Ancak proteinler vü-
cutta depolanmıyor, çok protein alın-
ması vücutta yağlanmaya sebebiyet
veriyor. Siz günlük ihtiyacınızdan
fazla protein oranı alsanız da bu kas
yapımını sağlamıyor. Bir şeyi hayatı-
mızdan tamamen çıkarmak değil de
ne kadar tükettiğimiz önemli.
Ekmek, pilav, makarna tüketebiliriz.
Vücudumuzun kendini onarması
için protein tüketmeliyiz. Anne sü-
tünden sonra kullanılabilen en yük-
sek protein kaynağı yumurtadır.
Günde 1 tane tüketebilirsiniz. Diyette
yasak diye bir şey yoktur. Ne kadar
tüketmemiz gerektiğini bilmemiz ge-
rekiyor” diye konuştu. Obez olma-
mak için çok basit önlemlerin bile
yeterli olduğunu söyleyen Mancoğlu,
“Egzersizi artırmalıyız. Araç kullanı-
yorsanız bir durak önce inip evinize
yürüyebilirsiniz” dedi.

Sosyal Mağaza 
yüzleri güldürdü
Kağıthane Belediyesinin Sosyal Mağaza adını
verdiği hizmet merkezinde her yaştan
vatandaş için kıyafet, ayakkabı, oyuncak,
kırtasiye ürünleri ve kitap bulunuyor

sosyal Mağaza son olarak yaş-
ları 7 ile 10 arasında değişen 20'ye
yakın öğrenciyi ağırladı. Öğrenci-

ler düzenlenen programda kendi bedenlerine
uygun beğendikleri kıyafet ve ayakkabıları
aldı. Erkek öğrencilere kumandalı araba, kız
öğrencilereyse oyuncak bebeklerin hediye
edildiği programda ayrıca her öğrenciye
okuma kitabı da verildi.

Kemal Deniz Bozkurt 
çalışmaları inceledi

EsEnyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Örnek
Mahallesi’nde yapımı devam

eden yol asfaltlama ve beton kaldırım çalış-
malarını inceledi. Esenyurt Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü’ne bağlı Yol Bakım ve
Onarım Şefliği, ilçenin yollarını düzenlemeye
devam ediyor. Esenyurt Örnek Mahallesi
Fikri Sönmez Caddesi’nde yapılan alt yapı
çalışmaları ve çekilen yağmur suyu hattının
ardından cadde boyunca yol asfaltlama ve
beton kaldırım çalışmalarına başlayan ekipler
sokak ve kaldırımların belirli bir düzene ko-
yulması için gece gündüz çalışıyor. Bozkurt,
“Çalışmalarımız kararlılık içinde devam ede-
cektir” diye konuştu.

Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç
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T ürkiye’de ilk kez iklim deği-
şikliğinin denizlere etkisini
kamuoyunun dikkatine

sunan İklim Değişikliği Kurultayı
“Gelecek senin… Denizlerine sahip
çık” sloganıyla Nişantaşı Üniversite-
si’nin ev katkılarıyla ve ev sahipli-
ğinde toplandı. Nişantaşı
Üniversitesi’nin kampüsünde ger-
çekleşen etkinliğin açılış konuşması
Deniz Kültürü Derneği Başkanı Dr.
Hakkı Şen tarafından yapıldı. Etkin-
liğe ev sahipliği yapmaları nedeniyle
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Şenay Yalçın ve Deniz Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Tamer Kıran’a teşekkür eden
Şen, “İklim Değişikliği Kurultayı”nı
düzenlemekteki amaçlarının çocuk-
lara ve gençlere küresel ısınma ve
iklim değişikliğinin geleceğimiz için
büyük bir sorun oluğunu anlatmak
ve bu konuda onların bilinçlenme-
sini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Farkındalık yaratmak lazım

Etkinlikte söz alan Prof. Dr. Şenay
Yalçın, iklim değişikliği farkındalığı
oluşturma konusunda eğitim ku-
rumlarının etkili olması gerektiğinin
altını çizerek “Hep hava kirliliğin-
den, iklim değişikliğinden bahsedi-
yoruz. Bunun bir suçlusu olması
lazım. Suçlusu topyekûn gerçekle-
şen sanayileşme. Fakat aynı za-
manda sanayileşmenin getirdiği
teknolojiyle beraber elimize yeni di-
jital araçlar geçti. Farkındalık yarat-
mak ve bilinçli nesiller ortaya
çıkarmak için bu araçlardan fayda-
lanmak önemli. Bu konuda üniver-
sitelere, eğitim kurumlarına büyük
iş düşüyor, kesin çözüm temiz
enerji kaynaklarında” ifadelerini
kullandı ve kürsüyü İMEAK Deniz
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Baş-

kanı Tamer Kıran’a teslim etti.

Ciddi riskler var

Sözlerine, iklim değişikliğinin etkisi-
nin sadece sıcaklıklardaki artış ola-
rak karşımıza çıkmadığını belirterek
başlayan Kıran, “Kuraklık, aşırı
yağış ve seller, şiddetli kasırgalar gibi
aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkile-
rindeki artış, okyanus ve deniz suyu
seviyelerinde yükselme, buzulların
erimesi gibi etkenler sonucunda bit-
kiler, hayvanlar ve farklı ekosistemle-
rin yanı sıra farklı coğrafyalarda
yerleşik insan toplulukları da ciddi
risklerle karşı karşıya… Çevreye veri-
len her zararın, insanlığa artan
oranda geri döndüğünü küresel öl-
çekte yaşadığımız örneklerle görüyo-
ruz. Bu ciddi tehdit karşısında
mutlaka önlemler almamız gereki-
yor” diye konuştu.

İklim değişikliğine dikkat

Uluslararası denizciliğin aslında kar-
bon salınımına en az yol açan ta-
şıma şekli olduğunu, küresel
karbondioksit emisyonlarının sadece
yüzde 3’ünün denizcilik faaliyetlerin-
den kaynaklandığını belirten Tamer
Kıran, “Bununla birlikte yine de sek-
tör, gemilerden kaynaklanan CO2
emisyonlarının sürdürülebilir oran-
lara düşürülmesi için İklim Değişik-
liği Sözleşmesi ile yürürlüğe giren
daha düşük emisyon seviyelerine
ulaşmayı hedeflemektedir” dedi.

İmkan yaratmaya çalışılıyor

Tamer Kıran, “IMO tarafından be-
lirlenen süreçler dahilinde gemileri-
mizi çevreye duyarlı kılmak için
uygulanabilir çözüm arayışlarına
devam edilmektedir. Bu amaçla, yeni
nesil gemi inşası, yani yeşil gemi ya-
pımı, mevcut gemilerin doğaya du-
yarlı ve çevre dostu düzenlemeleri
destekleyecek şekilde modernizas-

yonu ve kıyı tesislerinin yeşil liman
ve iskelelere dönüşümü için projeleri
yakından takip ediyor ve uygulama
imkanlarını yaratmaya çalışıyoruz”
diye konuştu. Açılış konuşmalarının
ardından kürsüye Samra Samer
geldi. Küresel çapta iklim değişikliği
karşıtı eylemlerin Türkiye’deki sesi
olan iklim aktivisti  Samra Samer
çocuklara temiz bir dünya bırakıl-
masını istedi. Samer Paris Anlaşma-
sı’nın önemine dikkat çekti ve bir an
önce devletlerin bu anlaşmayı imza-
lamasını istedi.

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD
Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yap-
tığı görüşmeden, elle tutulur sonuç çıkmadı.

Çıkmayacağı baştan belliydi. Görüşmeye büyük anlam-
lar yüklemek yanlıştı. İkili ilişkilerdeki yapısal sorunlar
ortadayken; tarafların öncelikleri, beklentileri, hedef-
leri, menfaatleri, tehdit algıları arasındaki uyumsuzluk,
hatta uçurum varlığını korurken, bunlar yetmezmiş
gibi, iki lider de görüşmeyi iç siyasete dönük olarak kul-
lanmaya odaklanmışlardı. Bu, basın toplantısına da
yansıdı. Nedenlerini sıralayalım...

1) Trump, basın toplantısına, Türkiye’de FETÖ üye-
liği suçlamasıyla yaklaşık 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra
serbest bırakılan ABD vatandaşı, NASA çalışanı Ser-
kan Gölge için Erdoğan’a teşekkür ederek başladı. Bu
durum, Rahip Brunson olayını anımsattı.

2) Trump’ın, Erdoğan’a yazdığı ve ülkemizin onu-
runu kıran tarihi mektubu, Türk gazeteciler gündeme
getirmedi. ABD’li gazeteci sordu. Erdoğan da mektu-
bun üslubuna, içeriğine değinmeden, PKK-PYD-YPG
terör örgütü yöneticisi Mazlum Kobani’nin Trump’a
yazdığı mektubun, Erdoğan’a yollanan mektuba eklen-
mesini eleştirmekle yetindi. Erdoğan’ın, yanında götür-
düğü mektup için, “Mektupları sayın başkana takdim
ettim” demesi de, mektuba gereken tepkiyi vermeyen
iktidarın, konuyu unutturmaya çalıştığını gösterdi.

3) Dikkatleri iç siyasetten dış siyasete çekmek iste-
yen ve bir dış politika başarısına gereksinim duyan
Trump’ın aklı fikri, kendisiyle ilgili azil sürecindeydi.
Kendisine sorulan ilk soru da bu konuyla ilgiliydi. Bu
girişimi gösteri, televizyon şovu, cadı avı olarak nitelese
de, belli ki endişeliydi.

İkili ilişkiler yapısal olarak sorunlu
4) ABD, Türkiye’ye yine, Rusya’dan alınan S-400

savunma sistemini kullanmamasını söyledi. “Ambala-
jından çıkarma, ambarda tut” dedi. FETÖ üyesi terö-
ristlerin iadesini kabul etmedi. PKK-PYD-YPG terör
örgütüne verdiği desteği kesmedi.   

5) ABD’de Kongre’nin iki ayağının da (Temsilciler
Meclisi ve Senato), iki büyük partinin de (Cumhuriyet-
çiler ve Demokratlar) Türkiye karşıtlığının zirvede ol-
duğu bir dönemde, ABD’nin hem terör örgütünü
destekleyerek hem sözde soykırım iddialarını gündeme
taşıyarak Türkiye’yi sıkıştırdığı bir süreçte, Türkiye’nin
ABD’den koparacağı bir ödün yoktu.

6) Trump ve Erdoğan’ın, halen 20.6 milyar dolar
olan dış ticaret hacmini, 100 milyar dolara çıkarmak
istediklerini söylemeleri, niyet beyanıydı. Gerçekçi de-
ğildi. Çünkü 20 milyar dolarlık dış ticaretin, 5 kat arta-
rak 100 milyar dolara çıkması, bugünden yarına,
akşamdan sabaha olanaksız. Dahası halihazırda dış ti-
caret dengesi, Türkiye aleyhine işliyor. Türkiye, 2018’de
4.1 milyar dolar açık vermiş. Türkiye’nin, ABD’den
ileri teknoloji içeren silahları artan ölçüde alması ha-
linde, hem dış ticaret açığı artacak hem Türkiye’nin
ABD’ye olan teknolojik ve askeri bağımlılığı yüksele-
cek. Bu da kaçınılmaz olarak siyasete, diplomasiye,
ulusal güvenliğe yansıyacak. 

Sözün özü; iki ülke arasındaki sorunlar çok ve ağır.
Kısa vadede çözüm zor. Görüşmeden fazla umutlu olan-
lar açısından, dağ fare doğurdu.

Mümtaz insan Mümtaz Hoca
Hocaların hocası Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ı yitirdik.

Hocamızın ölüm haberi, değerli bir bilim insanı ve ay-
dını yitirmenin acısını yaşatırken, onun verdiği akade-
mik, ideolojik ve politik mücadeleyi de anımsattı, bir
kez daha. Çalışkan bir aydının, çok yönlü ve üretken bir
bilim insanının mücadelesi, bizlere örnek olduğundan,
hem gözümüzün yaşını sildik hem Mümtaz Soysal’ın
özelliklerini düşündük.

Mümtaz Hoca Cumhuriyetçi idi. Cumhuriyetin akıl,
bilim, aydınlanma, laiklik, bağımsızlık ve antiemperya-
lizm olduğu kadar, kamuculuk, planlama ve bütüncül
kalkınma olduğunu da; halkçılık ve devletçilik olduğunu
da; ulusçuluk ve devrimcilik olduğunu da; kültür ve
sanat olduğunu da bilen bir Cumhuriyetçi.

Mümtaz Hoca solcuydu. Solculuk içermeyen ulusal-
cılığı da, ulusalcı olmayan solculuğu da eksik bulan bir
solcu. O nedenle birçok cephede mücadele yürüttü.
Özelleştirmelere karşı çıktı. Dava açtı. Anayasa Mah-
kemesi’ne başvurdu. Bu amaçla bir grup aydın, sendi-
kacı ve bilim insanı ile birlikte kuruluşuna öncülük
ettiği, başkanlığını yürüttüğü Kamu İşletmeciliğini Ge-
liştirme Merkezi Vakfı (KİGEM) aracılığıyla örgütlü
mücadele verdi. Kıbrıs konusunda ve Ermeni mesele-
sinde de en ön saftaydı. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı
Rauf Denktaş’ın danışmanı olarak, Kıbrıs davasını ulus-
lararası ölçekte en önde savunanlardandı. Sözde soykı-
rım iddialarına karşı, Türkiye’yi dünyada savunan
hukukçulardandı. Asala terörüne hedef olan Türk mağ-
durların avukatıydı

İsmiyle özdeşen bir aydın

Mümtaz Hoca, çok yetkin bir bilim insanıydı. Dünya
çapında bir anayasa hukuku hocasıydı. Anayasa kitabı,
bu alanın en parlak çalışmalarındandır. Akıcı üslubu
dergi ve gazetelerdeki yazılarında, geniş bir okur kitle-
sine ulaşmasını sağlamıştı. 1961 Anayasası’ndaki kat-
kısı önemlidir. Yön bildirisini imzalayan ve Yön
dergisini çıkaran çekirdek kadronun üyesi olarak öncü
ve cesur bir aydındı. Çok yönlüydü. Disiplinler arası dü-
şünme kabiliyeti yüksekti. Denizciliğe olan ilgisiyle,
tekne merakıyla farklı; Galatasaray Lisesi mezunu sıkı
bir Beşiktaşlı olarak özgündü. Beşiktaş için “emeğin ve
efendiliğin takımıdır” derdi.

Mümtaz Hoca, ilkeli, kararlı bir yönetici, siyasetçi ve
devlet adamıydı. Mülkiye’nin dekanıyken 12 Mart
1971 sonrası tutuklandığında hapse dimdik girdi, ha-
pisten dimdik çıktı. 1991’de SHP’den, 1995’te
DSP’den milletvekili olduktan sonra, parti yönetimle-
riyle anlaşamayarak bu partilerden istifa ederken de;
Başbakan Tansu Çiller’le anlaşamayarak Dışişleri Ba-
kanlığı’ndan istifa ederken de ilkeli, tutarlı, yürekliydi.
Siyasi literatürümüzdeki “vuruşarak çekilmek” sözü
hocanındı. Türkiye ve KKTC’yi temsil ettiği uluslararası
toplantılarda bilgisiyle, donanımıyla, deneyimiyle ol-
duğu kadar, sabrıyla, kararlılığıyla, inatçılığıyla da dik-
kat çekerdi. “Diplomasi masasında ilk kızan, ilk
kaybedendir” derdi. Tüm maddelerde anlaşma sağlan-
madan, uluslararası bir antlaşmaya imza atılamayaca-
ğını vurgular ve eklerdi: “Her konuda uzlaşma
olmadan, hiçbir konuda uzlaşılmış sayılmaz.”

UFUK ÇOBAN

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Eski hamam eski tas

NISANTASI DENIZE
SAHIP CIKTI

“İklim değişikliğinin
denizlere etkisi ve
denizcilik sektörü”

başlıklı İklim
Değişikliği 

Kurultayı’ Nişantaşı 
Üniversitesi’nde

toplandı. 
Kurultayda, iklim

değişikliğinin 
denizlere etkisi ve

tehlikenin tüm
boyutları enine

boyunu tartışıldı

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ‘’İklim
Değişikliğinin İnsan Sağlığına ve Doğaya Etkileri’’ konulu
oturumun başkanlığını yürüttü. Oturumun tamamlanmasının
ardından Prof. Dr. Şenay Yalçın’a Kurultaya sağlamış olduğu
destekler adına ‘’Deniz Yıldızı Çevre Ödülü’’ takdim edildi.

Deniz Yıldızı ödülü aldı

ÜSKÜDAR Belediyesi'nin
yüzen Kültür Merkezi
Valide Sultan Gemisi'nde

her Perşembe öğrencilere yönelik
düzenlenen Sanat Tarihi derslerinin
bu hafta konuğu Zeynep Kamil
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
oldu. Boğaz turuna Üsküdar Bele-
diye Başkanı Hilmi Türkmen, Üs-
küdar İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sinan Aydın ve Makedonya Kal-
kandelen’den misafirler katıldı.

Başkan ders zilini çaldı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi

Türkmen de yaptığı konuşmasında,
“Bizlerin ve öğretmenlerin tek bir
amacı var sizleri geleceğe çok iyi
hazırlamayı arzu ediyoruz. 
Sizler bu ülkede bizden daha çok
yaşayacaksınız. Yarının
Türkiye’sini  bizlerden alıp gelecek
kuşaklara nasıl teslim etmek 
istiyorsanız bugünden bunu
belirlemeniz lazım” diyerek ders
zilini çaldı. Çay, simit ve kaşar 
peyniri ikramlarıyla kahvaltı eşli-
ğinde başlayan derste verilen tenef-
füs ile öğrenciler bol bol fotoğraf
çektirdi.

Gemide 
ders zamanı
Gemide 
ders zamanı
Gemide 
ders zamanı
Gemide 
ders zamanı
Gemide 
ders zamanı
Gemide 
ders zamanı
Gemide 
ders zamanı
Gemide 
ders zamanı
Gemide 
ders zamanı

Sabiha Gökçen 
Cami ibadete açıldı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hızla artan yolcu
sayısı dikkate alınarak yapımı planlanan ve bu yıl Mart ayında temeli
atılan Sabiha Gökçen Havalimanı Cami ibadete açıldı. Caminin açılışı
sonrası ilk Cuma Namazı kalabalık bir cemaatin katılımıyla kılındı

12 MART'TA temeli
atılan ve 2 bin 800
kişinin aynı anda

ibadet etmesine imkân veren
Sabiha Gökçen Havalimanı
Cami’si ibadete açılarak ilk
Cuma Namazı kılındı. Yakla-
şık 8 ay gibi kısa bir sürede in-
şaatı tamamlanan cami,
Cuma Namazı ile birlikte ha-
valimanı personeli ve yolcula-
rın hizmetine sunularak
ibadete açıldı. Caminin yanı
sıra yolcuların ve çalışanların
terminal binasından camiye
kolay ulaşabilmesini sağlayan
yaya köprüsü ile birlikte şadır-
van ve dinlenme alanları da ta-
mamlandı. Cami açılışı
sonrası kılınan ilk Cuma na-

mazına Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, eski
bakanlardan Mehdi Eker’in
yansı sıra Pendik Kaymakamı
İlhan Ünsal, Sabiha Gökçen
Havalimanı Mülki İdare Amiri
Necip Çakmak, Pendik İlçe
Müftüsü Hüseyin Baş, İstan-
bul Sabiha Gökçen Havali-
manı Terminal İşletmecisi
İSG’nin Yönetim Kurulu
Üyesi Dato Azmi Bin
Murad, İSG CEO’su
Ersel Göral’ın yanı sıra
Türk ve Malezyalı yetki-
liler ile çok sayıda çalı-
şan ve yolcu da katıldı.
Camide namaz sonrası
şehitlere dua edildi. Ay-
rıca Cuma Namazı son-

rası İSG tarafından cemaate
lokma ve şerbet dağıtıldı.

Havalimanını gezdiler

Öte yandan İstanbul Sabiha
Gökçen Uluslararası Havali-
manı’nın terminal işletmecisi
olan İSG’nin Malezyalı Yöne-
tim Kurulu üyeleri cami açılışı
öncesinde havalimanında bir

gezi yaparak geçen sene hiz-
mete açılan iç hatlar ek ter-
minal binasını ve
havalimanında bulunan
yolcu kapılarını gezdi.
Yetkililer ayrıca İSG’nin
yeni çalışanı Aerobot’u
da yakından inceleyerek,
yetkililerden bilgi aldılar.
DHA

Konut alırken kredi kullanan kişi çok
MARKALI projelerden Ekim ayında
konut satın alan müşterilerin, peşinat
kullanların payı sekiz puan düşerken,

senet kullananların payı yedi puan, kredi kullanan-
ların payı da bir puan arttı REIDIN-GYODER
Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre, Ekim
ayında peşinat kullananların toplam müş-
teriler içinde, Eylül'deki yüzde 59'dan,
yüzde 51'e gerilerken, aynı dönemde senet
kullananlar yüzde 22'den yüzde 29'a,
banka kredisi kullananlar da yüzde 19'dan
yüzde 20'ye yükseldi. Endekse göre, mar-
kalı konut projeleri kapsamında satışların
yüzde 3’ünün yabancılara yapıldığı Ekim
ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde

0.21, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde
2.52 arttı. Endeksi sonuçlarını değerlendiren
GYODER Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin,
"Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini in-
celediğimizde, banka kredisi ve senet kullanımının

arttığını, peşinat kullanımının ise azaldı-
ğını görüyoruz. Faizlerin inmeye devam et-
mesiyle konut kredisi kullanımı artmaya
devam edecektir" dedi. REIDIN Genel
Müdürü Alp Çapa da REIDIN-GYO-
DER Endeksin Ekim ayı sonuçlarına iliş-
kin şunları söyledi: "Ekim ayında bir
önceki aya göre yüzde 0.21, geçen yılın
aynı dönemine göre ise yüzde 2.52 ora-
nında fiyat artışı gerçekleşti. 
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Vergi No Ad Soyad/Unvan Adres Vergi Dönemi    Vergi Türü Takip Dosya No Toplam Borç

0790344316 ARMA END.LTD.ŞTİ. GÜMÜŞPALA MH RAFETBABA SK 37 13 AVC İST 200903200903 0015 2015042514Mff0000058 286.072,41 TL
0910467772 YUSUF ÖZGÜR ASLAN BŞEHİR 2 KISIM MH HŞDERE KÖYALTI YASEMİN EVLERİ 22  BŞEHİR İST 200712200712 0015 2014040814Mff0000027 682.797,40 TL
0930273424 ATADAN METAL SANVE TİC.LTD.ŞTİ. BARIŞ MH.BİRLİK SAN SİT 2.İŞ MERKİ 2  BDÜZÜ İST 200806200806 0015 2014030614Mff0000160 579.048,41 TL
1260424236 AYYILDIZ TREYLER LTDŞTİ ÇAKMAKLI MH YILDIZ İÇ/ALKOP YOLU  4  B.ÇEK İST 200801200812 0010 2014120814Mfg0000004 342.272,09 TL
1260424236 AYYILDIZ TREYLER LTDŞTİ ÇAKMAKLI MH YILDIZ İÇ/ALKOP YOLU  4  B.ÇEK İST 200810200812 0033 2014120814Mfg0000016 275.226,28 TL
2400567052 ÇELİK MUTFAK LTD.ŞTİ. OGAZİ MH. KAMERYA SK. 18 1 E.YURT İST 200812200812 0015 2014040814Mfh0000035 425.030,88 TL
2730631154 DELFİNA PLAS İNŞ DIŞ TİC LTD ŞTİ CUM MH. ATATÜ/RK BLV.EKİNOKS E2 10 BDÜZÜ İST 201001201001 0015 2014122014Mfh0000002 500.573,29 TL
2730631154 DELFİNA PLAS İNŞ DIŞ TİC LTD ŞTİ CUM MH. ATATÜ/RK BLV.EKİNOKS E2 10 BDÜZÜ İST 201002201002 0015 2014122014Mfh0000026 498.533,76 TL
2730631154 DELFİNA PLAS İNŞ DIŞ TİC LTD ŞTİ CUM MH. ATATÜ/RK BLV.EKİNOKS E2 10 BDÜZÜ İST 201003201003 0015 2014122014Mfh0000007 496.494,24 TL
2730631154 DELFİNA PLAS İNŞ DIŞ TİC LTD ŞTİ CUM MH. ATATÜ/RK BLV.EKİNOKS E2 10 BDÜZÜ İST 201004201004 0015 2014122014Mfh0000021 494.454,71 TL
2730631154 DELFİNA PLAS İNŞ DIŞ TİC LTD ŞTİ CUM MH. ATATÜ/RK BLV.EKİNOKS E2 10 BDÜZÜ İST 201005201005 0015 2014122014Mfh0000003 492.415,18 TL
2730631154 DELFİNA PLAS İNŞ DIŞ TİC LTD ŞTİ CUM MH. ATATÜ/RK BLV.EKİNOKS E2 10 BDÜZÜ İST 201006201006 0015 2014122014Mfh0000025 490.375,65 TL
2730631154 DELFİNA PLAS İNŞ DIŞ TİC LTD ŞTİ CUM MH. ATATÜ/RK BLV.EKİNOKS E2 10 BDÜZÜ İST 201007201007 0015 2014122014Mfh0000011 488.336,17 TL
2730631154 DELFİNA PLAS İNŞ DIŞ TİC LTD ŞTİ CUM MH. ATATÜ/RK BLV.EKİNOKS E2 10 BDÜZÜ İST 201008201008 0015 2014122014Mfh0000020 486.296,64 TL
2730631154 DELFİNA PLAS İNŞ DIŞ TİC LTD ŞTİ CUM MH. ATATÜ/RK BLV.EKİNOKS E2 10 BDÜZÜ İST 201009201009 0015 2014122014Mfh0000005 484.257,07 TL
2730631154 DELFİNA PLAS İNŞ DIŞ TİC LTD ŞTİ CUM MH. ATATÜ/RK BLV.EKİNOKS E2 10 BDÜZÜ İST 201010201010 0015 2014122014Mfh0000024 482.792,79 TL
2730631154 DELFİNA PLAS İNŞ DIŞ TİC LTD ŞTİ CUM MH. ATATÜ/RK BLV.EKİNOKS E2 10 BDÜZÜ İST 201011201011 0015 2014122014Mfh0000012 481.328,56 TL
2730631154 DELFİNA PLAS İNŞ DIŞ TİC LTD ŞTİ CUM MH. ATATÜ/RK BLV.EKİNOKS E2 10 BDÜZÜ İST 201012201012 0015 2014122014Mfh0000019 479.864,24 TL
3110358686 DÖNGÜ PLAS İNŞLTD.ŞTİ. B.ŞEHİR 2.KS.MH. BKÖY AYÇİÇEĞİ SK 3  BŞEHİR İST 200902200902 0015 2014122014Mfi0000007 1.665.399,20 TL
3110358686 DÖNGÜ PLAS İNŞLTD.ŞTİ. B.ŞEHİR 2.KS.MH. BKÖY AYÇİÇEĞİ SK 3  BŞEHİR İST 200901200901 0015 2014122014Mfi0000006 1.648.234,98 TL
3110358686 DÖNGÜ PLAS İNŞLTD.ŞTİ. B.ŞEHİR 2.KS.MH. BKÖY AYÇİÇEĞİ SK 3  BŞEHİR İST 200812200812 0015 2014122014Mfi0000002 1.205.940,85 TL
3110358686 DÖNGÜ PLAS İNŞLTD.ŞTİ. B.ŞEHİR 2.KS.MH. BKÖY AYÇİÇEĞİ SK 3  BŞEHİR İST 200903200903 0015 2014122014Mfi0000005 966.059,09 TL
3190221022 DURU EV GEREÇ.MOB.LTD.ŞTİ. SANAYİ MH/ ATATÜRK BLV. 37 14 E.YURT İST 201409201409 0015 2015010914Mfi0014515 289.243,78 TL
3260053412 ERDOĞAN EĞER PAŞAKONAK MH. MEHMETÇİK CAD. 147 13 BANDIRMA BALIKESİR 201401201412 9121 2018040914Mfi0000003 1.019.442,00 TL
3260053412 ERDOĞAN EĞER PAŞAKONAK MH. MEHMETÇİK CAD. 147 13 BANDIRMA BALIKESİR 201401201412 9121 2018040914Mfi0000004 339.814,00 TL
3340504274 KİLİKYA TEKS İNŞ TUR.LTD.ŞTİ. ATATÜRK MH İNÖNÜ CD MENEKŞE SK 34  K.ÇEK İST 200912200912 0015 2015042514Mfi0004763 741.096,39 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200707200707 0015 2015010914Mfi0019685 381.688,92 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200708200708 0015 2015010914Mfi0019682 352.688,36 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200711200711 0015 2015010914Mfi0019674 306.864,34 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200706200706 0015 2015010914Mfi0019684 294.680,94 TL
3770433612 ES SEL ORMAN ÜR .LTD.ŞTİ SDERE MH 3 SK 104 4 E.YURT İST 200908200908 0015 2015042514Mfi0002270 274.879,42 TL
3770437359 ES MOTORLU ARAÇLAR   LTD ŞTİ B.EVLER MH AKAHVECİ BLV 47 D B.EVLER İST 201101201101 0015 2015042514Mfi0002286 1.160.992,26 TL
3770437359 ES MOTORLU ARAÇLAR   LTD ŞTİ B.EVLER MH AKAHVECİ BLV 47 D B.EVLER İST 201103201103 0015 2015042514Mfi0002285 1.063.396,36 TL
3770437359 ES MOTORLU ARAÇLAR   LTD ŞTİ B.EVLER MH AKAHVECİ BLV 47 D B.EVLER İST 201008201008 0015 2015042514Mfi0002287 1.057.910,80 TL
3770437359 ES MOTORLU ARAÇLAR   LTD ŞTİ B.EVLER MH AKAHVECİ BLV 47 D B.EVLER İST 201010201010 0015 2015042514Mfi0002291 831.426,42 TL
3770437359 ES MOTORLU ARAÇLAR   LTD ŞTİ B.EVLER MH AKAHVECİ BLV 47 D B.EVLER İST 201012201012 0015 2015042514Mfi0002302 690.455,01 TL
3770437359 ES MOTORLU ARAÇLAR   LTD ŞTİ B.EVLER MH AKAHVECİ BLV 47 D B.EVLER İST 201011201011 0015 2015042514Mfi0002292 635.674,47 TL
3770437359 ES MOTORLU ARAÇLAR   LTD ŞTİ B.EVLER MH AKAHVECİ BLV 47 D B.EVLER İST 201005201005 0015 2015042514Mfi0002297 547.817,93 TL
3770437359 ES MOTORLU ARAÇLAR   LTD ŞTİ B.EVLER MH AKAHVECİ BLV 47 D B.EVLER İST 201104201104 0015 2015042514Mfi0002301 496.688,95 TL
3770437359 ES MOTORLU ARAÇLAR   LTD ŞTİ B.EVLER MH AKAHVECİ BLV 47 D B.EVLER İST 201001201012 0010 2015042514Mfi0002293 411.077,22 TL
3770437359 ES MOTORLU ARAÇLAR   LTD ŞTİ B.EVLER MH AKAHVECİ BLV 47 D B.EVLER İST 201102201102 0015 2015042514Mfi0002288 390.418,95 TL
3770437359 ES MOTORLU ARAÇLAR   LTD ŞTİ B.EVLER MH AKAHVECİ BLV 47 D B.EVLER İST 201009201009 0015 2015042514Mfi0002289 304.461,57 TL
3790009128 ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI E.YURT D.ARASLI C. ESENYURT İST 201312201312 0003 2014030614Mfi0000001 2.551.547,38 TL
3790009128 ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI E.YURT D.ARASLI C. ESENYURT İST 201402201402 0003 2014040814Mfi0000040 1.055.838,13 TL
3790009128 ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI E.YURT D.ARASLI C. ESENYURT İST 201401201401 0003 2014030614Mfi0000002 839.919,23 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200709200709 0015 2014040814Mfi0000169 766.305,11 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200807200807 0015 2014040814Mfi0000190 683.778,11 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200707200707 0015 2014040814Mfi0000175 666.108,51 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200703200703 0015 2014040814Mfi0000174 588.886,09 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200710200710 0015 2014040814Mfi0000167 582.054,35 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200806200806 0015 2014040814Mfi0000189 487.010,52 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200708200708 0015 2014040814Mfi0000173 484.249,92 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200811200811 0015 2014040814Mfi0000183 461.706,51 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200705200705 0015 2014040814Mfi0000179 445.332,91 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200808200808 0015 2014040814Mfi0000185 439.672,06 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200706200706 0015 2014040814Mfi0000178 410.363,71 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200812200812 0015 2014040814Mfi0000184 403.865,84 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200809200809 0015 2014040814Mfi0000181 399.022,42 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200803200803 0015 2014040814Mfi0000187 382.744,16 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200805200805 0015 2014040814Mfi0000165 374.213,94 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200802200802 0015 2014040814Mfi0000191 331.212,28 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200810200810 0015 2014040814Mfi0000182 331.202,59 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200711200711 0015 2014040814Mfi0000168 329.442,42 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200704200704 0015 2014040814Mfi0000171 315.992,02 TL
3890380710 GARANTİ YAPILTD.ŞTİ B.ŞHR MH PLAZA İŞ MERKİ 4.K 79  B.DÜZÜ İST 200804200804 0015 2014040814Mfi0000186 303.799,51 TL
3910001578      GELİŞİM ZARF KAĞITÇILIK SAN.VE TİC.A.Ş G.PINAR A.KAHVECİ M. Y.S.S.BUL.GÜL APT 49 1-5 BDÜZÜ İST 200609200609 0015 2014082114Mfi0000538 390.430,82 TL
3910001578      GELİŞİM ZARF KAĞITÇILIK SAN.VE TİC.A.Ş G.PINAR A.KAHVECİ M. Y.S.S.BUL.GÜL APT 49 1-5 BDÜZÜ İST 200611200611 0015 2014082114Mfi0000539 380.451,77 TL
3940444076 GENERAL METAL KİMYA.LTD.ŞTİ. KIRAÇ MERK MH ATATÜRK C.MEZARLIK Y 35  E.YURT İST 200804200804 0015 2014040814Mfi0000158 591.938,63 TL
4130159572 ADİL GÜDEN BOLLUCA MERK MH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. 47 3 ARNAVUTKÖY İST 201001201012 0001 2015010914Mfj0008190 396.649,56 TL
4780525985 İNTERMAT PROMASYON AJANS LTD.ŞTİ FATİH MH.BYOLU C D.939 SK.GARDEN CİTY B2 69 E.YURT İST 201112201112 0015 2015010914Mfj0019044 352.413,73 TL
6190087424 MES MAK ELEK LTD.ŞTİ. CUM MH. D-100 KARAYOLU CAD. 374 68 212 B.ÇEK İST 201301201312 0010 2014052214Mfl0000174 382.292,20 TL
6190087424 MES MAK ELEK LTD.ŞTİ. CUM MH. D-100 KARAYOLU CAD. 374 68 212 B.ÇEK İST 201301201312 0010 2014052214Mfl0000174 382.292,20 TL
6240421032 MUSPET AKARYAKIT.LTD.ŞTİ İST YOLU ÜZERİ YANIK HAYAT MEVKİİ 10 KM GÜMÜŞHACIKÖY AMASYA 201401201412 9121 2015050714Mfl0000001 805.903,00 TL
6240421032 MUSPET AKARYAKIT.LTD.ŞTİ İST YOLU ÜZERİ YANIK HAYAT MEVKİİ 10 KM GÜMÜŞHACIKÖY AMASYA 201401201412 9121 2015050714Mfl0000001 805.903,00 TL
7320126890 RAMAZAN POLATER EKENT  MH. ZEHRA YILDIZ SK. 7A 02 E.YURT İST 200807200807 0015 2017012414Mfm0000031 683.778,11 TL
7320126890 RAMAZAN POLATER EKENT  MH. ZEHRA YILDIZ SK. 7A 02 E.YURT İST 200811200811 0015 2017012414Mfm0000027 461.706,51 TL
7320126890 RAMAZAN POLATER EKENT  MH. ZEHRA YILDIZ SK. 7A 02 E.YURT İST 200808200808 0015 2017012414Mfm0000029 439.672,06 TL
7320126890 RAMAZAN POLATER EKENT  MH. ZEHRA YILDIZ SK. 7A 02 E.YURT İST 200812200812 0015 2017012414Mfm0000028 403.865,84 TL
7320126890 RAMAZAN POLATER EKENT  MH. ZEHRA YILDIZ SK. 7A 02 E.YURT İST 200809200809 0015 2017012414Mfm0000025 399.022,42 TL
7320126890 RAMAZAN POLATER EKENT  MH. ZEHRA YILDIZ SK. 7A 02 E.YURT İST 200810200810 0015 2017012414Mfm0000026 331.202,59 TL
7570430866 T.H.. SCD METAL LTD ŞTİ CUM MH/ CUM CAD. 6 A 1 E.YURT İST 201404201406 0033 2014122014Mfm0000007 1.320.267,22 TL
7570430866 T.H.. SCD METAL LTD ŞTİ CUM MH/ CUM CAD. 6 A 1 E.YURT İST 201404201404 0015 2014061614Mfm0000001 1.203.999,11 TL
7660655421 SEVTAŞ TUR NAKL LTD ŞTİ HADIMKÖY ÖMERLİ MH ÖMERLİ CAD 61 B ARNAVUTKÖY İST 201309201309 0015 2015111614Mfm0000104 2.397.847,32 TL
7660655421 SEVTAŞ TUR NAKL LTD ŞTİ HADIMKÖY ÖMERLİ MH ÖMERLİ CAD 61 B ARNAVUTKÖY İST 201308201308 0015 2015111614Mfm0000103 591.650,02 TL
7660655421 SEVTAŞ TUR NAKL LTD ŞTİ HADIMKÖY ÖMERLİ MH ÖMERLİ CAD 61 B ARNAVUTKÖY İST 201312201312 0015 2015111614Mfm0000107 575.831,16 TL
7660655421 SEVTAŞ TUR NAKL LTD ŞTİ HADIMKÖY ÖMERLİ MH ÖMERLİ CAD 61 B ARNAVUTKÖY İST 201306201306 0015 2015111614Mfm0000101 549.592,50 TL
7660655421 SEVTAŞ TUR NAKL LTD ŞTİ HADIMKÖY ÖMERLİ MH ÖMERLİ CAD 61 B ARNAVUTKÖY İST 201307201307 0015 2015111614Mfm0000102 486.032,04 TL
7660655421 SEVTAŞ TUR NAKL LTD ŞTİ HADIMKÖY ÖMERLİ MH ÖMERLİ CAD 61 B ARNAVUTKÖY İST 201302201302 0015 2015042514Mfm0000882 286.452,99 TL
7700386746 SİMGE VANA HIRD.LTD.ŞTİ İTEPE MH.FATİH OTO SAN.SİT.D.4 BL 3  E.YURT İST 200812200812 0015 2014071414Mfm0000005 510.767,01 TL
7700386746 SİMGE VANA HIRD.LTD.ŞTİ İTEPE MH.FATİH OTO SAN.SİT.D.4 BL 3  E.YURT İST 200810200810 0015 2014071414Mfm0000003 459.690,66 TL
7700386746 SİMGE VANA HIRD.LTD.ŞTİ İTEPE MH.FATİH OTO SAN.SİT.D.4 BL 3  E.YURT İST 200811200811 0015 2014071414Mfm0000004 457.419,68 TL
7980568155 LİMAN ELEK PLAS İNŞ   LTD. ŞTİ. AKÖREN KÖYÜ FENER YO LU MEVKİİ 3 PAFTA . . SİLİVRİ İST 200809200809 0015 2016031814Mfm0000057 556.424,39 TL
7980568155 LİMAN ELEK PLAS İNŞ   LTD. ŞTİ. AKÖREN KÖYÜ FENER YO LU MEVKİİ 3 PAFTA . . SİLİVRİ İST 200801200801 0015 2016031814Mfm0000055 423.368,64 TL
7980568155 LİMAN ELEK PLAS İNŞ   LTD. ŞTİ. AKÖREN KÖYÜ FENER YO LU MEVKİİ 3 PAFTA . . SİLİVRİ İST 200810200810 0015 2016031814Mfm0000054 354.646,68 TL
8760020787 LOMAN TÜRK AKAHVECİ MH. ULUDAĞ CAD. 4 27 BDÜZÜ İST 200901200912 0001 2017101514Mfn0001211 305.043,72 TL
8820054708 HÜSEYİN TÜZ YAKUPLU BELDESİ İHLAS MARMARA C C25 5  İST 201008201008 0015 2018090714Mfn0000015 1.258.201,20 TL
8820054708 HÜSEYİN TÜZ YAKUPLU BELDESİ İHLAS MARMARA C C25 5  İST 201007201007 0015 2018090714Mfn0000014 1.235.010,29 TL
8820054708 HÜSEYİN TÜZ YAKUPLU BELDESİ İHLAS MARMARA C C25 5  İST 201006201006 0015 2018090714Mfn0000013 1.143.455,37 TL

Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları 
nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir
ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda mü-
racaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı  ilan olunur."
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CHP'Lİ Öztrak parti genel mer-
kezinde düzenlediği basın top-
lantısında Türkiye İstatistik 

Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan işsizlik 
rakamlarını değerlendirdi. Öztrak, işsiz 
sayısının 4 milyon 650 bine ulaştığını be-
lirterek, "İşsizler ordumuza son 1 yılda 
katılan 980 bin vatandaşımızın 789 bini 
daha önce işi olup da işini kaybedenler-
den oluşuyor. Son 1 yılda işini kaybeden-
lerin 496 bini inşaatta, 179 bini sanayide, 
20 bini hizmette, 494 bini ise tarım sektö-
ründe çalışıyordu. İstihdam kaybı olma-
yan tek bir sektörümüz yok. Bunu daha 
önce hiçbir krizde görmemiştik" dedi. 

TÜİK verileri ortada 

Öztrak, TÜİK tarafından açıklanan veri-
lerin üzerinde oynandığını öne sürerek, 
şöyle konuştu: "TÜİK'in makyajlanmış 
işsiz sayılarına, iş aramayan; ama çalış-
maya hazır mevsimlik çalışan, eksik ve 
yetersiz istihdam edilen vatandaşlarımızı 
da eklersek, işsiz vatandaşlarımızın ger-
çek sayısının son 1 yılda 1 milyon 57 bin 
kişi artarak 8 milyon 84 bine ulaştığı 

gözüküyor. Bugün Bakırköy'den yine çok 
acı bir haber geldi. Borçları nedeniyle bir 
aile babası, kendisinin ve ailesinin yaşa-
mına son verdi. Son 10 günde ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle 3 aile aramızdan 

ayrıldı. Memleketimizdeki insan manza-
raları korkunç. Bu nasıl büyük bir umut-
suzluk ve çaresizliktir? Biz bu ülkede 
bunları daha önce hiç yaşamamıştık. İn-
sanlar sadece kendilerini değil ailelerini 
de gözden çıkararak ileriye dönük olarak 
hiçbir umutlarının kalmadığını ortaya ko-
yuyorlar." 

İşsizlik rakamları arttı 

Türkiye'de işsizlik ve borcun korkunç bo-
yutlara ulaştığını aktaran CHP'li Öztrak, 
Türk gençlerinin büyük bölümünün işsiz 
olduğunu söyledi. Öztrak, genç işsizlik 
oranının da yüzde 27,4 ile rekor kırdığını 
belirterek, "20 ve 29 yaş arasındaki gençle-
rimizden 4 milyon 318 bini ne eğitim alı-
yor ne de bir işte çalışıyor, evde oturuyor. 
Üniversiteli işsizlerimizin sayısı 1 milyon 
276 bine ulaşarak rekor kırdı. İktidar bir an 
önce işsizlikle ve sosyal dışlanmışlıkla mü-
cadele edecek, toplumumuzu kucaklaya-
cak önlemleri artık almak zorundadır. 
Krizin tüm yükünü yoksul yurttaşlarımızın 
sırtına bırakmaktan artık vazgeçmelidir" 
açıklamasında bulundu. DHA 

AK PARTİ'NİN içinde önemli görevlerde 
bulunan ve eski Bakan Ali babacan ile bir-
likte yeni parti kurma çalışmalarının 

içinde olan bir siyasetçi, partinin ne zaman kurulaca-
ğını açıkladı. Babacan’ın partisi 2020’ye kalmadan 
kurulacak. Ancak partinin ismi henüz net değil. Eski 
AK Partili siyasetçi, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi'yle mi devam etmeyi mi, parlamenter sisteme 
dönmeyi mi vadedeceksiniz?" sorusuna ise, “Başkan-
lık sistemi ıslah edilerek mi devam etsin yoksa güçlen-
dirilmiş parlamenter sisteme mi dönülsün noktasında 
tartışmalarımız sürüyor” yanıtını verdi. 

Yalanlama yapmadı 

Söz konusu siyasetçi, çok geniş bir ekiple çalıştıklarını 
ifade ederken, dünyaca ünlü ekonomi profesörü 
Daron Acemoğlu'ndan katkı aldıklarına yönelik söy-
lentileri de yalanlamadı. Bir dönem AK Parti'de 
önemli görevler yürüten siyasetçi, parti içindeki ilk iti-
razlarının 7-8 yıl önce başladığını ve AKP'yi tekrar 
kuruluş sürecindeki ilkelere döndürmeyi denediklerini 
ancak başarılı olamayınca geri çekildiklerini ifade etti. 
Yeni parti kurma fikrinin 'bir süredir' olduğunu ancak 
resmi temasların 2019 yılının şubat ayında başladı-
ğını belirten siyasetçi, ayrıca "Kendiliğinden bir araya 
geldik, AK Parti içinde bir ekip değildik" dedi.

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) Topkapı kampüsünde dü-

zenlenen, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytin-
burnu sosyal güvenlik merkezleri toplu 
açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Ülke-
mizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dı-
şında kimseyi bırakmayacak bir sistem 
kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf 
sağlık hizmeti sunuyoruz. Artık vatandaş-
larımız istedikleri hastaneden sağlık hiz-
meti alabilmekte, istedikleri eczaneden 
ilaçlarını temin edebilmektedir. Kayıt dışı 
istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviye-
sine indirdik. Aktif sigortalı sayısını 12 mil-
yondan 21 milyon 410 bine çıkardık. 
İnsanımıza sadece iş değil, yüksek hayat 
standardı da sağlamayı 
amaçlıyoruz.Bunun için istihdam politi-
kası geliştirilmesine önem veriyoruz. İstih-
damda son dönemde yaşadığımız 
kayıpları da hızla telafi ediyoruz, edece-
ğiz." diye konuştu. 

Enflasyon tek haneye inecek 

Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sür-
dürdü: "Bay Kemal IMF kapısını CHP 
zihniyeti açtı, biz değil. Daha önce yüzde 
8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsiz-
lik oranı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında 
maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz sal-
dırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı. 
Bu oranın özellikle eylül verisinin de belli 
olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başla-
masını bekliyoruz. Görünen o ki, bu yıl tu-
rist sayısı 50 milyonu aşacak. Türkiye artık 
önemli bir destinasyon oldu dünyada. 
Faiz, yüzde 40'a doğru gitmişti. Yeni Mer-
kez Bankası Başkanımızla beraber şu 
anda faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, 
daha da inecek. Enflasyon da inşallah tek 
haneli rakama inecek 2020'de." 

Hizmetlerin kalitesi yükseldi 

Sosyal güvenlik kurumunun hizmet kalite-
sinin yükseldiğini söyleyen Erdoğan, "Veri-
len hizmetlerin hem yelpazesi genişlediği 
hem kalitesi yükseldiği halde sosyal gü-
venlik kurumumuzun gelirlerinin giderle-
rini karşılama oranı yüzde 71,5'ten yüzde 
89,4'e çıktı." ifadelerini kullandı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, erken emeklilik konu-
sunda, "Niçin erken emeklilik? Ne zaman 
emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli 
olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. 
Bizim ülkenin başına da bu erken emekli-
liği dolayanlar maalesef bunun bedelini 
ödeyecekler ve ödediler." dedi. 

Millet bir şeye inandı mı başarır 

Erdoğan, "Son Amerika seyahatini izledi-
niz ve Amerika seyahatinde yaptığımız gö-
rüşmeler, orada vardığımız neticeler ve 
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiği-
mizin özellikle Suriye'nin kuzeyinde aldığı 
başarı ve kazandığımız hamdolsun o mü-
cadele bir şeyi ortaya koyuyor: Bu millet 
bir şeye inandı mı bunu başarır." şeklinde 
konuştu.

İktidar işsizlikle 
mücadele etmeli

YPG KURT DEGIL  
TEROR ORGUTUDUR

Yeni parti 
2020’ye kalmaz

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim 
Kalın, S-400 hava savunma sistemlerinin 
ABD’nin tepkisine rağmen aktive edilece-

ğini söyledi. Kalın, TRT Haber’de katıldığı canlı ya-
yında açıklamalarda bulundu. “Diyorlar ki 
S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygula-
rız. Sonra dediler ki Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı 
başlatırız, bu aşamayı da geçtik. Şimdi aktif hale ge-
tirdiğiniz takdirde diyorlar” ifadelerini kullanan 
Kalın, sözlerinin devamında, “Geri adım söz ko-
nusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek” dedi. 

Putin gelecek 

Kalın ayrıca, ABD ve Rusya ile varılan anlaşmalar 
çerçevesinde YPG’nin çekildiği bölgeye ilişkin, “Te-
röristler anlaşılan bölgenin dışında kalan yerlerden 
taciz atışları yapıyor” diye konuştu. Kalın ayrıca, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ocak ayı-
nın ilk haftasında Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Türkiye geri 
adım atmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “YPG ve PYD'yi ‘Kürt’ diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar teröristtir” dedi

VALİLİKTEN yapılan açıklamada, Mardin 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör 
soruşturması kapsamında Mazıdağı Bele-
diye Başkanı Özaydın, Savur Belediye Baş-
kanı Öncü, Derik Belediye Başkanı Esmez'in 
"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 
gözaltına alındığı belirtildi. Özaydın, Öncü 
ve Esmez'in haklarında devam eden adli 
işlem süreçleri göz önünde bulundurularak 
Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istina-
den İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir 
tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı 
ifade edilen açıklamada, Belediye Kanu-
nu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca üç be-
lediyeye görevlendirme yapıldığı bildirildi. 

Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı-
Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine 
Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in 
yerine de Derik Kaymakamı Hakan Kafka-
satandı. 

Suruç’a da kayyum atandı 
Urfa'da da Suruç Belediyesi Eş Başkanı Ha-
tice Çevik de dün polislerce gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan Çevik'in İl Emniyet Müdür-
lüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Polis abluka-
sına alınıp giriş çıkışlara kapatılan binada 
arama başlatıldı. Polislerin binaya dev Türk 
bayrağı asması dikkat çekti. Halkın oylarıyla 
seçilen Çevik'in yerine Suruç Kaymakamı 
Kenan Aktaş, kayyum olarak atandı.

HDP’li belediyelere kayyum atandı

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan:

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu'yla ilgili, "Bay Kemal teröristlerle 
beraber yürüdü. PKK ile beraber yürüdü, PKK'nın 
destekleriyle beraber yürüdü ve bu gerçekler 
belgelerle, filmlerle her şeyiyle elimizde." dedi. 
Erdoğan, "Ülkemize yönelik saldırıların, önü-

müze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız hak-
sız baskıların bir süre daha devam edeceği anla-
şılıyor. Ama şu gerçeği de herkes görüyor. Türkiye 
bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla 
kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir, bir 
millet değildir." ifadelerini kullandı. DHA

Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi 

Recep Tayyip 
Erdoğan

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “İktidar bir an önce işsizlikle ve sosyal dışlan-
mışlıkla mücadele edecek, toplumumuzu kucaklayacak önlemleri artık almak zorundadır” dedi 

Faik Öztrak

İbrahim Kalın

Ali Babacan

TÜRKİYE ile ABD ilişkilerinin sorgulan-
dığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar elde 
edildi. Araştırmaya katılanların yüzde 

41,4'ü ABD'yi sözüne güvenilmez bir ülke olarak 
tanımlarken, sömürgeci olarak görenlerin oranı 
yüzde 58,9 çıktı. Türkiye NATO içerisinde kalmaya 
devam etmesi gerekir diyenlerin oranı ise yüzde 
49,3. Araştırma şirketi AredaSurvey Türkiye ile 
Amerika ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleş-
tirdi. 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim tarihleri arasında 
yapılan çalışmada ekonomik yatırımlar, Türkiye ile 
ABD ilişkileri, Türkiye’nin dış politikası gibi konu-
lar ele alındı. Vatandaşların yüzde 49,3’ü Türki-
ye’nin NATO içerisinde kalmaya devam etmesi 
gerektiğini söylerken yüzde 33,8’i de NATO’dan 
çıkması yönünde görüş bildirdi.

Türkler Amerikalılara  
güvenmiyor

TBMM Down Sen-
dromu, Otizm ve Diğer 
Gelişim Bozuklukları 

Araştırma Komisyonu Başkanı ve 
AK Parti Antalya Milletvekili Kemal 
Çelik, Aksaray'da otizmli öğrencilere 
ayrımcılık iddiasıyla ilgili yaptıkları in-
celemelere ilişkin DHA'ya açıklama 
yaptı. Kendisinin de 11 yaşında hasta 
bir çocuğu olduğunu belirten Çelik, 
bu konuda çok hassas olduğunu 
ifade ederek, "Benim küçük oğlum 
down sendromlu, hem otizm hem de 
serebral palsi var. Ben burada bir ta-
rafım. O otizmli çocukların ailesi gibi 
biz de zamanında çok sıkıntı çektik. 
Otizmli çocuklar için en önemli olan 
şey 'kaynaştırma eğitimi'. Yine bu 
hastalıklarda ön önemli şey erken 
tanı, erken müdahale, erken eğitim ve 
kaliteli eğitim. Bu çocuklara özel bir 
eğitim gerekiyor. Bu da kaynaştırma 
eğitimi" dedi. 

‘Muhtar örgütlüyor’ 

Aksaray'da inceleme yaptıkları 
okulda 780 öğrenciden 28'inin otizmli 
olduğunu vurgulayan Kemal Çelik, 
"İşin aslı, 1 yıl önce özel gereksinimli 
çocukların okulda kalacağı, çoğun-
lukta olan çocukların ise başka okul-
lara gönderileceği şeklinde bir şaibe 
yayılıyor. Olayın aslı ise tam tersi; 
özel gereksinimli öğrenciler için başka 
bir yer yapıldığı ve bu çocukların yeni 
yapılan yere gönderileceği. Ancak 
yanlış anlaşılınca, çoğunlukta olan 
öğrencilerin aileleri de o mahallede 
oturdukları için, 'Biz mahallemizi terk 
mi edeceğiz?' diye panik oluyorlar. Bi-
liyorsunuz muhtarlar aynı zamanda 
politikacı. Mahallenin muhtarı da, 
'Merak etmeyin ben buradayım' diye-
rek ailelerin örgütlenmesinde kendini 
öne atıyor" dedi.

Aksaray’a  
dikkat

Kemal Çelik
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Vergi No Ad Soyad/Unvan Adres Vergi Dönemi     Vergi Türü Takip Dosya No Toplam Borç

3520074161 BÜLENT EREM ÖRN MH 1519 SK 19 11 E.YURT İST 201301201312 0001 2014041514Mfi0000360             3.743,82 TL
3520074161 BÜLENT EREM ÖRN MH 1519 SK 19 11 E.YURT İST 201301201312 0001 2015010914Mfi0013187 3.655,42 TL
3530593312 REMZİ EREN SELAHADDİN EYYUBİ MH. 1542. SK. 18 8 E.YURT İST 201301201312 0001 2014041514Mfi0000806 6.520,39 TL
3530593312 REMZİ EREN SELAHADDİN EYYUBİ MH. 1542. SK. 18 8 E.YURT İST 201301201312 0001 2015010914Mfi0017690 6.463,79 TL
3540303949 FATİH ERENLER KAVAKLI MH.YEŞİLYUR CAD.2.ADA SK.İHLAS M 6 10 BDÜZÜ İST 201406201406 0015 2015010914Mfi0017268 4.838,24 TL
3540310166 ERFA İLETİŞİM İNŞ.MİMAR.EMLAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ DİZDARİYE MH. ÇINAR 1 SK. 4 1 B.ÇEK İST 201401201401 0015 2014041514Mfi0000825 3.969,17 TL
3540310166 ERFA İLETİŞİM İNŞ.MİMAR.EMLAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ DİZDARİYE MH. ÇINAR 1 SK. 4 1 B.ÇEK İST 201402201402 0015 2014041514Mfi0000823 3.828,62 TL
3540310166 ERFA İLETİŞİM İNŞ.MİMAR.EMLAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ DİZDARİYE MH. ÇINAR 1 SK. 4 1 B.ÇEK İST 201404201404 0015 2014082114Mfi0000882 3.493,65 TL
3540310166 ERFA İLETİŞİM İNŞ.MİMAR.EMLAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ DİZDARİYE MH. ÇINAR 1 SK. 4 1 B.ÇEK İST 201312201312 0015 2014041514Mfi0000824 3.201,42 TL
3540380870 ERENTÜRK TELEKOMİNİKASYON MERK MH.DOĞAN ARAS LI BLV.ÖRN İŞ 201403201403 0015 2014082114Mfi0000885 4.077,75 TL

İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MRK. 133 67 E.YURT İST
3540380870 ERENTÜRK TELEKOMİNİKASYON MERK MH.DOĞAN ARAS LI BLV.ÖRN İŞ 201409201409 0015 2015010914Mfi0017184 3.955,81 TL

İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MRK. 133 67 E.YURT İST
3540380870 ERENTÜRK TELEKOMİNİKASYON İNŞ. MERK MH.DOĞAN ARAS LI BLV.ÖRN İŞ 201312201312 0015 2014041514Mfi0000828 3.041,01 TL

İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MRK. 133 67 E.YURT İST
3570404851 ALİ FERİT ERGÜN AŞAĞIYAPICI MH. AŞAĞIYAPICI KÜME 201406201406 0015 2015010914Mfi0018789 13.532,42 TL

EVLERİ 210C  ERDEK BALIKESİR
3570404851 ALİ FERİT ERGÜN AŞAĞIYAPICI MH. AŞAĞIYAPICI KÜME 201404201406 0032 2015010914Mfi0018790 11.026,96 TL

EVLERİ 210C  ERDEK BALIKESİR
3590326697       ERİN MODA TEKS İMALAT İTHALAT İHRACAT DIŞ  LTD ŞİRKETİ ÇAKMAKLI MH/ HADIMKÖY YOLU CAD. 99 4 B.ÇEK İST 201409201409 0015 2015010914Mfi0018518 5.487,20 TL
3590326697       ERİN MODA TEKS İMALAT İTHALAT İHRACAT DIŞ  LTD ŞİRKETİ ÇAKMAKLI MH/ HADIMKÖY YOLU CAD. 99 4 B.ÇEK İST 201411201411 0003 2015010914Mfi0018516 4.725,47 TL
3590326697       ERİN MODA TEKS İMALAT İTHALAT İHRACAT DIŞ  LTD ŞİRKETİ ÇAKMAKLI MH/ HADIMKÖY YOLU CAD. 99 4 B.ÇEK İST 201410201410 0003 2015010914Mfi0018509 3.809,86 TL
3590326697       ERİN MODA TEKS İMALAT İTHALAT İHRACAT DIŞ  LTD ŞİRKETİ ÇAKMAKLI MH/ HADIMKÖY YOLU CAD. 99 4 B.ÇEK İST 201409201409 0003 2015010914Mfi0018519 3.380,25 TL
3600330840 ERKALAR İNŞ YAPIELEMANLARI  SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ NAMIKKEMAL M. 11 S. 22 A E.YURT İST 201404201406 0033 2015010914Mfi0018584 42.359,55 TL
3600330840 ERKALAR İNŞ YAPIELEMANLARI  SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ NAMIKKEMAL M. 11 S. 22 A E.YURT İST 201407201409 0033 2015010914Mfi0018580 30.224,25 TL
3600330840 ERKALAR İNŞ YAPIELEMANLARI  SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ NAMIKKEMAL M. 11 S. 22 A E.YURT İST 201406201406 0015 2015010914Mfi0018581 25.187,58 TL
3600330840 ERKALAR İNŞ YAPIELEMANLARI  SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ NAMIKKEMAL M. 11 S. 22 A E.YURT İST 201407201407 0015 2015010914Mfi0018586 23.936,01 TL
3600330840 ERKALAR İNŞ YAPIELEMANLARI  SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ NAMIKKEMAL M. 11 S. 22 A E.YURT İST 201405201405 0015 2014082114Mfi0000856 16.626,07 TL
3610024985 VE TİC ŞTİ ERKANLAR SAN HADIMKÖY ASFALTI ÇAKMAKLI MEVKİİ   B.ÇEK İST 201401201401 0015 2014041514Mfi0001769 4.974,79 TL
3610024985 VE TİC ŞTİ ERKANLAR SAN HADIMKÖY ASFALTI ÇAKMAKLI MEVKİİ   B.ÇEK İST 201411201411 0015 2015010914Mfi0018613 3.572,83 TL
3610024985 VE TİC ŞTİ ERKANLAR SAN HADIMKÖY ASFALTI ÇAKMAKLI MEVKİİ   B.ÇEK İST 201407201407 0015 2015010914Mfi0018611 3.563,65 TL
3630101687 MUSTAFA ERKOL AKAHVECİ MH. OSMANLI CD.OZANLAR A 50 18 B.ÇEK İST 201301201312 0001 2014041514Mfi0001775 3.890,26 TL
3630234377 ERKOM ÇELİK KAPI İNŞSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ÜNİVERSİTE M. KARADUT S. 9 7 AVCİST 200905200905 0015 2015042514Mfi0003321 10.040,70 TL
3630234377 ERKOM ÇELİK KAPI İNŞSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ÜNİVERSİTE M. KARADUT S. 9 7 AVCİST 200901200912 3074 2015042514Mfi0003323 2.779,96 TL
3630234424 ERKONAK YAPI İNŞMİM.VE DEK.HİZ.SAN TİC.LTD.ŞTİ. MERK M D.ARASLI C 133 52 E.YURT İST 200901200912 0010 2015042514Mfi0003330 6.965,22 TL
3630234424 ERKONAK YAPI İNŞMİM.VE DEK.HİZ.SAN TİC.LTD.ŞTİ. MERK M D.ARASLI C 133 52 E.YURT İST 201301201312 0010 2014082114Mfi0000862 3.130,79 TL
3640169588 SERKAN ERMAN FLORYA YENİBAĞLAR S  2 1 K.ÇEK İST 201404201404 0015 2014082114Mfi0000822 3.346,70 TL
3640287632 ERLER MAK DIŞ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. ATATÜRK MH PINAR SK 5  E.YURT İST 201401201403 0003 2014082114Mfi0000825 5.800,74 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201101201101 0015 2015042514Mfi0003434 160.017,43 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201102201102 0015 2015042514Mfi0003433 159.651,14 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201103201103 0015 2015042514Mfi0003432 159.284,85 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201104201104 0015 2015042514Mfi0003431 158.918,56 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201105201105 0015 2015042514Mfi0003437 158.552,26 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201106201106 0015 2015042514Mfi0003438 158.185,97 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201107201107 0015 2015042514Mfi0003435 157.819,68 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201108201108 0015 2015042514Mfi0003436 157.453,39 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201109201109 0015 2015042514Mfi0003439 157.087,09 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201110201110 0015 2015042514Mfi0003440 156.720,80 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201111201111 0015 2015042514Mfi0003420 156.354,51 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201112201112 0015 2015042514Mfi0003416 155.978,56 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201101201112 0010 2015042514Mfi0003426 41.303,84 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201110201112 0033 2015042514Mfi0003418 38.471,18 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201001201012 0010 2015042514Mfi0003428 28.106,36 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201007201007 0015 2015042514Mfi0003424 26.224,90 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201008201008 0015 2015042514Mfi0003423 26.142,56 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201009201009 0015 2015042514Mfi0003422 26.060,23 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201010201010 0015 2015042514Mfi0003419 26.001,11 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201003201003 0015 2015042514Mfi0003415 20.220,74 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201004201004 0015 2015042514Mfi0003430 20.138,40 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201005201005 0015 2015042514Mfi0003427 20.056,07 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201006201006 0015 2015042514Mfi0003425 19.973,73 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201011201011 0015 2015042514Mfi0003421 19.608,50 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201012201012 0015 2015042514Mfi0003429 19.549,39 TL
3640292253 ERMEF TEKS VE DIŞ  LTD ŞTİ İTEPE MH 231 SK 21 K4 E.YURT İST 201010201012 0033 2015042514Mfi0003417 5.173,79 TL
3640298937 ERMASAN YAPI TEKNİNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ MEVLANA MH. SULTAN AHMET (7.) CAD. 1 54 E.YURT İST 201301201312 0010 2014082114Mfi0000830 3.102,20 TL
3640298937 ERMASAN YAPI TEKNİNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ MEVLANA MH. SULTAN AHMET (7.) CAD. 1 54 E.YURT İST 201310201312 0033 2014041514Mfi0001827 2.845,04 TL
3660314857 SELAHADDİN EROĞUL MARMARA MH/ 212. SK. 7 F 5 BDÜZÜ İST 201410201410 0015 2015010914Mfi0017944 10.164,49 TL
3670060009 KEMAL EROL İKİTELLİ OSB MH. AYMAKOOP B3 BLOK SK. 32 32 BŞEHİR İST 201404201406 0003 2015010914Mfi0017792 8.077,63 TL
3670092160 ÖMER EROL BARIŞ MH EMİRGAN SK 1 22 BDÜZÜ İST 201310201312 0032 2014041514Mfi0001847 4.544,10 TL
3670092160 ÖMER EROL BARIŞ MH EMİRGAN SK 1 22 BDÜZÜ İST 201301201312 0001 2014041514Mfi0001846 2.930,46 TL
3670092160 ÖMER EROL BARIŞ MH EMİRGAN SK 1 22 BDÜZÜ İST 201301201312 0001 2015010914Mfi0017808 2.873,85 TL
3680041761 ERSAN ELEK İNŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. T.BEY M. FETİ SUNER ÇEŞME SK 10  K.ÇEK İST 201012201012 0015 2015010914Mfi0018153 143.030,57 TL
3680041761 ERSAN ELEK İNŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. T.BEY M. FETİ SUNER ÇEŞME SK 10  K.ÇEK İST 201101201112 0010 2015010914Mfi0018158 138.405,21 TL
3680041761 ERSAN ELEK İNŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. T.BEY M. FETİ SUNER ÇEŞME SK 10  K.ÇEK İST 201101201112 0010 2015010914Mfi0018166 138.405,21 TL
3680041761 ERSAN ELEK İNŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. T.BEY M. FETİ SUNER ÇEŞME SK 10  K.ÇEK İST 201204201206 0003 2015010914Mfi0018154 80.624,39 TL
3680041761 ERSAN ELEK İNŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. T.BEY M. FETİ SUNER ÇEŞME SK 10  K.ÇEK İST 201109201109 0015 2015010914Mfi0018159 54.986,42 TL
3680041761 ERSAN ELEK İNŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. T.BEY M. FETİ SUNER ÇEŞME SK 10  K.ÇEK İST 201104201104 0015 2015010914Mfi0018164 41.432,05 TL
3680041761 ERSAN ELEK İNŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. T.BEY M. FETİ SUNER ÇEŞME SK 10  K.ÇEK İST 201110201110 0015 2015010914Mfi0018156 40.770,66 TL
3680041761 ERSAN ELEK İNŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. T.BEY M. FETİ SUNER ÇEŞME SK 10  K.ÇEK İST 201111201111 0015 2015010914Mfi0018157 31.929,83 TL
3680041761 ERSAN ELEK İNŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. T.BEY M. FETİ SUNER ÇEŞME SK 10  K.ÇEK İST 201010201010 0015 2015010914Mfi0018165 22.510,70 TL
3680041761 ERSAN ELEK İNŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. T.BEY M. FETİ SUNER ÇEŞME SK 10  K.ÇEK İST 201106201106 0015 2015010914Mfi0018162 19.777,26 TL
3680041761 ERSAN ELEK İNŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. T.BEY M. FETİ SUNER ÇEŞME SK 10  K.ÇEK İST 201101201101 0015 2015010914Mfi0018160 17.041,52 TL
3680041761 ERSAN ELEK İNŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. T.BEY M. FETİ SUNER ÇEŞME SK 10  K.ÇEK İST 201011201011 0015 2015010914Mfi0018150 16.812,54 TL
3680041761 ERSAN ELEK İNŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. T.BEY M. FETİ SUNER ÇEŞME SK 10  K.ÇEK İST 201001201012 0010 2015010914Mfi0018161 3.220,00 TL
3680258672       T.H.. ERSAN TEKN HIRDAVAT VE RULMAN SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞT MERMERCİLER SAN.SİTE/Sİ 1.CAD.  6E  B.ÇEK İST 200905200905 0015 2017101514Mfi0001653 26.125,42 TL
3680258672       T.H.. ERSAN TEKN HIRDAVAT VE RULMAN SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞT MERMERCİLER SAN.SİTE/Sİ 1.CAD.  6E  B.ÇEK İST 200903200903 0015 2017101514Mfi0001651 10.459,29 TL
3680258672       T.H.. ERSAN TEKN HIRDAVAT VE RULMAN SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞT MERMERCİLER SAN.SİTE/Sİ 1.CAD.  6E  B.ÇEK İST 200901200912 3074 2017101514Mfi0001660 10.283,22 TL
3680258672       T.H.. ERSAN TEKN HIRDAVAT VE RULMAN SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞT MERMERCİLER SAN.SİTE/Sİ 1.CAD.  6E  B.ÇEK İST 200907200907 0015 2017101514Mfi0001657 8.303,82 TL
3680258672       T.H.. ERSAN TEKN HIRDAVAT VE RULMAN SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞT MERMERCİLER SAN.SİTE/Sİ 1.CAD.  6E  B.ÇEK İST 200901200912 3074 2017101514Mfi0001659 3.200,00 TL
3680266156 MEHMET ERSEZEN YAKUPLU MH. 52. SK.  İNŞAAT 18 1 BDÜZÜ İST 201301201312 0001 2014041514Mfi0001802 4.315,19 TL
3680266156 MEHMET ERSEZEN YAKUPLU MH. 52. SK.  İNŞAAT 18 1 BDÜZÜ İST 201301201312 0001 2015010914Mfi0019947 4.258,58 TL
3680266156 MEHMET ERSEZEN YAKUPLU MH. 52. SK.  İNŞAAT 18 1 BDÜZÜ İST 201310201312 0032 2014041514Mfi0001800 3.500,51 TL
3710204386 ERT KABLO  VE LTD ŞTİ A.BRGZ MH. SÜLEYMAN ŞAH CAD.  ALKIM TEKSTİL 3 2 E.YURT İST 201403201403 0015 2014082114Mfi0000782 4.781,89 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200703200703 0015 2015010914Mfi0019679 250.294,11 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200801200801 0015 2015010914Mfi0019666 232.812,08 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200705200705 0015 2015010914Mfi0019677 209.804,72 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200704200704 0015 2015010914Mfi0019676 175.407,06 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200710200710 0015 2015010914Mfi0019675 168.589,41 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200702200702 0015 2015010914Mfi0019678 162.252,68 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200802200802 0015 2015010914Mfi0019662 152.588,13 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200803200803 0015 2015010914Mfi0019663 152.044,41 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200712200712 0015 2015010914Mfi0019673 136.461,40 TL
3720163067 ERTAŞ İNŞ LTD.ŞTİ. CUM MH. İST CD A-2 BLK 2/1 14 BDÜZÜ İST 200804200804 0015 2015010914Mfi0019664 111.861,17 TL

Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nede-
niyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay
içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müra-
caatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı  ilan olunur." 
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ELLERDE!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar’daki Bathonea

Antik Kent kazı alanına inceleme gezisinde bulunup
bilgi aldı. İmamoğlu, bir gazetecinin, Şehircilik ve Çevre

Bakanı Murat Kurum’un, iptal edilen ileri biyolojik
arıtma tesisi projesiyle ilgili, “Gerekirse o projeyi gelip

orada yapacağız” dediğini anımsatması üzerine, “Gitsin
Dipsiz Göl’ü çözsün, İstanbul emin ellerde” dedi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, 13 Ekim’de, ilçe ziyaretlerinin 6’ncısını
Avcılar’a yaptı. Belediye Başkanı Turan Hançerli ile

de saha gezisine çıkan İmamoğlu, Bathonea Antik Kent
kazılarının koordine edildiği kazıevini ziyaret ederek, kazı
başkanı Doç. Dr. Şengül Aydıngün’den bilgi aldı. Daha
önce, “Küçükçekmece Gölü’ndeki antik kenti mutlaka
gezeceğim” demiş olan İmamoğlu, dün gece İngiltere te-
maslarını tamamlayarak İstanbul’a dönmesi ardından
bugün kazı bölgesinde incelemeler yaptı. İmamoğ-
lu’na, Avcılar Belediye Başkanı Turhan Hançerli
ile Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat
eşlik etti.

Herkesin bilmesi lazım

İncelemeleri sonrası Bathonia’nın insa-
nın tüylerini diken eden bir yerleşim
alanı olduğunu söyleyen İmamoğlu,
bulunan tarihi kalıntılar ışığında, İs-
tanbul’un geçmişinin çok eskilere da-
yandığının ortaya çıktığını
anımsatarak şöyle devam etti: “Bu-
lunduğumuz alan, büyük bir havuz ve
sarnıcı ile burada belli ki binlerce insa-
nın yaşadığı değerli bir liman kenti var.
İstanbul’un aslında her tarafının ne
kadar tarihi ve ne kadar dünyaya servis
edilmeye muhtaç olduğunu görüyoruz.
İstanbul, herkesin bilmesi gereken alan-
larla dolu. Burayı keyifle gezdik. Bundan
sonraki sürece nasıl dâhil olmalıyız, nasıl
etkin olmalıyız ve tabii bakanlık süreçleri var.
Hocamızın aldığı izinler var, takipler var. Onları,
arkadaşlarımla entegre bir sistem kurarak, Büyük-
şehir Belediyesi’nin buraya olan ilgisini en üst sevi-
yede göstereceğiz.” İmamoğlu, daha sonra da basın
mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Konuşmaların içeriği tamamen siyasi

Bir gazetecinin, “Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat
Kurum, iptal edilen ileri biyolojik arıtma tesisi projesiyle
ilgili, ‘Haliç’in eski günlerine dönmesine izin vermeyiz.
Gerekirse o projeyi gelip orada yapacağız’ dedi. Değer-
lendirmenizi alabilir miyiz?” şeklindeki sorusuna İma-
moğlu, “Gereksiz ve üzücü bir açıklama. Görüyorum ki
bazı bakanlarımız, görevlerini yerine getirirken, verdikleri
mesajların ne kadar önemli olması gerektiğini hissederek
konuşmuyorlar” yanıtını verdi.“Konuşmalarının içeriği
tümüyle siyasi” diyen İmamoğlu, cevabını şöyle sür-
dürdü:“Bakanımıza tavsiyem; bir sorusu varsa telefonun
ucundayız. Hatta davet eder, buluşuruz, anlatırız, dinleşi-
riz ve sebepleri sorgulanır. Böyle sıradan açıklamalarla,
İstanbul gibi bir kentin mevzusuna, 16 milyon insanın
yetki verdiği insana mesaj yollamanın ağırlığını düşüne-
rek hareket etmesini öneriyorum. Uyarıyorum. Bu tarz
diyalogları oluşturursa devlet adamlığı felsefesi kazanır.
Ülke kazanır, şehir kazanır. ‘Sayın Başkan niçin böyle dü-
şündünüz? Niçin böyle bir karara vardınız?’ diye sorabi-
lirdi. Orası, kimsenin babasının çiftliği değil. Yaparım,
ederim, el koyarım ülkesi de değil burası. O cümleleri, İs-
tanbul’a zikretmenin yerine, -Sayın Bakana tavsiyem-
Gümüşhane’de 12 bin yıllık bir buzul gölünü yok eden
valinin, o yok ettiği buzul gölünü gitsin çözsün, orayı hal-
letsin. İstanbul, emin ellerde. Bizimle konuşurken, bize
mesaj verirken, bir telefonu çevirirse, telefonun ucunda
Ekrem İmamoğlu var. Bilgi almak isterse de tüm heye-
tiyle bilgiyi verecek, brifing verecek, o terbiyeyi ve o devlet
adamlığı terbiyesini taşıyan bir belediye başkanı var.”

3 aydır o bakana üzülüyorum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın,
İBB’nin Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesinden elen-
mesine ilişkin yaptığı açıklamalarına yönelik soru üze-
rine, Danışmanı Murat Ongun’dan, söz konusu yazıyı
açmasını isteyip, eline aldığı Tablet PC’den, Turan’ın
cümle cümle okuduğu ifadelerine şu yanıtı verdi: “Valla
sabah yazıyı okuyunca tüylerim diken diken oldu. Üzün-
tüden, kaygı duyarak yazıyı okudum. Düşünsenize, ‘İBB
eskiden beri bizim elimizde ne varsa ister; bu normaldir,

doğaldır. Yeni başkanın da talebi doğaldır. Kadir Bey de
Sirkeci’yi istemişti, ona da vermedik. Veremezdik. Burası
hizmet verdiğimiz sistemin bir parçası, müştemilatı. Vere-
mezdik’. Kime veriyorsun o zaman? ‘Bu alanlar da bi-
rinci derece SİT alanı içerisinde. İmar kısıtlılığı var. Ticari
faaliyetler yapamıyorsunuz.’. Allah Allah bana mı anlatı-
yor, ihaleyi
alana

mı
anlatıyor;
bak sen! Sergi kültür
faaliyetleri yapacaksınız. İhaleye çıktık. İBB’nin bu tür
faaliyetleri yapacağı bir sürü yeri var. Git orada yap.’
Orayı kim yapacak, bildiğiniz biri mi? İhaleye fesat mı
karıştırdınız. Alacak kişi belli miydi? Bak 50 tane soru so-
rarım. ‘Kadir Topbaş’a da bunu söyledik. İşletme olacak,
bu tür yerlerin ruhsatlarını belediyeye bağlı bu tür ku-
rumlardan alıyorsunuz. Kendileri kullanırken ve buraları
ticari amaca dönüştürüyorlar.’ Bak sen.. Büyükşehir Be-
lediyesi. Yani bunu Büyükşehir Belediyesi yapıyor. ‘Diyo-
ruz ki, burada yeme içme yeme içme oturma olmayacak.
Sergi açacaksınız, böyle bir imar kısıtı içinde şartname-
mizi hazırladık.’ Eeee 3 bin lira maaş alan adam mı ya-
pacak sergileri, salonları; bak sen! Ne kadar eminsiniz
ya. Hani 300 bin lira veren alırdı? Şimdi ne kadar hassa-
siyet içeriyor bu cümleler, anlamış değilim. ‘Akıl tutul-
ması. İstanbul belediyesi ihale dosyasında bizim
istediğimiz şartların dışında dosya verdi.’ Doğru, sizin ta-
riflediğiniz kişi biz değiliz çünkü. Biz devletiz, kamuyuz.
‘Matbu sözleşmelerimiz var. Bazı ifadeleri de değiştir-
miş.’ Bak sen ya. Bir yandan da edebiyatçı oldunuz.
‘Baktık aynı şeyi karşılamıyor, aynı hukuki terim de değil.
Bilerek yaptığını düşünüyorum.’ Bak bak bak. Bir de
bizim yerimize akıl yürüyorlar ya da kadromuzun yerine
akıl yürütüyor. ‘Bu hatayı kimse yapmaz.’ Ya ne dedin
Allah aşkına! Burada ne dedin, ne anlattın? Üzülüyo-
rum, gene üzülüyorum. Yani 3 aydır şu bakan için üzül-
düğüm kadar hiç kimse için üzülmedim. Allah yardımcısı
olsun.”

Hiyerarşik kararlar

Bir gazetecinin, “Ulaştırma Daire Başkanının istifası bil-
giniz dâhilinde miydi, neden istifa etti?” sorusuna da
İmamoğlu şu şekilde cevap verdi: “Bilgim dahilinde. De-
ğerli hizmetler aldığımız bir arkadaşımızdır. Ama süreçte
kadrolar birbiriyle uyum, anlaşma konusunda karalar ve-
rebilir. Artık, Büyükşehir Belediyesi bir hiyerarşik yapıya
dönüşmüştür. Büyükşehir Belediye Başkanı, her makamı
ben atayacağım iddiasında birisi değildir. Olamaz da ol-
mamalı da. Kadrolar bazen kendi şekillenmeleri ile ilgili

prensip kararları ortaya koyarlar. İstifa eden arkadaşımız
da değerli bir yol arkadaşımızdır. Bugün böyle bir karar
vardır, yarın başka yerde bir arada oluruz. Hayatında ba-
şarılar diliyorum. Ama tümüyle, bir sistem ve senkroni-
zasyonla, ilgili yönetimin kendi içinde aldığı bir hiyerarşik
karardır.”

Herkesle kucaklaşacağız

İmamoğlu, “İstanbul’da ardı ardına meydana gelen siya-
nürle intihar ve cinnet vakalarına yönelik, İBB'nin sosyal

yardım noktasında önlemleri olacak mı, bu alanda
bir değişiklik gündemde mi?” şeklindeki soruyu

şu şekilde cevapladı: “Bu bir sosyal yardım ya
da kent yoksulluğuna dair direkt bağlantılı,

akşamdan sabaha bağlantılı bir süreç el-
bette değil. Ama bütünüyle baktığınızda

bu kent yoksulluğunun travmanın, psi-
kolojik sorunların sürece getirdiği trajik
bir durum. Çok üzüntülüyüm. Elbette
ben evvelsi gün Londra'da da söyle-
dim; ‘İstanbul görevini yapmamıştır
demek ki. İstanbul, bütün Türki-
ye'nin moralidir, motivasyonudur.
Moral gücüdür, motor gücüdür.’
Lütfen sıkıntı hisseden, çevresinde
sıkıntı hisseden insanlar gördü-
ğünde dayanışmayı, konuşmayı, di-
yalog kurmayı, selamlaşmayı en üst

seviyede tutsunlar. Bazen insanları
yalnızlaştıran, toplumsal vakalar da

vardır. İnsanlar kenara itilmiş hisseder-
ler kendini bazen. Yok öyle bir kent, yok

öyle bir yönetim, yok öyle bir toplum. Ku-
caklaşacağız, selamlaşacağız, hal hatır sora-

cağız. Lütfen bunu yapalım.”

Londra'yı değerlendirdi

İmamoğlu’nun diğer sorulara verdiği cevaplar şöyle:
Soru: “Londra'da finans çevreleri ile temaslarınız hak-
kında bilgi verir misiniz?” - “Çok çok iyi geçti. Açıkçası
hem Londra Belediye Başkanı ile olan münasebetimiz,
konuşmalarımız, içeriği hem diğer kurullar, finans kuru-
luşları, yatırım bankaları ve kuruluşları tümüyle çok ve-
rimli buluşmalar. Bazısı 3-3.5 saat sürdü. Elbette oradaki
vatandaşlarımızla da buluştuk. Her birisi değerliydi. Si-
yasi fikir kulüpleriyle sohbetimizi, yeni vizyonumuzu, İs-
tanbul'un geleceği ile ilgili tasarruflarımızı,
tasarımlarımızı paylaştık. Açıkçası, tümü çok keyifliydi.
Olumsuz bir anı yoktu. Biz bu motivasyonu oraya verir-
ken biz de motive olduk. İstanbul dünya kenti maksi-
mum seviyede dünyanın her büyük kenti ile en üst
seviyede ilişki kurmak zorunda. Türkiye kadar Avrupa’yı
da pozitif etkileyecek. Bunu anlattım. İstanbul öyle bir
merkez. İşte bakın burada kaç bin yıllık tarihi anlatıyoruz.
Bu doğal bir merkez olmanın verdiği bir sorumluluk. Bu
sorumlulukla hareket edip görüşmelerimizi yapıyoruz.
Çok verimliydi. Bugüne kadar gittiğim her yurt dışı gezisi
İstanbul adına çok sağlıklı adımlar atacağımız görüşme-
lere sebep oldu.”

Sürece güven söz konusu 

“İstanbul’a yönelik seçim öncesi vaatleriniz vardı. Met-
royu 500 kilometreye çıkartacaktınız. Kaynak sıkıntınız
var mı? Gittiğiniz yerlerde –daha önceki dönemlerde Bü-
yükşehir Belediyesi devlet garantisi olmadan krediler bu-
labiliyordu. Sizin bu yönde temaslarınız oldu mu?” -
“İşte uzun zamandır bulamıyor; ama biz kaynak bulma
noktasında iyi adımlar attığımızı düşünüyorum. İstan-
bul’a ve şu sürece olan bir güven söz konusu. Bu arada,
bizim geldiğimizde durmuş olan ve ekonomik olarak
mali kaynağı olmayan 8 hattımız vardı metroda. Biz
önce bunları çözüyoruz. Çözüm buldukça da işleme alı-
yoruz. İnşallah bu hafta bir başka hattı da vatandaşları-
mızla paylaşacağız. Dolayısıyla her attığımız adımı daha
yeni, daha güçlü adımlar atmak adına da bu görüşmeleri
yapıyoruz. Hem bu bir bir buçuk yıldır durmuş olan işleri
başlatıyoruz. Metro hatlarını başlatıyoruz. Hem de yeni
projelerimizi, bu çevreyle, geri dönüşümle, enerjiyle ilgili
ve de bahsettiğimiz metro ile ilgili yeni projelere de yeni
kaynaklar oluşturma konusunda çok verimli adımlar 
atıyoruz.”

İMAMOĞLU, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM'A SERT ÇIKTI

KuraKlıKla ilgili soruya da yanıt veren İma-
moğlu, “Kışa girerken en düşük seviyelerde kar-
şılar sizi barajlarınız. İstanbul’un en kritik
kuraklık anları aslında iki yıl üst üste olan kurak-
lık anlarıdır. Yani bugün yüzde 38 seviyelerinde
olan barajlardaki su seviyemiz örneğin
2007’deki en kurak dönemindeki seviyesi bu ay-
larda yüzde 7’ler civarındaydı. aslında şu anda
İstanbul barajlarının durumu iyi. Önümüzdeki
yılla ilgili hiçbir kaygımız yok. Tehdit eden şudur;
Bu bazen iki yıllık kuraklığa sebep olursa ve öyle
bir dönem yaşarsanız o zaman İstanbul risk al-
tındadır. Buna dönük de tedbirlerimiz var. Bu
güne kadar niye bitmediği konusunda melen’le
ilgili görüşmelerimiz var. oradaki bir takım tek-
nik sıkıntıların giderilmesiyle ilgili alınmış karar-
lar, yapılmış projeler var. DSİ ile bunu
görüşüyoruz. aslında bugüne kadar bu sorun
çözülmeliydi. Yaklaşık 30 yıllık bir süreçten bah-
sediyoruz. Dolayısıyla bu tür adımlarımızın ya-
nında başka adımlarımız da var. Şu andaki
durum ürkütücü, korkutucu değildir. Tabi ki ta-
sarruf önemlidir. Suyu kullanma konusunda top-
lumuzun bilinçli hareket etmesi önemlidir. Bu
bugüne dahil değil, ne zaman olursa olsun su
dünyanın en değerli şeyidir. o bakımdan bu ko-
nudaki duyarlılığa da toplumu, bütün şehirdeki
hemşerilerimizi davet ediyorum. Kurumları
davet ediyorum. Biz de ona dönük tedbirler alı-
yoruz Büyükşehir Belediyesi olarak.” dedi.

Su için tedbir
alıyoruz?

İmamoğlu su zammıyla ilgili de şöyle ko-
nuştu; “Su zammı ile ilgili de ben bütün güzel
vatandaşlarıma şunu söylüyorum: ‘Biz geçen
sene yaptığımız hamle ile gerçekten İstanbul’a
su konusunda büyük tasarruf kazandırdık.’ Yani
insanların cebine büyük bir tasarruf kazandır-
dık. Biz geçen yıl görevi aldığımızda 5.20’nin
üzerinde olan şu anda zam yaptıktan sonraki
hali 4.80. Bir bu. İkincisi yüzde 20 zamdan bah-
sediyoruz. Suyun maliyetindeki en önemli un-
surlar ne yazık ki enerji, ne yazık ki yakıt.
Türkiye’nin maliyetleri. Sadece enerjide yıllık
yüzde 60’a yakın artış var. Biz bütün parametre-
leri üst üste koyduğumuzda önümüze gelen pa-
kette yapılması gereken zam oranının –yani
teknik insanların önümüzdeki koyduğu paketin-
yarısını vatandaşımızın önüne koyuyoruz yüzde
20’yi derken. Bir de ‘Zam yapmıyoruz’ diye bir
taahhüdümüz yoktu. Suyun indirimli olması için
bir taahhüdümüz vardı, onu yerine getirdik.
Şimdi yılın değişen oranlarıyla 2020 için insan-
larımıza böyle bir zam yapma zorundayız ki hiz-
met edebilelim. Çünkü bunun bir maliyeti var.
Keşke zam yapmasak. Keşke ülkenin paramet-
releri bize bu zammı yaptıracak seviyeyi ko-
rusa. İyi olsa Türkiye’nin ekonomisi. ama değil.
olmayınca biz de ne yazık ki böyle bir zam ya-
pıyoruz, yapmak zorunda kalıyoruz. Dünyanın
hiçbir yerinde, ülkemizde de belediyenin yaptığı
zamların kaynağı belediye değildir. Eğer abartılı
bir şey yapıyorsa hesabını sorarsınız. Esas olan
ekonomide onun kaynağı devletin ekonomi poli-
tikalarıdır.” 

Zam meselesine
açıklık getirdi

“SAYIN
BAKAN BENİ
ARAYABİLİR”

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
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B akü'deki Ejderbey Camisi'nde Erbaş'ın 
kıldırdığı öğle namazı sonrasında baş-
layan programa Türkiye'nin Bakü Bü-

yükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Dini 
Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Baş-
kan Yardımcısı Gündüz İsmayılov ve çok sa-
yıda kişi katıldı. Programda, Türkiye'den davet 
edilen hafızlar Yunus Balcıoğlu, Metin Çakar 
ve Ferruh Muştuer, Kur'an-ı Kerim, ilahi ve ka-
sideler okudu. Erbaş, program sonrasında 
yaptığı konuşmada Hazreti Muhammed'in 
Müslümanlar için her açıdan en güzel örnek 
olduğunu söyledi. Peygamberi sevmenin onun 
üstün ahlakıyla ahlaklanmak ve getirdiği de-
ğerleri yaşamaya gayret etmek olduğunu belir-
ten Erbaş, "Gençlerimizi, çocuklarımızı onun 
ahlakını öğreterek yetiştirmemiz gerekiyor. Ar-
kamızda peygamber ahlakıyla yetişmiş nesil bı-
rakmalıyız." dedi. 

Müslümanlar kardeştir 

Müslümanların kardeş olduğunu vurgulayan 
Erbaş, "Bakü'de bir mümin kardeşimizin ba-
şına bir acı geldiğinde benim yüreğimin sızla-
ması gerekir. Benim başıma bir iş geldiğinde 
Bakü'deki kardeşimizin yüreğinin sızlaması ge-
rekir. İşte kardeşlik bu." ifadelerini kullandı. 
Endülüs'ten Orta Asya'ya kurulan ve insanlığa 
asırlarca adalet, merhamet ve iyilik götüren 

İslam medeniyetinin tüm Müslümanların 
ortak medeniyeti olduğunu ifade eden Erbaş, 
"Bizler bu topraklarda bütün etnik, mezhebi ve 
meşrebi farklılıklarımızla birlikte Müslümanlar 
olarak bir bedenin azaları gibiyiz. Mezhebimiz 
ne olursa olsun, esas Müslümanız. Önemli 
olan vahdeti sağlayabilmemiz. İslam ümmeti 
olarak aynı tarihin, aynı hüznün ve sevincin 
mensuplarıyız. Bütün insanlığın huzuru ortak 
hedefimizdir. Sadece Müslümanlar değil, dün-
yada herkes huzurlu olsun. İslam'ın ana amacı 
budur zaten. İslam barış demektir. Bütün 
dünya barış içerisinde yaşasın. Kimse zulme 
uğramasın." şeklinde konuştu. 

Ortak acı Kerbela  

Müslümanların ortak düşmanının cehalet ve 
nefret dili olduğuna dikkati çeken Erbaş, şun-
ları söyledi: "Kerbela ortak acımızdır. Halep, 
Şam, Gazze, Yemen ortak acımızdır. Kerbe-
la'da, Hz. Hüseyin'in siyasi ihtiraslar uğruna 
hunharca, insafsızca şehit edilmesi bütün mü-
minleri derinden yaralamış, kalplerimizi incit-
miştir. Bunun acısını hep yüreğimizde 
taşıyoruz. O günden bugüne bölgesi, kültürü, 
mezhep ve meşrebi ne olursa olsun bütün 
Müslümanları derin acılara gark etmiş, gözle-
rimizi yaşartmış, ciğerlerimizi dağlamış ve gö-
nüllerimizi kanatmıştır. Bu konuda 

Müslümanlar arasında hiçbir farklılık yoktur. 
Dünyada Hz. Hüseyin'i sevmeyen bir tane 
Müslüman bulamazsınız. Bu zulümden 
üzüntü duymayan bir tane Müslüman bula-
mazsınız. Bu bizim için çok güzel bir vahdet 
göstergesidir." 

En büyük imkan imandır 

Ahıska Türklerinin yaşadığı dramdan, 20 Ocak 
1990'da Bakü'de Sovyet ordusu tarafından ya-
pılan katliamdan ve Karabağ'ın işgal altında 
bulunmasından da bahseden Erbaş, konuşma-
sını şöyle tamamladı: "Bu acılar ortak acımız-
dır. Nitekim bundan bir asır önce ortak 
geleceğimiz için Çanakkale'de ecdadımız omuz 
omuza mücadele etmiş ve yan yana şehit ol-
muştur. Aynı şekilde bu toprakları müdafaa 
etmek için Kafkas İslam Ordusu'nda kardeşle-

rimiz aynı safta savaşmış ve şehit olmuştur. 
Daha pek çok örnek verebileceğimiz tarih de 
gösteriyor ki, biz kopmaz bağlarla, sarsılmaz 
duygularla birbirimize bağlıyız. Şimdi daha iyi 
bir geleceği beraber inşa edeceğiz. Yeniden 
bütün insanlığa huzur getirecek bir medeniyeti 
beraber kuracağız. Bunun için en büyük imka-
nımız imanımızdır. En büyük rehberimiz pey-
gamber efendimiz, en büyük gücümüz 
kardeşliğimizdir." Azerbaycan Dini Kurumlar-
dan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardım-
cısı Gündüz İsmayılov ise konuşmasında, 
dünyadaki çatışmalara dikkati çekerek, "Sanki 
bir kurtarıcıya ihtiyaç var. Hazreti Muham-
med'in iman ve ahlakıyla kuşanmış gerçek mü-
minler kurtarıcı olacaktır. Dünyada barış ve 
huzurun sağlanması için müminlere büyük 
görev düşüyor." dedi. HABER MERKEZİ 
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IRAK hükümeti, İran yöne-
timinin talebi üzerine ülke-
nin güneyindeki Basra 

vilayetinde İran'a açılan Şelemçe Sınır 
Kapısı'ndan yaya geçişini durdurdu. 
Irak Gümrükler Heyeti Sözcüsü Alad-
din el-Kaysi, yaptığı yazılı açıklamada, 
sınır kapısında ticari geçişlerin normal 
şekilde devam ettiğini ancak İran'da 
başlayan gösteriler nedeniyle Tahran 
yönetiminin talebi üzerine Irak'tan 
İran'a yaya geçişlerinin tek taraflı dur-
durulduğunu ifade etti. Irak'ın resmi 
haber ajansı INA'da daha önce yer 
alan haberde, Basra vilayetinde hükü-
met karşıtı gösteriler düzenleyen ey-
lemcilerin, Şelemçe Gümrük Kapısı'na 
açılan ana yolu trafiğe kapattığı belir-
tilmişti. 

Liman trafiğe açıldı 

Yerel medyadaki haberlere göre Irak'ın 
ihracat ve ithalatının can damarı olan 
Basra'daki Um Kasr Limanı'na açılan 
yolları dünden bu yana kapatan göste-
riciler, eylemlerine son vererek yolu 
araç trafiğine yeniden açtı. 

İRAN'IN Kirman eyale-
tine bağlı Sircan şeh-
rinde benzin zammı 

protestolarında 1 kişi öldü.İranlı 
Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya 
konuşan Sircan Valisi Muhammed 
Mahmudabadi, dün gece kentte 
gösterilen barışçıl şekilde başladı-
ğını fakat bir grubun gösterileri pro-

voke etmeye çalıştığını ve bir benzin 
istasyonunu tahrip ettiğini belirtti. 
Mahmudabadi, protestocuların, 
kentteki ana akaryakıt depolarına 
ulaşıp ateşe vermeye çalıştıklarını 
ancak güvenlik güçleriyle karşı kar-
şıya kalınca geri çekildiklerini anla-
tarak, "Ne yazık ki bir kişi, bu 
olaylar sırasında hayatını kaybetti. 

Bu sırada birkaç kişi de yaralandı." 
ifadelerini kullandı. Hayatını kaybe-
den kişinin ölüm nedeninin Adli 
Tıp tarafından incelendiğini ifade 
eden Mahmudabadi, "Yaralıların 
da hangi şekilde yaralandığı soruş-
turuluyor. Güvenlik güçlerinin hiç-
biri doğrudan ateş etme emri 
almadı ancak hassas akaryakıt de-

polarını korumak amacıyla havaya 
ateş açma talimatı almışlardı ve 
bunu da yaptılar." değerlendirme-
sinde bulundu. Mahmudabadi, 
güvenlik güçlerinin müdahalesi 
sonrasında şehirde asayişin tam 
olarak sağlandığını kaydederek 
halka izinsiz gösterilerden kaçınma 
çağrısında bulundu.

ÇİN'İN Hong Kong Özel İdari Bölge-
si'nde hafta başından bu yana üniver-
site kampüslerinde ve kent merkezinde 

süren gösteriler, cumartesi günü yerini sükunete 
ve temizlik çalışmalarına bıraktı. South China 
Morning Post'un haberine göre, kentteki 10'dan 
fazla üniversiteyi işgal eden protestocular, bazı 
üniversite kampüslerini boşalttı. Polis, öğrenci ve 
protestocuların boşalttığı Hong Kong Çin Üni-
versitesi'nde kontrolü ele aldı. Çin Üniversite-
si'ndeki protestocuların kapattığı otoyollar 

açılırken, kentteki 10 yüksek öğretim kurumun-
dan 100 kadar gösterici Polytechnic Üniversite-
si'nde işgalini sürdürdü. Kentteki 9 üniversitenin 
rektörleri yayımladıkları ortak bildiride, yönetime 
siyasi çıkmazı çözmeleri, güvenliği ve kamu dü-
zeninin yeniden sağlamaları çağrısı yaptı. Bildi-
ride, "Hiçbir siyasi görüş, mala zarar verme, fiziki 
tehdit ya da insanlara karşı şiddet kullanmaya 
izin vermez. Toplumsal anlaşmazlığın, üniversite 
kampüslerini siyasi savaş alanına çevirmesi ve 
hükümetin şu ana kadarki yanıtlarının etkili ol-

maması üzücüdür." ifadelerine yer verildi. 

Çin askeri sokakta 

Diğer yandan kentte görev yapan, Çin Halkın 
Kurtuluşu Ordusu'na (PLA) bağlı askeri birlik, 
bir yıl aranın ardından sokağa inerek, protestola-
rın ardından kalan barikat ve çöpleri temizleme 
çalışmalarına eşlik etti. Kowloon Tong Garni-
zonu yakınındaki Baptist Üniversitesi önündeki 
barikatları temizleyen askerlere bir süre sonra 
polisler ve itfaiye görevlileri de katıldı. Temizlik 
yapan bir asker, Çin Devlet Başkanı'nın sıklıkla 
kullandığı "Şiddeti durdurmak ve kaosu sonlan-
dırmak bizim sorumluluğumuz." ifadesini kul-
landı. Çin askerleri, en son ekimde Mangkhut 
Tayfunu'nun ardından arama kurtarma çalışma-
larına katılmıştı. Hafta başında başlayan üniver-
site protestoları nedeniyle, birçok üniversite, 
2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını du-
yurdu. Yüzlerce yabancı öğrenci, Hong Kong'tan 
ayrıldı. 

Protestolarda şiddet dalgası 

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam 
eden protestolarda, son haftalarda protestocular 
ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları 
arttı. Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow 
Tsz-lok, kasım başında polisin göstericileri kova-
ladığı katlı otoparktan düşerek yaralandı, olay-
dan iki gün sonra hayatını kaybetti. Polis, 
gösterilerin altıncı ayında ilk kez 11 Kasım'da 
protestoculara karşı gerçek mermi kullandı, bir 
gösterici vurularak yaralandı. Resmi verilere göre 
kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu 
gözaltına alındı.

İran halkı sokaklara döküldü

Azerbaycan'da, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Hong Kong’da hafta başından bu yana üniversite kampüslerinde ve kent merkezinde devam eden gösteriler sonrasında hafta sonu birçok üniversite boşaltıldı
Kim kime dum duma

Sınırdan geçiş yok

ÜLKE basınındaki haber-
lere göre Cochabamba 
vilayetine bağlı Saca-

ba'da, polis ve Morales destekçisi 
koka üreticisi köylüler arasındaki 
çatışmalar şiddetlendi. Ülkede insan 
hakları ihlalleri konusunda çalışma 
yürüten resmi denetçi Defensoria 
del Pueblo, olaylarda ateşli silahla 
vurulan 5 göstericinin öldüğünü, 
10'dan fazla kişinin de yaralandığını 
kaydetti. Bu olayla birlikte, Boliv-
ya'da 400'den fazla kişinin yaralan-
dığı şiddet dalgasında ölenlerin 
sayısı 14'e yükselmiş oldu. Birkaç 
gün önce garnizon komutanlığının 
yakıldığı Sacaba'da polis, önceki 
gün operasyona başlamıştı. 

Polis müdahil oldu 

Morales destekçilerinin başkent La 
Paz'da düzenlediği gösteri ise mü-
dahale ve gözaltılarla sona erdi. Ço-
ğunluğu yerliler ve köylülerden 
oluşan binlerce Bolivyalının katıldığı 
yürüyüş, başkentin bitişiğindeki 
şehir El Alto'dan başladı. Birkaç 
gündür yoğun katılımların gözlen-
diği yürüyüş öncesi polis ve asker, 
bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. 
Anez'in geçici devlet başkanlığına 
getirilmesine itiraz eden grup, slo-
ganlarında, seçimi kaybeden muha-
lif aday Carlos Mesa ile sağcı 
muhalif Luis Fernando Camac-
ho'yu hedef aldı. Hükümet Sara-
yı'nın da bulunduğu Murillo 
Meydanı'na ilerlemek isteyen göste-
riciler, polis ve askerin izin verme-
mesinden ötürü gün boyu Dikilitaş 
Meydanı'nın bulunduğu bulvarda 
bekledi. Bu sırada gruptan bazı kişi-
ler, Murillo Meydanı ve bulvar ara-
sındaki sokaklarda polis ve sağcı 
muhaliflerce kurulan barikatları kal-
dırmaya başladı. Polis, barikatların 
kaldırılması üzerine gruba göz ya-
şartıcı gaz ve ses bombası ile müda-
hale etti. Göstericileri hedef alan 
polis, bir süre sonra bölgeyi boşalttı.

Bolivya'da sular 
durulmuyor

FRANSA’DA geçen yıl 
akaryakıt fiyatlarına yapı-
lan zammın protesto edil-

mesi için başlayan Sarı Yelekliler 
eylemlerinin birinci yılında başta 
başkent Paris olmak üzere ülkenin 
çeşitli yerlerinde eylemciler yeniden 
bir araya geldi. Fransa’da 17 Kasım 
2018’de akaryakıt fiyatlarına yönelik 
zamların eleştirilmesiyle başlayan ve 
sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmnual Macron’un politikaları ve 
hükümet politikalarının protesto 
edilmesiyle devam eden sarı yelekli-
ler eylemleri, başlangıcından nere-
deyse bir yıl sonra Fransa’da etkisini 
sürdürüyor. Eylemlerin birinci yıldö-
nümünde protestocuların yeniden 
sokaklarda toplandığı ve polisle 
karşı karşıya geldiği görülürken, sos-
yal medyaya yansıyan görüntülerde 
polisin protestoculara biber gazıyla 
müdahale ettiği belirtildi.

Sarı Yelekliler 
meydanda

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasın-
daki muhaliflerin şiddet eylemlerine 

dönüşen protestoları ve ordunun 
baskısıyla Devlet Başkanı Evo Mora-
les'in istifa ettiği, Bolivya'da gösteri-

ler ve şiddet olayları sürüyor

BAKU’DE KARDESLIK DUALARI

ERBAŞ, temasları kapsamında 
Bakü'deki Türk ve Azerbaycan şehitlik-
lerini ziyaret etti. 20 Ocak şehitlerinin 
yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nı zi-
yaret eden Erbaş, mezarlara çiçek bı-
raktı. Bakü Türk Şehitliği'ne geçen 

Erbaş, mezarlara çiçek bıraktı, anıt def-
terini imzaladı. Bakü Türk Şehitliği 
ziyaretinde şehitler için Kur'an-i Kerim 
okundu, dualar edildi. Erbaş, daha 
sonra Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din 
Hizmetleri Müşavirliğini de ziyaret etti. 

Şehitliği ziyaret etti 

Prof. Dr. 
Ali Erbaş
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O smanlı padişahı Sultan 2. Abdülha-
mid Han'ın hayatını konu alan ve 
eylül ayında dördüncü sezon bölüm-

leriyle ekranlara gelen dizi, farklı ülkelerde de 
takip ediliyor. Dizi, sürükleyici hikayesi ve 
oyuncu kadrosuyla özellikle Orta Doğu, Bal-
kanlar, Türk Cumhuriyetleri, Güney Amerika 
ve bazı Batı ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Di-
zinin başrol oyuncusu Bülent İnal, çekimlerin 
devam ettiği İzmit Seka Film Platosu'nda,  set 
çalışmaları, sanat hayatı ve özel yaşamıyla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. 
 
Payitaht Abdülhamid'de 4. sezona girdiniz, 
çekimler nasıl gidiyor? 
Keyifle çalışıyoruz. Her gün işimize severek 
geliyoruz. Aynı dostluk, kardeşlik, aile ortamı 
devam ediyor. Güzel bir platoda çalışıyoruz. 
Bu büyük bir lüks bizim sektör için. Bunun 
keyfini sürüyoruz. Her türlü konfor var. Yani 
platonun her yerinde, her dakika her şeyi çe-
kebiliyoruz. Sayın İbrahim Eren başta olmak 
üzere TRT'nin büyük desteği var. Es Film'in 
kıymeti yapımcıları Yusuf Esenkal ve Serdar 
Öğretici bey gerçekten bu iş için ne gereki-
yorsa yapıyorlar.  
"Bir gün bana teklif edileceği hiç aklıma gel-
memişti" 
 
Dizide başrol teklif edildiğinde ne hissettiniz, 
bu role nasıl hazırlandınız? 
Sultan Abdülhamid ile ilgili bazı bilgilerimiz 
vardı. Sinemacılar tarafından hep hayatı ya 
da yaşadığı dönem anlatılmak istenen bir pa-
dişahtı. Bu sebeple bazı bilgiler vardı aklımda 
ama bu projeyle daha derinlemesine araş-
tırma fırsatı buldum. Her zaman aklımın kö-

şesindeydi, böyle bir şey yapılabilir mi Türki-
ye'de, ne zaman yapılır, yapılsa nasıl oynanır 
gibi şeyler aklımdan geçiyordu ama bir gün 
bana teklif edileceği hiç aklıma gelmemişti. 
Böyle bir teklif gelince heyecanlandım. Biraz 
araştırdım. Kaçırmak istemeyeceğim bir ka-
rakterdi. Sonra da inceledikçe bilmediğimiz 
çok yanları olduğunu öğrendim. Bu beni 
daha çok etkiledi. Özellikle 33 yıl verdiği mü-
cadele çok anlatılması ve incelenmesi gere-
ken bir şahsiyetti. Çok keyif alarak 
oynuyorum. O yüzden de oynayayım mı oy-
namayayım mı diye çok tereddüt etmedim. 
 
Dizide, bastonunu tutuşunuz, yere vuruşu-
nuz, yürüyüşünüz, anlık refleksleriniz... 
Bunlar Abdülhamid'in gerçek karakteristik 
özellikleri mi yoksa doğaçlama mı? 
Abdülhamid ile ilgili birçok fotoğraf ve bilgi 
var ama elimizde çok görüntü yok. Bunların 
üzerine yönetmenimizle senaristimizle ya-
pımcımızla bir karakter oluşturuyoruz. Nasıl 
yürür, nasıl durur gibi. Bu hep beraber karar 
verdiğimiz ve uyguladığımız bir yöntem. 
Özellikle baston çok merak ediliyor ve soru-
luyor. Ben biraz anlam katmak istedim. Bas-
ton yanımızda sadece bir aksesuar olarak 
dolaşmasın. Ona bir şeyler yüklemek gerekti-
ğini düşündüm ve yavaş yavaş öyle gelişti. 
Karar verdiği ya da düşündüğü anlarda onu 
kullanıyor. Bu da seyircinin hoşuna gidiyor. 
 
Payitaht Abdülhamid dizisi Türkiye sınırla-
rını aştı, yurt dışında ilgi gören bir dizi oldu. 
Nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Kaliteden ödün vermediğimiz sürece, hikaye-
lerimizi doğru anlatmaya devam ettiğimiz 

sürece bu ilgi de devam edecektir. Payitaht 
Abdülhamid ile birlikte birkaç defa Arap ül-
kelerine, Kuveyt, Katar gibi gezilerimiz oldu. 
Enteresan bir ilgi, müthiş bir sevgi var. Politik 
bir dizi bu, politik dramanın önemli örnekle-
rinden biri, aşk dizisi değil. Nasıl etkiler in-
sanları diye düşünüyordum ama onlar 
izliyorlar ve gerekli mesajı algılıyorlar. Sultan 
Abdülhamid'e de müthiş bir ilgileri var. 
 
Gittiğiniz yerlerde sizi padişah gibi karşılıyor-
lar, elinizi öpmek isteyenler oluyor. Bu ilgiyi 
neye bağlıyorsunuz? 
Sultan Abdülhamid'i çok seven insan var. İn-
sanların bunca yıl anlatılmayan fakat oku-
dukları, bildikleri, ailelerinden dinledikleri bir 
Abdülhamid var. Ona bir özlemleri var. Bunu 
bir televizyon dizisinde ilk defa gördüler. İlk 
başlarda bir tepkiler vardı; olamaz, yapıla-
maz, oynanamaz, çekilemez, nasıl olacak... 
Yani toz kondurmak istemedikleri bir şahsi-
yet. Arkadaşlarla doğru adımlarla bunun üs-
tesinden gedik. O günden sonra da insanlar 
bize gerçekten büyük bir ilgiyle sevgiyle yak-
laşıyorlar, sokakta gördüklerinde de. 
 
Diziyle birlikte insanların tarihe olan merakı-
nın arttığı söyleniyor. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? 
Tarih, dizilerden öğrenilmez ama bu tür 
dönem dizileri tarihe olan merakı artırıyor. 
Sete ziyarete gelen ailelerin yanında hep ço-
cukları oluyor. Hepsinin tarihe olan merakın-
dan bahsediyor aileleri. Bu tür projelerden 
sonra, özellikle Payitaht Abdülhamid'den 
daha fazla kitap okumaya başladıklarını, 
daha fazla tarihimizi merak ettiklerini  

söylüyorlar. Bu da  
güzel bir şey. 
 
Tarihte önemli bir  
karakteri oynuyorsunuz. 
Bu özel hayatınızı  
etkiliyor mu? 
Açık söylemek gerekirse 
özel bir şey yapmıyo-
rum. Eskiden nasıl yaşı-
yorsam aynı şekilde 
yaşamaya devam ediyo-
rum. O yüzden de bir sı-
kıntı yaşamadım, 
sokakta da gittiğim yer-
lerde de tatilde de. Set 

bittikten sonra normal gündelik hayatımıza 
devam ediyoruz. Eve gittiğim zaman, eşimle 
çocuğumla güzel vakit geçirmeye çalışıyo-
rum. Evde padişahlık yaparsak hanım bize 
gerekeni yapar. Eşime evde yardımcı olmaya 
çalışıyorum. Bizim mesleğe uzak değil ken-
disi. Film ve dizi sektöründe çalışan biriydi. 
O yüzden geç saatlere kadar çalışmamızı, 
yaptığımız işi anlayışla karşılıyor. 
 
Dizi ne zaman bitecek? 
Onu bilemiyorum. Bu, TRT ve yapım şirketi-
nin vereceği bir karar. Ben keyif alarak oyna-
maya devam ediyorum. Onlar nereye kadar 
derse oraya kadar gideceğiz. 
Biraz kendinizden bahseder misiniz, sanat 
hayatınız, dizi serüveniniz ne zaman başladı? 
İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü 
mezunuyum. Öncesinde Bornova Belediye 
tiyatrosunda başladı serüvenim. 1999'da 
okulu bitirip İstanbul'a geldim. Tiyatro yap-
mak için İstanbul'a geldim ama kader beni 
biraz televizyon sektörüne itti. Yıllar sonra da 
buradayız işte. Televizyonla hayatımız devam 
ediyor. 
 
Hayranlarınız sizi tam bir Türk erkeği olarak 
tanımlıyor. Biraz ağır başlı olmanız dolayı-
sıyla da 'ağır abi' olarak görüyor. Gerçekte 
böyle misiniz? 
Oynadığınız roller seyirci tarafından öyle yo-
rumlanıyor; 'ağır gibi' deniliyor. Biz işimizi 
yapıyoruz. Sokakta ya da evimde 24 saat 
öyle davranmıyorum. O işin gereği. Sağ ol-
sunlar, seyircilerimizden çok güzel tepkiler 
alıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. 
"Artık padişah oynamam çok zor" 
 
Oynamak istediğiniz bir karakter, hayalinizde 
bir proje var mı? 
Gerçekten böyle bir şey söylemek çok zor. 
Gerçekten oynayabileceğime inandığım bir 
şey olursa oynamak istiyorum. Dönem olur 
başka bir şey olur, çok önemli değil. Artık pa-
dişah oynamam çok zor. Abdülhamid'den 
sonra başka bir padişahı oynamak çok da 
inandırıcı olmaz. 
 
Tiyatro geçmişiniz var, dizilerde önemli 
karakterleri başarıyla canlandırdınız. Bülent 
İnal'ın sinema filminde başrol oynama vakti 
gelmedi mi, teklif alıyor musunuz? 
Sinema sektörü son yıllarda farklı ilerliyor. 

Vizyona giren filmler, bizim oynayabileceği-
miz tarzda filmler değil. Böyle bir film de şu 
an yapılmıyor. O yüzden böyle bir teklif gel-
memesi çok normal. Bir gün güzel bir hikaye 
yakalarsak film olabileceğine inanırsak o 
zaman kendimiz yaparız. 
 
Yine bir dönem dizisi olan "Kuruluş Osman" 
kasım ayında seyirciyle bulaşacak. Neler 
söylemek istersiniz? 
Başarılar diliyoruz. Onların işi de çok zor. 
Teknik anlamda çekmesi, yapması çok zor 
bir iş. Altından kalkacakalarına inanıyorum. 
Zaten Diriliş Ertuğrul'dan böyle bir geçmiş-
leri var, yapabileceklerini gösterdiler. 
HABER MERKEZİ 

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: 
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan 
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini 
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna 
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya 
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 11/11/2019 
 
1.İhale Tarihi : 06/12/2019 günü, saat 14:00  14:05 arası. 
2.İhale Tarihi : 27/12/2019 günü, saat 14:00  14:05 arası. 
İhale Yeri : AKÇABURGAZ MAH. E 6 OTOBAN YAN YOL 1571 SOK. NO :46  

GAZİANTEPLİ KARDEŞLER FORD BAYİİ  ESENYURT/İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)  
1 200.000,00 1   %18  
  
 
 
  
 
 
(İİK m.114/1, 114/3)

T.C. 
BÜYÜKÇEKMECE 
1. İCRA DAİRESİ 
2019/4145 TLMT. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                                              Basın:(1086430)

Örnek No: 25*

34 DH 2567 Plakalı , 2014 Model , FORD 
Marka , CKM1 Tipli  kamyon ( Stoneri
dege markalı 582542 nolu takograf mev
cut, arkasında 4 dingilli  damperli saç 
kasa ve  anahtar  ruhsat mevcut )  

ABDULHAMID’E  
BUYUK ILGI VAR
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ABDULHAMID’E  
BUYUK ILGI VAR
TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen "Payitaht  
Abdülhamid" dizisinin çekimleri, devam ediyor.  
Diziyeilişkin konuşan başrol oyuncusu Bülent İnal,  
“Abdülhamid'e yurt dışında büyük ilgi var” dedi

ABD'nin Los Angeles şehrindeki 
Harmony Gold Theater'da yapılan 
gösterimin ardından gerçekleşen 
söyleşide, filmin yönetmen ve sena-
risti Eylem Kaftan'ın yanı sıra ortak 
yapımcılar Mustafa Karadeniz ile 
Asiye Kefeli yer aldı. Meryem 
Uzerli, Feyyaz Duman ve Hakan 
Karsak'ın başrollerini paylaştığı 
filmi Gürcistan sınırında, şehirden 
taşraya göç etmiş arıcı bir kadından 
esinlenerek çektiğini dile getiren 
Eylem Kaftan şunları söyledi: "20 
yıldır belgeselcilik yapıyorum. Kent 
çiftçileri hakkında belgeseller çeki-
yordum. Peki kent çiftçisi ne 
demek? Ayşe aslında bir kent çift-
çisi. Çiftçi olmak için büyükşehirden 
taşraya taşınmış. Ben de kent çiftçi-
leri hakkında bir dizi yapıyordum. İyi 
profilde, iyi işleri olan avukat, öğret-
men ya da bankacı gibi kişiler as-
lında bunlar. Şehirden bıkıp, daha 
sakin ve iyi bir hayat olacağını dü-
şünerek taşraya taşınıyorlar. Türki-

ye'de birkaç çiftliğe gittim, oradaki-
lerle görüştüm. Karakterlerden bi-
rinden etkilendim, ilham aldım. 
Gürcistan sınırında yaşayan biriydi. 
Şehirden taşraya taşınan arıcı bir 
kadın, bana ayılardan kovanlarını 
nasıl koruduğunu anlattı. Bunun 
üzerine ben de şok oldum. Çünkü 
kadın ve ayı arasında çok dengesiz 
bir fark var tabii ki. Bu, filmin çıkış 
hikayesi. Onun tüm kovanlarını kay-
betmiş olması da beni çok üzdü 
çünkü sahip olduğu her şeyi kaybet-
mişti. Hikayemin temeli de bu." 

Korku etkili oldu 

Senaryoyu yazarken oyuncu konu-
sunda bir karar vermediğini kayde-
den Kaftan, "Yazarken aklımda 
Meryem Uzerli gibi bir yıldız isim 
yoktu fakat onunla tanıştıktan sonra 
hikayeye aşık olduğunu gördüm. Hi-
kayeye aşık olmasının nedenlerin-
den birisi hayatındaki en büyük 
korkusunun arılar olmasıydı. Senar-

yoyu okurken çok korktu ve heye-
canlandı. Özellikle arı saldırısı sah-
nesinde kendi korkusuyla yüzleşti. 
Aslında aklımdaki orijinal karakter o 
değildi ama onun yüzündeki kor-
kuyu görünce ona karar verdim. Biz 
de ona inandık. Böylelikle karakterin 
hikayeyi yaşadığı an, izleyicilere 
daha güzel aktarılmış oldu." ifadele-
rini kullandı. Eylem Kaftan, çekimle-
rin oldukça zorlu geçtiğine dikkati 
çekerek, profesyonel bir oyuncu ol-
duğunu söylediği Uzerli'nin zaman 
zaman arı sokmasına maruz kalma-
sına rağmen filmin başarıyla ta-
mamlandığını aktardı. 

Zor karakterler vardı 

Özellikle hayvanların bir karakter 
olarak yer aldığı yapımda hiç bir 
canlıyı incitmemeye özen gösterdik-
lerinin altını çizen Kaftan, uzun yıllar 
birçok belgesel yaptığını ve belges-
elciliği gerçekten sevdiğini fakat 
kurgu filmlerin belgesellerden çok 
daha zor olduğunu söyledi 
"Kovan"ın ilk film denemesi oldu-
ğunu hatırlatan Kaftan, "Kurgusal 
filmlerde yönetmen birçok farklı et-
kenle mücadele etmek zorundadır. 
Ben hem yazarlık hem de yapımcı-
lık yapmak zorunda kaldığım için 
işin zorluğunu biliyorum. Filmlerde 
önemli olan finansal ihtiyacı karşıla-
mak. Çünkü bildiğiniz gibi kurgusal 
filmler belgesellere nazaran çok 
daha pahalı işler ve bunun üstesin-
den gelmeniz gerek." değerlendir-
mesinde bulundu. 

Kovan dünyaya açıldı 
Almanya’dan köyüne dönerek vefat eden annesinin ‘arılara sahip çık’ vasiyetini yerine getirmeye çalışan 
Ayşe’nin hayatına odaklanan “Kovan” filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Uluslararası Boğaziçi 

Sinema Derneği iş birliğinde düzenlenen “2. Hollywood Türk Filmleri Festivali” nde sinemaseverlerle buluştu
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SÜPER Lig’e kötü başlasa da son 
haftalarda toparlayan ve zirveye 
ortak olan Beşiktaş’ta, ara transfer 
dönemi için de çalışmalar devam edi-
yor. Teknik heyetin raporu doğrultu-
sunda forvet hattına takviye yapmak 
isteyen siyah-beyazlılar, Aston Vil-
la’nın 30 yaşındaki forveti Jonathan 
Kodjia’yı gündemine aldı. 

İki maçta oynadı 

Hücumda alternatif oyuncu arayan 
Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın form gra-
fiği ve sakatlık ihtimaline karşı, iyi bir 
golcüyü takıma katmak istiyor. Kar-
tal’ın, Viktoria Plzen forması giyen 
Michael Krmencik’i de düşündüğü 
ancak Kodjia isminin daha çok öne 
çıktığı ifade edildi. Bu sezon İngiliz 
ekibinde iki maçta şans bulan tecrü-
beli futbolcunun sözleşmesini Hazi-
ran ayında sona erecek. Beşiktaş o 
nedenle, Fildişili oyuncuyu çok cüzi 
bir bonservis ücretiyle kadrosuna kat-
mak istiyor. Aston Villa’nın bu se-
beple gelebilecek teklifleri 
değerlendirmeye alabileceği konuşu-
luyor. Yeni Şafak'ın haberine göre 
Kodjia, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda 
da şu ana dek 24 kez görev alırken bu 
süreçte toplam 11 kez rakip fileleri 
sarsmayı başardı. 

Fernandes de gündemde 

Abdullah Avcı’nın “gelirse, Talisca’yı 
bile unutturur” dediği Gedson Fer-
nandes için, Erdal Torunoğulları’nın 
hafta sonunda misafirleri olacak. 
Portekizli yıldız adayının menajerleri 
Pinho kuzenleri İstanbul’a davet eden 
siyah-beyazlı yönetici, “Gedson 
neden İstanbul’a gelmeli?” diye anla-
tacak.  Talisca’nın yaptığı patlamayı 
anlatacak. Beşiktaş’tan Avrupa’ya 
giden yıldızlardan bahsedecek. Benfi-
ca’da yedek kalmaya devam ederse 
potansiyelinden olabileceği üzerinde 
duracak. 

DVD'den izleyecek 

Fotospor'un haberine göre Benfi-
ca’da kazanacağından birkaç katını 
kazanma ve direkt 11’de oynama 
şansını sunulacak. Ayrıca Pinho ku-
zenlere, Gedson’a izletmesi için bir 
de DVD verecek. Bu DVD’de Beşik-
taş stadının atmosferi ile şampiyon-
luk yaşadığında denize açılan 
Beşiktaş donanmasının görüntüleri 
de yer alacak. 

A MİLLİ Kadın Basketbol Takımı, FIBA 
2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E 
Grubu'nun ikinci haftasında bugün 
Litvanya'yı konuk edecek. 
Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salo-
nu'nda oynanacak maç saat 17.30'da 
başlayacak. 
Gruptaki ilk maçında deplasmanda 
Sırbistan'a 59-56 mağlup olan ay-yıl-
dızlı ekip, ilk müsabakasında Arnavut-
luk'u 108-43'lük skorla farklı geçen 
Litvanya ile karşılaşacak. 
İlk hafta sonunda grupta üçüncü sı-
rada yer alan milliler, seyircisinin de 
desteğiyle rakibini mağlup ederek ilk 
galibiyetini almak istiyor. 
Grubun diğer maçında Arnavutluk, 
Durres kentinde Sırbistan'ı ağırlayacak.

Son Kartal 
Kodjia

A rnavutluk maçında ka-
burgası kırılan ve en az 
1.5 ay sahalardan uzak 

kalacağı konusunda yorumlar 
yapılan Kaptan 
Tarihin en kötü sezonundan 
sonra takımın toparlanma-
sına yardımcı olması için ilk 
transferlerden biri, 39 yaşın-
daki Emre Belözoğlu oldu. 
“Artık çok yaşlı. 1 hafta 
oynar, 2 haftayı sakat geçirir” 

yorumları yapılsa da daha 
sezon öncesi kampında yıldız 

futbolcunun fiziken gençlerden ne-
redeyse hiç farkının olmadığı ortaya 
çıktı. Lig başladı, Emre her maç ilk 
11 oynamakla kalmadı, takımın en 

önemli oyuncusu haline geldi. 

Kırık kaburgayla oynadı 

Tecrübeli oyuncunun performansı 
her geçen hafta yükselse de şanssız-
lıklar yakasını bırakmadı. EURO 
2020 Elemeleri’nde 11 Ekim’de oy-
nanan kritik Arnavutluk maçında 
göğsüne sert bir darbe alan Emre Be-
lözoğlu’nun kaburgası kırıldı! Yıldız 
futbolcu buna rağmen 66. dakikaya 
kadar oynamaya devam etti. Uzman-
lar, kırık nedeniyle Emre’nin en az 1.5 
ay oynayamayacağı yorumunu yaptı. 
Ancak başarılı futbolcu, 39 yaşında 
olmasına rağmen sadece 9 gün sonra 
Denizlispor karşısında ilk 11’de 
sahaya çıktı! 2-1 kazanılan maçın 

yıldızı oldu, 1 asist yaptı. 

Malatya maçında sahada 

Fanatik'in haberine göre Emre Belö-
zoğlu, Konya ve Kayseri maçlarında 
da 11’deki yerini aldı. Ancak Kasım-
paşa mücadelesi öncesi bu kez de ka-
sığından sakatlandı. Beklenti, en az 
15 gün sahalardan uzak kalmasıydı. 
Şenol Güneş, ağabeylik yapması için 
başarılı oyuncuyu milli takıma aldı 
ama İzlanda maçında oynatmadı. 
EURO 2020 vizesi alınmasının ar-
dından kadrodan çıkartılan Emre, 
dün Fenerbahçe’ye döndü ve takımla 
idmanlara çıktı! Ağrıları ve sakatlığı 
geçen yıldız futbolcu, Yeni Malatya 
karşısında sahadaki yerini alacak. 

KENDI KUCUK  
YAPTIKLARI  

KOCAMAN!
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin 20 Ekim'deki Denizlispor mücadelesinde 

 sahaya ilk 11'de çıktı. Küçük adam bununla da yetinmedi. Kasımpaşa maçına 
çıkamayan Emre, 15 gün oynayamaaz denilmesine rağmen antrenmana katıldı

FENERBAHÇE Beko'nun Fransız oyun-
cusu Nando De Colo, THY Avrupa 
Ligi'nde son 10 yılda forma giyen en iyi 
10 basketbolcunun seçiminde, aday 
gösterildi. Organizasyonun internet si-
tesinden açıklanan Avrupa Ligi'nde 
son 10 yıla damga vuran basketbolcu 
adayları arasına, Fenerbahçe Beko'nun 
Yunan oyun kurucusu Kostas Slou-
kas'ın ve İtalyan forveti Datome'nin ar-
dından De Colo da girdi.  
THY Avrupa Ligi tarafından "en iyi 10 
oyuncu"nun seçimi için toplam 50 
aday açıklanacak. Adayların belli ol-
masının ardından taraftarların katılı-
mına açılacak oylamanın sonucunda 
son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu 
belirlenecek. 
Avrupa Ligi'nin internet sitesinde, De 
Colo'nun kariyerine ilişkin bilgilere de 
yer verildi. "Ölümcül, yaratıcı ve dur-
durulmaz" olarak nitelenen 32 yaşın-
daki oyuncunun, 2016 ve 2019 
yıllarında Avrupa Ligi'nde şampiyon-
luğa ulaşan CSKA Moskova'ya liderlik 
yaptığı vurgulandı. 
Başarılı basketbolcunun, 2016 yılında 
Avrupa Ligi'nin ve Dörtlü Final'in en 
değerli oyuncusu seçilip aynı zamanda 
ligin en skorer ismi olarak "Alphonso 
Ford Sayı Kralı Ödülü"nü aldığı ve bir 
sezonda bunu başararak tarihe geçen 
tek oyuncu olduğu belirtildi. 
Fransız oyuncunun, Avrupa Ligi kari-
yerinde 3 defa ayın en değerlisi, 16 kez 
ise turun en değerlisi seçildiği ve bunun 
bir rekor olduğu hatırlatıldı. 
De Colo'nun Avrupa Ligi'nde 100 veya 
daha fazla oynayıp 16,2 puan ortala-
ması olan tek basketbolcu olduğuna 
dikkat çekildi.

De Colo en  
iyilere aday

UĞURCAN’IN menaceri Engin Kırkpınar, 
genç oyuncunun taliplerini açıkladı: “Sadece 
Liverpool değil, 3-4 İngiliz, 3 İspanyol ve 4 de 
Fransız kulübü Uğurcan’ı takip ediyor. Ancak 
devre arasında transfer imkânı zor. Trab-
zon’un da 20 milyon Euro altında bir ücrete 
Uğurcan’ı göndereceğini düşünmüyorum”. 

Devre arası zor 

Ligin en başarılı kalecilerinden biri olan ve 
performansıyla Avrupa devlerini peşine takan 
Uğurcan Çakır için resmi bir transfer açıkla-
ması geldi. 23 yaşındaki oyuncunun menaceri 
Engin Kırkpınar, “Sadece Liverpool değil, 3-4 
İngiliz, 3 İspanyol ve 4 de Fransız kulübü 

Uğurcan’ı takip ediyor. Ancak devre arasında 
transfer imkanı çok zor, o nedenle sezon so-
nunu bekleyeceğiz. Trabzonspor’un 20 mil-
yon Euro altında bir ücrete Uğurcan’ı 
göndereceğini düşünmüyorum” dedi. 

İlk hedef şampiyonluk 

Fanatik'in haberine göre henüz resmi bir tekli-
fin olmadığını da belirten Kırkpınar, “Uğur-
can şu anda tamamen Trabzonspor’a 
odaklanmış durumda. Kendisinin iki hedefi 
var. İlki, Trabzonspor ile şampiyonluk yaşa-
mak. İkincisi ise Avrupa’da oynamak. Sezon 
sonunda neler olacak, bekleyip göreceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

UGURCAN 20 MILYON EURO
Onur Kıvrak'tan sonra Trabzonspor'un kalesindeki patron olan Uğurcan Çakır performansıyla Avrupa kulüplerini de peşinden koştur-
mayı sürdürüyor. Genç file bekçisine İngiltere, İspanya ve Fransa'dan toplam 11 kulüp var. Yönetim de en az 20 milyon euro isteyecek

GALATASARAY'DA oyun sistemini 5-4-1’e 
evrilten Fatih Terim, Falcao dönebilirse Ba-
şakşehir karşısında 5-3-2 oynayacak. Aksi 
taktirde Babel’in Hollanda’dan dönüş duru-
muna göre 5-4-1’e devam edecek. 5’li savun-
manın göbeğinde Luyindama, Marcao ve 
Ahmet Çalık’tan memnun. Mariano ve Na-
gatomo ile devreyi tamamlamak zorunda ol-
duğunu biliyor. Bu yüzden bekleri  
elleyemiyor. Orta sahada Seri, Belhanda ve 
Nzonzi şansını kaybetti. Üçü de zorunlu ol-
madıkça 11’de olmayacak. Ömer Bayram’ın 
forması garanti. Lemina’nın da. Babel kendi-
sini öne atarsa Emre Mor’a da forma gele-
cek. Aynı şekilde diğer kanatta da Feghouli 
oynayacak. Ancak Feghouli kilit hücumlarda 
10 numaraya gelip oyunun kilit ismi olacak. 

Ofsayta çare bulacak 

Fatih Terim milli arada takımının 36 kezle 
Süper Lig'de en fazla ofsayt bayrağına yaka-

lanan takım olması sorunu üzerinde çalışa-
cak. Geride kalan haftalarda Andone (1.2) ve 
Babel (1.1) maç başına 2.3 kez ofsayta düşe-
rek ligin en fazla ofsaytta kalan ilk  5 oyun-
cusu arasında yer aldı. Terim bununun 
nedenini ise hücum alanına yanlış yerleşim 
olarak belirledi.  

Şifre: İlk yarı 

Fotospor'un haberine göre Fatih Terim’in he-
defi ne yapıp edip ilk yarıda gol atmak ve ge-
ride kalan maçların ilk devrelerini önde 
kapatmak. Tecrübeli teknik adamı bu yönde 
çalışmaya iten ise G.Saray’ın son 6 sezonda 
ilk yarısını önde tamamladığı 72 Süper Lig 
maçını da kaybetmemesi. Bu süreçte 64 gali-
biyet ve 8 beraberlik alan sarı-kırmızılılar bu 
sezon aslında ilk 30 dakikalarda hiç gol ye-
medi. Terim’e göre bu süreçte goller atılabil-
miş olsaydı, G.Saray puan olarak bambaşka 
bir yerde olabilir. 

Galatasaray’da 3 yıldıza kesik
Bu sezon ligde istediği havayı bir türlü yakalayamayan Galatasaray'da üç ismin adı silindi. Seri, Belhanda ve Nzonzi takıdma yer almayacak. 
Terim ayrıca ofsayt sorununa da el atacak. Lemina ve Ömer'den orta sahayı kuracak olan deneyimli antrenör Feghouli'yi de çok yönlü kullanacak

Ara transferde forvet takviyesi 
yapma kararı alan Beşiktaş'ta  

gündeme gelen son isim Jonathan 
Kodjia oldu. Kara Kartal devre 
arasında Fildişili golcüyü cüzi  
miktarla satın almak istiyor 

VOLKSWAGEN Arena'da gerçekleş-
tirilen "Brand & Sport Summit 
2019" organizasyonunun son gü-
nündeki bir oturuma katılan Nuri 
Şahin, "Şenol (Güneş) hocamı ve 
milli takımdaki arkadaşlarımı tebrik 
etmek istiyorum. Bizi gururlandırdı-
lar. Umarım Avrupa Şampiyona-
sı'nda bizi en iyi şekilde temsil 
ederler." ifadelerini kullandı. 
Sadece saha içinde yapılanlarla iyi 

futbolcu olunamayacağını dile geti-
ren Nuri, "Saha dışında da futbolcu 
örnek olunmalı. Saha içi kolay, 
çünkü ömrünü oraya veriyorsun. 
Kariyerin bittikten sonra iyi futbolcu 
olarak anılmak için saha dışına da 
dikkat etmek gerekiyor. Kariyerimi 
noktaladığımda iyi bir insan olarak 
anılmak istiyorum." ifadelerini kul-
landı. Türkiye'de kendini yeterince 
ifade edemediğini de vurgulayan 

Nuri, "Futbolcunun yapacağı en 
büyük hata, kendine yatırıma futbol-
dan sonra başlaması olur. Futbolcu-
luk kariyeriniz 10-15 senede bitiyor. 
Çoğu oyuncu kariyeri sonrasında 
boşluğa düşüyor. Aktif sporcuyken 
futbolcunun kendisine yatırım yap-
ması gerekiyor. Yatırımı ne kadar 
erken yaparsak, onun geri dönüşü 
bizim için daha pozitif olur." değer-
lendirmesinde bulundu. 

Şahin arkadaşlarını kutladı

Basketbolda 
rakip Litvanya



BU sezon Ligue 1 ekiplerinden 
Monaco tarafından 15 milyon eu-
roya transfer edilen Henry Onye-

kuru sadece 4 maça çıkabildi ve herhangi bir 
skor katkısı veremedi. Bir dönem sakatlıklarla 
da boğuşan Nijeryalı için Fransız temsilcisi ki-
ralama formülüne sıcak bakabilir. Geçen 
sezon Galatasaray formasıyla fırtınalar esti-
ren ve birçok karşılaşmada sarı kırmızılıları 
taşıyan isim olan genç futbolcu, 16 gol atıp 6 
da asist yapmıştı. Babel'in beklenen seviyede 
katkı sağlayamaması üzerine takviye yapma 
kararı alan Cimbom'un ilk tercihi eski yıldızı 
oldu. 

İlk temas sağlandı 

Nijeryalı yıldızın menajeri William D’Avila ile 
İstanbul’da görüşen idari menajer Şükrü Ha-
nedar’ın kısa süre içinde Fransa’ya giderek 
Monaco ile masaya oturacağı öğrenildi. 
Uzun süredir Galatasaray'a geri döneceği ko-

nuşulan Henry Onyekuru konusunda sıcak 
gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı 
yıldızın menajeri William D'Avila 
geçtiğimiz hafta İstanbul'a gel-
miş ve Galatasaray İdari 
Menajeri Şükrü Hane-
dar ile bir araya gel-
mişti. 
Onyekuru'dan 
olumlu yanıt 
alan Hanedar 
bu kez Fran-
sa'ya gitmeye 
hazırlanıyor. 

160 dakika 
oynadı 

Terim, geçen 
sezon Süper 
Lig’de 14 gol, 5 
asist üreterek şam-

piyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı 
yıldızın bir yıl daha kiralanmasını istemiş, 

ancak Everton, 15 milyon Euro’ya 
Monaco’ya satmıştı. Geçen 

sezon kariyerinin en ve-
rimli dönemini yaşa-

yan Onyekuru 
adına işler bu kez 

iyi gitmedi. 22 
yaşındaki fut-
bolcu, Fransa 
Ligi’nde sa-
dece 4 maça 
çıkarken, 
toplam 160 
dakika sa-
hada kaldı. 

Kulübünde 
oynayamadığı 

için milli takım-
daki yerini kay-

betme tehlikesi yaşayan Nijeryalı futbolcu, ye-
niden G.Saray forması giymek istediğini sarı 
kırmızılı kulübe bildirdi. Bu gelişme üzerine 
oyuncunun menajeri William D’Avila ile te-
masa geçen G.Saray yöneticileri, daha sonra 
Monaco ile görüşmelere başladı. Sezon ba-
şında Falcao’yu bedelsiz veren Monaco yetki-
lileri, aynı durumun Onyekuru için geçerli 
olamayacağını bildirdi. 

Ocak ayında gelebilir 

Monaco, futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak 
isteyen G.Saray’dan 2.5 milyon Euro talep 
etti. Fatih Terim’in ısrarla istediği Onyeku-
ru’nun transferi konusunda kısa sürede an-
laşma sağlanarak oyuncunun ocak ayında 
sarı kırmızılı kulübe dönmesi bekleniyor. 
Geçen sezon özellikle ligin ikinci yarısında 
Galatasaray’a büyük katkı yapan Onyekuru, 
sürati, bire birdeki başarısı ve gol noktaların-
daki becerisiyle ön plana çıkmıştı. 
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B u sezon daha önce belki de gö-
rülmemiş bir şekilde sakatlıklar 
boğuşan Trabzonspor'da zirve 

mücadelesini yürütebilmek için takviye 
kararı alındı. Onazi'nin nasıl bir dönüş 
yapacağının kestirilememesi ve Mikel'in 
de sürekli sakatlanması bu kararın alın-
masında rol oynadı. Bordo mavililer ara-
dığı ismi yine İngiltere'de buldu. Ada 
ekiplerinden Hull City'de forma giyen 
Norveçli futbolcu için girişim yapılacak. 
Sorloth'tan aldığı verimdem memnun 
kalan yönetimin elini Henriksen'in tavrı 
da kolaylaştırıyor. 

Sorloth devrede 

2016-2017 sezonunda AZ Alkmaar'dan 
Hull City'e transfer olan Markus Henrik-
sen, bu sezon hiç forma şansı bulamadı. 

Sadece milli takımda oynayan tecrübeli 
futbolcu ülkesinin Faroe Adaları ile karşı-
laştığı maçta da ilk 11'deki yerini aldı. 
Hull City'den ayrılmak istediğini daha 
önce açıklayan Norveçli oyuncunun bu 
kararı Trabzonspor'un da işine gelecek. 
Belki de bonservissiz olarak transferi biti-
recek olan Fırtına, kolları sıvadı. Görüş-
melerde takımın gol yükünü çeken 
isimlerin başında gelen Alexander Sor-
loth da aracılık edecek. 

İki oyuncusu Türkiye'de 

Bordo mavililerin listesinde bulunan 
Markus Henriksen'in menajeri Jim Sol-
bakken Türkiye'ye yabancı bir isim değil. 
Norveçli menajerin iki oyuncusu Süper 
Lig'de forma giyiyor. Martin Linnes Ga-
latasaray'da uzun süredir görev alırken 
bu sezon başında yabancı kontenjanına 
takılmıştı. Fredrik Gulbrandsen de yaz 

döneminde Medipol Başakşehir'e imza 
atmıştı. Henriksen'in bu iki isimden de 
Trabzonspor hakkında referans alması 
bekleniyor. 

Markus Henriksen kimdir? 

25 Temmuz 1992 tarihinde Trondheim'de 
doğdu. 2009-2010 
yılında Rosenborg 
alt yapısından pro-
fesyonelliğe 
imza atan 
Markus 
Henriksen, 2012-
2013 sezonunda AZ 
Alkmaar'a transfer oldu. Hollanda eki-
biyle geçirdiği başarılı dönem onu Ada 
yolcusu yaptı ve Hull City'e imza attı. 27 
yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 
takımı ile resmi maça çıkmadı. Kariye-
rinde 343 karşılaşmada görev alan Hen-

riksen, milli takım formasını da çeşitli ka-
tegorilerde 108 kez terletti. Merkez orta 
saha olmasının yanısıra ön libero mev-
kisinde de oynayabiliyor. İki Norveç 
ligi şamoiyonluğu ve bir de Hol-
landa Kupası şampiyonluğu 
kazandı. Güncel piyasa 
değeri 5 milyon 
avro. 

IKINCI VIKING 
Şampiyonluk yarışını ikinci yarıda da sürdürmek için kolları sıvayan Trabzonspor’da transfer  
çalışmaları başladı. Bordo mavililer Hull City’de forma giyen Markus Henriksen'in peşine düştü.

BURAK ZİHNİ

2009/10 - 2012/13 Rosenborg 

2012/13 - 2016/17 Az Alkmaar 

2016/17 - 2018/19 Hull City 

Markus Henriksen’in kariyer tablosu
Oynadığı kulüpler:

343 Resmi maç 

55 gol 

45 Sarı ve 1 Kırmızı Kart

Maç, gol ve kartlar

Galatasaray’ın Onyekuru sevdası!
Geçtiğimiz sezon şampiyonluktaki aslan paylarından biri olan Henry Onyekuru'yu Everton'dan kiralayamayan ve yüksek bonservisi nedeniyle geri 
adım atmak zorunda kalan Galatasaray bu kez aynı formülü Monaco'nun kapısını çalarak gerçekleştirmeye çalışacak. Bu sezon başında mevkisine 
transfer edilen Ryan Babel'den fazla verim alamayan Cimbom, yeniden genç futbolcunun defterini açtı. İlk görüşme menajeri ile gerçekleşti

A MİLLİ Takımımız, teknik di-
rektör Şenol Güneş yöneti-
minde 2020 Avrupa 

Şampiyonası’na (EURO 2020) katılmayı 
garantilerken, birçok ilke imza attı. H 
Grubu’nun 9. haftasında konuk ettiği İz-
landa’yla 0-0 berabere kalarak EURO 
2020 vizesi alan Milliler, grupta oynadığı 
9 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 
1 yenilgi yaşarken, topladığı 20 puanla 
elemelerin bitimine bir maç kala ilk kez 
hedefine erken ulaştı. Daha önce 1996, 
2000, 2008 ve 2016’dan sonra 2020’de de 
Avrupa Şampiyonası’nda mücadele ede-
cek Türkiye, 1996 ve 2000’den sonra böy-
lece üst üste ilk kez bu turnuvada boy 
gösterme hakkını elde etti. 

Zoru kolaya çevirdi 

Ay-Yıldızlılar’daki ikinci dönemini geçiren 
Güneş, Milliler’i hem Dünya Kupası’na 
(2002) hem de Avrupa Şampiyonası’na 

götüren ilk teknik adam oldu. Son 12 yılın 
en fazla puanını topladığı elemeleri geçi-
ren takımımız, Güneş yönetiminde zorlu 
karşılaşmalar oynasa da, finallere gitme 
adına daha önce yaptığımız hesap kitap-
ları bir kenara bırakmamızı sağlayarak, bi-
leti kapmayı başardı. 

Rakamlarla Şenol hoca 

■ Şenol Güneş’in gelişiyle 2019 yılı A 
Milli takım için muhteşem başladı. Oyna-
nan 11 maçta tek yenilgi İzlanda deplas-
manında yaşandı, Ay-Yıldızlılar 8 
galibiyet, 2 beraberlik aldı. 
■ Güneş’in ikinci döneminde Milli Takı-
mımız çıktığı 11 maçın 8’inde gol yemedi. 
■ Fransa’yı, 8 Haziran 2019’da Kon-
ya’da tarihimizde ilk kez yendik, Paris’te 
de ilk beraberliğimizi aldık. Son Dünya 
Kupası şampiyonundan iki maçta tam 4 
puan çıkarttık. 
■ Grup elemelerinden ilk kez lider çıkma 

şansımız var. 
■ Milli Takım kariyerine; 16 Ağustos 
2000’de Bosna Hersek’le oynanan ve 2-0 
kaybettiğimiz özel maçla başlamıştı. 18 
Şubat 2004’te Danimarka ile oynanan ha-
zırlık maçında ilk dönemine veda etmişti. 
■ 48 yıl sonra Dünya Kupası’na götürdü. 
2002 Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde 
10 maçta sadece İsveç’e yenildi, 6 galibi-
yet ve 3 beraberlikle grup ikincisi olarak 
baraj maçına kaldı. Avusturya ile eşleşen 
A Milliler; deplasmanda 1-0 ve Türk Tele-
kom Stadı’nda 5-0 kazanarak 1954’ten 
sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılmayı 
başardı ve en iyi derecemiz olan Dünya 
3.’lüğünü ülkemize kazandırdı. 

Evinde gol yemekeyen tek ülke 

Türkiye, elemelerde iç saha maçlarında 
gol yemeyen tek takım oldu. İç sahadaki 5 
maçını da oynayan ve bu karşılaşmalarda 
kalesinde gol görmeyen Ay-Yıldızlı ekip, 

önemli bir istatistiğe imza attı. Türkiye’nin 
yanı sıra sahasında 4 maç oynayan Po-
lonya da henüz taraftarı önünde gol ye-
medi. G Grubu’ndaki Polonya, 19 Kasım 
Salı günü Sloven-
ya’ya karşı ka-
lesini gole 
kapatırsa, 
gol yeme-
yen ikinci 
ekip olacak. 
Gruplardaki 
diğer 53 
ekip ise 
kendi saha-
larında en 
az bir gol 
yedi. 

PERFORMANSIYLA bu sezon 
farklı bir görüntü ortaya koyan 
Ozan Tufan'ı İngilizler de mercek 

altına aldı. Fenerbahçe yönetimi de sezon 
sonu sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki 
oyuncuyla sözleşme imzalamak ve iyi bir 
fiyata satmayı hedefliyor. 
Ha oldu olacak derken beklenen patlamayı 
bu sezon yapan Ozan Tufan bir kez daha 
İngilizlerin radarına girdi. Daha önce Ada 
kapılarını açan ancak transferi iptal olan 

genç orta saha oyuncusunu iki kulüp 
izlemeye geldi 

Çağlar'ın takımı da var 

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda 
sona erecek olan Ozan Tufan, Avrupa’nın 
önde gelen kulüpleri tarafından yakından 
takip ediliyor. İzlanda maçında Ozan Tufan, 
Leicester City ve Crystal Palace gibi iki 
önemli Premier Lig temsilcisinin scoutları ta-
rafından izlendi. Yeni Şafak'ın haberine göre 

Sarı-lacivertli yönetim de Ozan Tufan konu-
sunda elini çabuk tutmak istiyor ve başarılı 
orta saha oyuncusuna yeni sözleşme imzalat-
mak istiyor. Yönetimin yanı sıra takım kap-
tanı Emre Belözoğlu da Ozan Tufan’ın 
kendisinden sonra takım kaptanlığı yapaca-
ğını belirterek, Ozan Tufan’ı yeni sözleşmeye 
ikna etmeye çalışıyor. Hayalinde Premier 
Lig’de oynamak olan ve gelen teklifler konu-
sunda henüz kararını veremeyen Ozan 
Tufan’ın yönetimden süre istediği öğrenildi. 

SENOL GÜNES’İN MİLLİ TAKIMI!

İngiliz kulüpleri Ozan Tufan’ı istiyor

Daha önce Asya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda ülkemizi sevince boğan sonuçlara imza atarak dünya üçüncülüğü elde eden Şenol Güneş şimdi de  
EURO 2020'nin kapılarını araladı. Milli takımımızı iki turnuvaya götüren tek tenik direktör olarak tarihe de geçen deneyimli çalıştırıcının turnuvadaki hedefi büyük

SÜPER Lig ekiplerinden İttifak 
Holding Konyaspor'un basın söz-
cüsü Güven Öten, Kayacık Tesis-
leri'ndeki antrenman öncesi basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, 
takımlarda inişli çıkışlı dönemler 
yaşanabildiğine dikkati çekti. 
Böyle sıkıntılı dönemlerde yöne-
tim, oyuncu ve taraftarların daha 
fazla birbirine kenetlenmesi ge-
rektiğini vurgulayan Öten, şunları 
kaydetti: 
"Biz Aykut hocamıza her yönüyle 
güvenerek anahtarı teslim ettik. 
En ufak bir endişemiz, sorgulama-
mız, soru işaretimiz yok. Geçmiş 
dönemlerde hocamız Konyas-
por'dayken, yine böyle şeyler ol-
muştu. Biz yönetim, teknik ekip, 
futbolcular, taraftar ve basın tek 
yürek olursak, bu dönemleri çok 
rahatlıkla aşarız. Buna inancımız 
var. Ama bu beşli bacağın bir ta-
nesinde sıkıntı olduğu zaman, 
bunlar sekteye uğruyor." 
Üst üste alınan olumsuz sonuç-
lara değinen Güven Öten, "İnanın 
bizim inancımızda hiçbir eksiklik 
yok. Oyunularımız da bu şekilde. 
Tabii üst üste gelen aksilikler son-
rası bir öz güven eksikliği oluştu. 
Biz bunu yıkıp, yeneceğiz. Biz 
Konyaspor'uz. Kendimize güvendi-
ğimiz zaman herkes bizden çeki-
nir. Önce biz kendimize güvenip, 
birlik olacağız. Alacağımız bir ga-
libiyetle bunun arkasının da gele-
ceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kocaman destek



 
 

E rzurum Konfederasyonu tarafından İs-
tanbul Maltepe'de düzenlenen 'Erzu-
rum Tanıtım Günleri' başladı. Resmi 

açılışı 15 Kasım Cuma günü yapılan organi-
zasyona AK Parti Erzurum Milletvekili Selami 
Altınok, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel 
Tekin, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Ci-
nisli, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti 
İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 22. ve 26. 

Dönem Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 
Erzurum ilçe belediye başkanları ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. 

Rekor katılım bekliyoruz 

Erzurum Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mustafa Macit "İstanbul'da Erzurum'u yaşat-
mayı hedeflediklerini, gerek İstanbul'da ki Er-
zurum STK'larının gerekse başta Erzurum 
Valiliğimizin, Erzurum Büyükşehir Belediye-
mizin ve tüm kurumlarımızın desteklediği Er-

zurum Konfederasyonu ERKON`un, titiz bir 
çalışma yürüttüğünü ve Erzurum Tanıtım 
Günleri'ne rekor bir katılım beklediklerini söy-
ledi." 

Bugün sona erecek 

İstanbul`la Erzurum arasında bir köprü 
kurma maksadıyla kültür ve medeniyetler 
şehri Erzurum`un kültürel değerlerinin, yöre-
sel ürünlerinin, halk oyunlarının, müziğinin kı-
sacası tüm değerlerinin serginlendiği tanıtım 
günleri, 17 Kasım Pazar günü sona erecek.

17 KASIM 2019 PAZAR                    www.gazetedamga.com.tr 

BiG BOSS Concept 

Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

Beykent Big Boss Concept olarak sizlere daha iyi 
hizmet sunmak için çok çalışıcağız...

Telefon: 0533 161 34 56 

Adres: Adnan Kahveci, Anadolu Cd. No:22, 34528 Beylikdüzü – İstanbul

TAYLAN DAŞDÖĞEN

10 kere  
şampiyon

Aslan Park’a davetlisiniz
Tuzla Viaport Marina’da yer alan Aslan Park ve Timsah Park, tüm öğ-
renci ve velilere ara tatil hediyesi hazırladığını duyurdu. Kampanya 

kapsamında, ziyaretçiler bu iki yere tek biletle giriş yapabilecek
Bu yıl ilk kez uygulanacak iki ara tatil uygula-
ması sayesinde öğrenciler fazladan tatil 
yapma şansı elde etti. Viaport yönetimi de 
Tuzla’da bulunan Aslan Park ve Timsah 
Park’ta tek bilet kampanyası başlattığını du-
yurdu. Böylelikle 15–25 Kasım tarihleri ara-
sında bu iki projeye gelen ziyaretçiler, Aslan 
Park ve Timsah Park’a tek biletle giriş yapabi-
lecekler. Bilet fiyatı ise çocuk 59 TL, yetişkin 
69 TL olarak belirlendi. 

Ara tatil için fırsat 

Leopardan Aslana, Kara Panterden Kaplana, 
Servalden Vaşağa kadar onlarca büyük kedi 
türüne ev sahipliği yapan Aslan Park, bam-
başka bir deneyim fırsatı sunuyor. Geçtiğimiz 
ayarda  4 tanesi Türkiye’ye getirilen ve dün-
yada sadece 30 tane kaldığı bilinen Beyaz As-
lanlar da Aslan Park’ın misafirleri arasında 
yer alıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan 
hayvanların üremesini de amaçlayan Aslan 
Park, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen 3 
yavru Bengal Kaplanı, 2 kara kulak ve 1 as-
lanla kedi popülasyonun artmasında ne kadar 
önemli bir rol oynadığını göstermişti. Ara tatil 

döneminde Aslan Park’a gelen ziyaretçiler bir 
alana bir bedava kampanyası sayesinde Aslan 
Park biletleriyle Timsah Park’a da giriş  
yapabilecekler.

MUCİZE BEBEKLER 

BORUSAN Otomotiv Motorsport 
(BOM) pilotu İbrahim Okyay, 9-10 Ka-
sım’da İzmir Pınarbaşı Yarış Pisti’nde ko-
şulan Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak 
yarışlarında elde ettiği birincilikle, sezon 
bitmeden şampiyonluğunu garantiledi. 
Sezon başından beri istikrarlı grafiğini 
sürdüren İbrahim Okyay, BMW Z4 GT3 
otomobilinin direksiyonunda elde ettiği 
1:02.297’lik derece ile geçtiğimiz hafta 
sonundaki tüm yarışları lider olarak ta-
mamladı. Yenilenen ve eklenen virajlarla 
tur süreleri uzayan İzmir Pisti’nde, yine 
kendisine ait olan en iyi zamanları da ge-
liştiren Okyay, her iki yarışta elde ettiği 
toplam 2 birincilik ile podyumun en üst 
basamağındaki yerini korudu.  

Türkiye’nin ilk egzotik sualtı parkı ola-
rak hayata geçirilen Timsah Park, 
içinde bulundurduğu canlı popülas-
yonu ile dünyada sayılı hayvanat bah-
çeleri arasında gösteriliyor. Canlı 
çeşitliliğiyle dikkat çeken Timsah 
Park, Türkiye’de köpek balıklarını, 
timsahları, su samurlarını ve on bin-
lerce farklı deniz canlısının bir arada 
görülebileceği tek yer olarak öne çıkı-
yor. Elle balık, kaplumbağa, kuş ve 
vatoz besleme imkanı da sunan Tim-
sah Park, öğrencileri ve ailelerini bek-

liyor. Ara tatil döneminde Timsah 
Park’a gelen ziyaretçiler bir alana bir 
bedava kampanyası sayesinde Tim-
sah Park biletleriyle Aslan Park’a da 
giriş yapabilecekler. DHA 

Timsah Park da varErzurum Konfederasyonu tarafından düzenlenen Erzurum tanıtım günleri Maltepe etkinlik  
alanında başladı. Erzurum'u anlatmak için düzenlenen Erzurum Tanıtım Günlerì nde geleneksel 
el sanatları, yemek, halkoyunları, yöresel ürünleri ile sosyal ve kültürel değerleri tanıtılıyor 

ERZURUM 
MALTEPE’DE!

Anne rahminde başlayan hayat hikayelerini, 
henüz olgunlaşma sürecine ulaşamadan ta-
mamlamak zorunda kalan küçük hatta çok 
küçük parmak bebeklerin günü… İstanbul 
Okan Üniversitesi Hastanesi, “17 Kasım Dünya 
Prematüre Günü” kapsamında prematüre be-
bekler ve ailelerini 2. Kez ağırladı. Farklı yerler-
den gelen aileler ve bebekleri, doktorlar ve 
hemşireler ile keyifli dakikalar geçirdi. Etkinliğe 
katılan ailelerden 3 yaşındaki Rüzgar Yiğit bebe-

ğin annesi Öznur Ertan, “Yiğit 27 haftalıkken 
870 gram ağırlığında dünyaya geldi. Erken doğ-
duğu için 103 gün yoğun bakımda kaldı. Çok 
stresli zamanlar geçirdik. Şenol Hoca dünyanın 
en iyi doktorlarından birisi, bize tedavi süre-
cinde çok yardımcı oldu. Kendisine kontrole ge-
liyoruz. Oğlum şu anda çok iyi. Prematüreliğe 
farkındalık yaratmak için çok güzel bir etkin-
likti” açıklamasında bulundu. Etkinliğe geçtiği-
miz yıl da aynı şekilde katılan 1 buçuk yaşındaki 

Ardacan’ın annesi Halime Karacan ise, “Şenol 
Hoca ile Arda’nın hastalık döneminde tanıştık. 
Çok özel bir etkinlik oldu” dedi. 

13 milyon prematüre bebek var 

Etkinlik kapsamında konuşma gerçekleştiren 
Doç. Dr. Şenol Bozdağ ise, “Bizler bugün bu-
rada 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nü kut-
lamak için toplandık. Bilindiği üzere 37 
haftadan önce doğan bebekler, prematüre 
bebek olarak kabul edilmektedir. Dünyada yak-
laşık 13 Milyon bebek, prematüre olarak doğ-
maktadır. Türkiye’de ise 1 buçuk milyon bebek 
doğmakta ve yaklaşık olarak bu bebeklerin, 
yüzde 10’u prematüre olarak Dünyaya gelmek-
tedir. Kısacası her yıl, Türkiye’de 150 bin bebek 
erken doğarak hayata gözlerini açmaktadır. 
Türkiye’de özellikle, bin gramın üzerindeki pre-
matüre bebeklerin yaşam oranları, şu anki ola-
naklar ile yüzde 90’a kadar ulaşıyor. 750-1000 
gramın arasındaki bebeklerin yaşam oranı ise 
yüzde 50 olarak kayıtlara geçmiştir. Niçin pre-
matüre olarak doğuyor bu bebekler? Erken do-
ğumların genellikle, anne kaynaklı olduğu tespit 
edilmiştir. Birçok annenin gerek gebelik öncesi 
gerekse gebelikte ortaya çıkan hastalıkları; özel-
likle hipertansiyon, diyabet gibi metabolik has-
talıkları, plasentaya bağlı rahatsızlıklar, anne 
rahmine ait rahatsızlıklar ve rahim ağzı bozuk-
lukları prematüre doğumun en sık sebeplerin-
den sayılıyor. Çoğul gebelik durumlarında da, 
prematüre doğum oranları artmaktadır. Biz 
sağlık çalışanları olarak; gerek doktorlar gerekse 
hemşirelerimiz ile birlikte bir ekip olarak, pre-
matürenin meydana getirdiği sağlık sorunlarını, 
multidisipliner bir anlayış çerçevesinde ve mev-
cut teknolojinin bize sunduğu olanaklar  
sayesinde aşmaya çalışıyoruz” dedi.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, “17 Kasım Dünya Prematüre Günü” kapsamında prematüre bebekler ve ailelerini 
2. kez ağırladı. Geçtiğimiz yıl gibi bu senede farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Yenidoğan Yoğun 

Bakım Uzmanı Doç. Dr. Şenol Bozdağ’ın takipli hastaları olan prematüre bebekler, doktor ve hemşirelerin ilgi odağı oldu


