
QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

YIL: 14      SAYI: 4434   18 KASIM 2019 PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr                FİYAT: 75 Krş

HDP Eş Genel Başkanı Sezai
Temelli, partisinin Mersin

3'üncü Olağan Kongresi'nde konuştu.
Temelli, “İçeride ve dışarıda savaşa
karşı çıkmalıyız. Suriye'de siyasi
çözüm, Türkiye'de demokratik çözü-
mün gereğini yapmak zorundayız.
Bugün Suriye'de siyasi çözüm için
mücadele edenleri görmek zorundayız.
Suriye'de siyasi çözüm Suriye halkları-
nın bir arada vereceği karardan ve
anayasanın birlikte var edilmesinden
geçiyor" ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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Belediye gelirleri
acilen artırılmalı

Türkiye Belediyeler Birliği'nin
Ağrı'da düzenlediği toplan-

tıya katılan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye-
lerin ekonomik olarak darboğazdan
geçtiğini söyledi. Akgün, “Yapılan
toplantıda bütün belediye başkanla-
rımızı dinledik. Sonuç olarak beledi-
yelerin gelirlerinin acil olarak
artırılması gerektiği fikrinde birleştik.
Aksi halde mevcut düzende beledi-
yelerin hiçbirisi herhangi bir hizmet
yapamaz” ifadelerini kullandı. 
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Savaşa her zaman
karşı çıkmalıyız
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Unutmayın
mahşer var
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Hayat kutsal
intihar cinayet
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Fazla çalışma
onayı...

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'da, araç
parkı ücreti nedeniyle

tartıştıkları araç sahibini bı-
çakla yaraladıkları öne sü-
rülen 2 şüpheli gözaltına
alındı Olay, sabah saat
09.30 sıralarında Beşiktaş
Bebek Mahallesi Cevdet
Paşa Caddesi üzerinde ya-
şandı. Edinilen bilgiye göre,
Mücahit Bera Ç. (22) ara-
cını park yerine bırakmak is-

tedi. Tam bu sırada işgaliye
izni olmadan vale hizmeti
veren M.B. (21), aracın ya-
nına gelerek ücret talep etti.
Bunun üzerine sürücüyle
vale hizmeti verdiğini iddia
eden kişi arasında tartışma
çıktı. Yaşanan tartışmanın
sonrasında M.B, vale stan-
dında bulunan bıçağı alarak
sürücü Mücahit Bera Ç.’yi
bıçakla yaraladı. I SAYFA 3
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İSTEKLERİ YAZ YAZ BİTMEDİ
Yerel yönetimlerde israfın ve
lüks merakanın gündemden

düşmediği bir dönemde benzer bir ha-
berde Başakşehir Belediyesi'nden
geldi. Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu'nun, makam aracı için
talep ettikleri deyim yerindeyse bu
kadar da olmaz dedirtecek cinsten.
Belediye'nin Destek Hizmetleri Mü-

dürülüğü tarafından yayınlanan
ilanda, Kartoğlu'na tahsis edile-
cek makam aracının son model
olması; içerisinde otomatik ku-
mandayla açılıp kapanabilecek
televizyon ünitesi, buzdolabı,
halı kaplı zemin, uydu ve özel
ses sistemiyle, özel bir masaj kol-
tuğu olması gerektiği belirtildi.
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266 MİLYON LİRALIK TORBA İHALE

Kartoğlu'nunmakam aracı için
bu şekilde isteklerde bulunması-

nın ise yasayı ihlal olarak değerlen-
dirileceği ifade edildi. Mevcut
yasada 237 sayılı Taşıt Kanunu ge-
reğince hiçbir belediye başkanının
Passat marka araç dahil yabancı
araç kiralayamayacağı ve makam
aracı olarak kullanamayacağı be-

lirtiliyor. Öte yandan Kartoğlu’nun is-
tekleri makam aracıyla da bitmiyor.
Belediyeye iş makinesi, mobil tuvalet,
mobil taziye evi, kamyonlar ve şoför
alımını da aynı ilan üzerinden duyuran
AK Partili Kartoğlu; bütün bu istekle-
rini de 3 yıllık torba ihaleye çıkardı. Söz
konusu ihalenin bedeli ise 266 milyon
Türk lirası.

Türkiye'de ekonominin
kötü yönetildiğini ve borç-

lanmanın arttığını anlatan CHP
Lideri Kemal Kılıçdaorğlu, “Her
bir saatte Türkiye Cumhuriye-
ti’nin ödediği faiz 2 milyon
dolar. Saat başı 2 milyon dolar
faiz ödeyen bir ülkenin ekono-

mik krizden kurtulma şansı var
mı? Ne oldu da 17 yılın sonunda
Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
saat başına 2 milyon dolar faiz
ödemek zorunda kaldı? Nereye?
Londra’daki bir avuç tefeciye.
Borçlanma Genel Müdürlüğü
kurdular. Osmanlı’nın bittiği yıl-
larda bunun adı neydi? Düyun-
u Umumiye” dedi. I SAYFA 7
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geri dönebilir
CumHurBAşKAnI recep Tayyip Erdo-
ğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı koltu-

ğunu güvendiği bir isme devredebileceği
iddiası gündeme oturdu. Özellikle Erdo-

ğan'ın cumhurbaşkanlığı sebebiyle parti

işlerine çok fazla vakit ayıramadığı için böyle bir
yolu tercih edeceği iddia edilirken, AK Parti kur-
maylarının da bu fikre sıcak baktığı belirtildi. Ko-
nuyla ilgili ise AK Parti Genel Başkanlığı için Binali
Yıldırım'ın adının öne çıktığı ifade edildi. I SAYFA 7
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İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim kutla-
maları dolayısıyla eşi ve kendi hakkında

yapılan yorumlara cevap verirken “Benim
eşim, Cumhuriyet kadını olarak hayatını

geçiriyor. Ben de Cumhuriyet erkeği olarak.
Bununla da gurur duyuyoruz. Saklamıyo-

ruz, sakınmıyoruz. Hatta ben, ‘Cum-
huriyetin projesiyim!’ de diyorum”

ifadesini kullandı.
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I SAYFA 5

Başkan Beyoğlu
halkına müjde verdi

Beyoğlu Başkanı Haydar Ali
Yıldız, Haliçport olarak bili-

nen Tersane İstanbul'un büyük bölü-
münün 1 yıl içinde hizmet vermeye
başlayacağını duyurdu. Tersane İs-
tanbul’un iş imkanı sağlayacağını da
ifade eden Yıldız, '”Aileler, gençler
burada çalışma imkanı bulacak. Bu-
rada 15 bine yakın gencimiz iş imka-
nına kavuşacak. Bu sebeple bizler de
hem Beyoğlu adına hem de İstanbul
adına oldukça mutluyuz. İşsizliğin
en alt seviyeye inmesi için istihdam
olanağı sağlayan bu tarz alanların
artması lazım” diye konuştu.
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Hoşgeldin
Eren Erdem

Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, Silivri'de tutuklu bulu-

nan ve geçtiğimiz haftalarda tahliye
edilen CHP Parti Meclisi üyesi Eren
Erdem'le bir araya geldi. Erdem'le
çektirdiği fotoğrafı sosyal medya he-
sabı üzerinden paylaşan Kılıç, “Uzun
bir aradan sonra özgür insanlar,
özgür yarınlar için bir aradayız. Öz-
gürlüğüne kavuşan Parti Meclisi
Üyemiz, değerli yol arkadaşım Eren
Erdem ile yeniden yan yana olmak-
tan mutluyum. Aramıza hoş geldin
yoldaşım” ifadelerini kullandı.
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener,
sosyal medya hesabından yap-

tığı paylaşımla, Türkiye'de ekonomik
anlamda ciddi bir girdap yaşandığını
söyledi. AK Parti iktidarını eleştiren
Akşener, “İş yok, aş yok. Alarmlar her
yerden çalıyor. Defineci damat, petrol
peşinde koşarken, Ak Parti iktidarının
memleketi getirdiği yer işte bu. Ruhu
yaşlanmış, umutsuz kadınlar ülkesi
Türkiye” ifadelerini kullandı. 
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Her yerden 
alarm çalıyor

Suriçi Grubu Platformu tara-
fından düzenlenen Suriçi Bu-

luşmaları'nın konuğu Türkiye
Barolar Birliği (TBB) Başkanı
Metin Feyzioğlu oldu. Feyzioğlu,
terörle mücadele ve Suriye'deki ge-
lişmeler konusunda değerlendirme-
lerde bulundu. Feyzioğlu, “Devletler
arasında düşmanlık olmaz. Devlet-
lerin ve milletlerin milli menfaatleri
olur” dedi. I SAYFA 9
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Devletler arası
düşmanlık olmaz

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLSİN DERKEN LÜKSTE ÇIĞIR AÇTI
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HABER
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Kartoğlu’nun makam aracı için talep ettikleri, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
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Beşiktaş Bebek sahilinde caddeye aracını bırakmak
isteyen bir vatandaş, park ücreti nedeniyle tartıştığı
değnekçi tarafından bıçaklanarak yaralandı
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Beşiktaş Bebek sahilinde caddeye aracını bırakmak
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Beşiktaş Bebek sahilinde caddeye aracını bırakmak
isteyen bir vatandaş, park ücreti nedeniyle tartıştığı
değnekçi tarafından bıçaklanarak yaralandı

1 dükkan 12
milyon lira

Ünü Türkiye sınırlarını aşan
İstanbul’daki tarihi Kapalıçar-

şı’da kullanım alanı 9,20 metrekare
olan dükkan, 12 milyon TL bedel
üzerinden, açık artırma ile satışa çı-
kartıldı. Dükkan, Kapalıçarşı’nın Be-
yazıt Kapısı’na yakın bir bölgede
bulunuyor. I SAYFA 5
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Avcılar'da saklı bir cennet
Avcılar'da gününü
çevresinde yükselen

binaların arasında kalan
‘Hobi bahçesi’ olarak kul-
landığı i evinde geçiren
Karaduman, "Betön çölü-
nün ortasında bir vadide
kaldım” diyor. I SAYFA 9
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Sık sık çeşitli israflarla ve
lüks araçlarla gündeme
gelen belediye başkanları
kervanına Başakşehir
Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu da katıldı.
Kartoğlu, kendisine tahsis
edilecek makam aracı
için; buzdolabı, tv ünitesi,
halı, uydu ve özel ses 
sistemi talep etti.
Belediye başkanının
dikkat çeken bir diğer
isteği ise; masaj 
yapan özel bir koltuk
olarak kayıtlara 
geçti

MAKAM ARACINA MASAJ
KOLTUGU TALEP ETTI!

KULİSLER 
BU İDDİAYI

KONUŞUYOR

Kemal
Kılıçdaroğlu

Ekrem
İmamoğlu

Yasin
Kartoğlu

Haydar
Ali Yıldız

Hasan
Akgün

Ali
Kılıç Metin

Feyzioğlu

Meral
Akşener

Sezai
Temelli
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MAGAZİN

Instagram: isogkgz

İSMAİL GÖKGEZ
İSMAİL GÖKGEZ’LE SANATA DAİR

İ ş, sanat ve cemiyet hayatından on-
larca kişinin katıldığı törende 75
ayrı kategoride ödül dağıtıldı. Katı-

lımcılar arasında ıvana Sert, Tuğba
Özay, Müge Üzel, Bahar Öztan, Wilma
elles, ece Gürsel ve Fatih Ömercikoğlu
gibi sanat dünyasının önde gelen isim-
leri vardı. Tuğba Özay, sektördeki 25. yı-
lında 'yaşam Boyu Mesleki Başarı
Ödülü'nü alırken, 21. yılını dolduran ece
Gürsel de 'yaşam Boyu Mesleki Başarı
Ödülü'nün sahibi oldu. ıvana Sert ise
'yılın Moda ikonu' seçildi. Ödülünü al-

maya gelemeyen ayşe arman, videoyla
herkese selam gönderdi.

Oldukça mutluyuz

Geceyle ilgili düşüncelerini dile getiren
imtiyaz Sahibi Ferhat Muğurtay, “Bugün
sektörün başarılı firmalarını ve isimle-
rini ağırlamaktan, başarılarından dolayı
ödüllendirmekten dolayı çok mutluyuz.
Bu güzel gece yanımızda olan, destek
veren, Gelin Damat ailesinde bulunan
ve yeni katılan tüm iş ortaklarımıza te-
şekkür ediyorum.” diye konuştu.

Gelin Damat Dergisi'nin bu
yıl ikincisini düzenlediği

ödül töreni, Ece Erken ve
Burak Törün'ün

sunuculuğunda Sarıyer'deki
Fuat Paşa Yalısı'nda 

sahiplerini buldu

2. Gelin Damat
Dergisi ödülleri 
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Bora Duran

dans ettirmeye

devam ediyor
1 yıl önce sözü ve müziği ken-
disine ait Sana Doğru adlı şar-
kısını çıkaran ve listelerde
dinlenme rekorları kıran başa-
rılı şarkıcı Bora Duran, ikinci
şarkısını geçtiğimiz günlerde
piyasaya sürdü.
"Başgan" isimli şarkının sözü
ve müziği önceki şarkısı gibi

yine kendisine ait. Düzenle-
mesini de kendisi yapan

Bora Duran bu kez yönetmen
koltuğunda oturmuyor. erhan
Kozan'ın yönettiği klip oldukça
renkli sahneler içeriyor.
Bora Duran'ın yeni şarkısını
dinleyen hayranları, "Başgan
döndü" yorumlarını yaptı.
Şarkı Pasaj & Garaj Müzik eti-
ketiyle çıkarken kısa sürede
100 bin dinlenme sayısına
ulaştı.

2019 Gelin Damat DerGisi
ÖDülleri tam listesi;

YILIN MODA İKONU - IVANA SERT
YILIN DÜĞÜNÜ - AYLİN COŞKUN & VOLKAN ASLAN
YILIN BAŞARILI KADINI - AYŞE ARMAN
YILIN YARIŞMA PROGRAMI - GELİNİM 
MUTFAKTA FATİH ÜREK
YILIN SABAH MAGAZİN PROGRAMI - 
KANAL D - 2. SAYFA
YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - 
TUĞBA ÖZAY
YILIN RADYOSU - RADYO VİVA
YILIN SOSYAL MEDYA ÇİFTİ - YAVUZ & MERVE
YILIN HABER VE MAGAZİN  PORTALI - UÇANKUŞ
YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - 
WILMA ELLES
YILIN KADIN PORTALI - MİLLİYET PEMBE NAR
YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ -
ECE GÜRSEL
YILIN MAGAZİN PROGRAMI - MAGAZİN D CUMAR-
TESİ- MÜGE UZEL
YILIN MAGAZİN DERGİSİ - KLASS MAGAZİN
YILIN TELEVİZYON PROGRAMI - BEYAZ TV - 
SÖYLEMEZSEM OLMAZ - 
YILIN POPÜLER ÇİFTİ - GİZEM & HAKAN 
HATİPOĞLU
YILIN KOREOGRAFI - FATİH ÖMERCİKOĞLU
YILIN TARİHİ DÜĞÜN MEKANI - FUAT PAŞA YALISI
YILIN GELİN HAMAMI - AYASOFYA HÜRREM
SULTAN HAMAMI
YILIN GELİNLİK MARKASI - İĞNE İPLİK MODA
YILIN HALI MARKASI - FESTİVAL HALI
YILIN DAVETİYE FİRMASI - MASALSI ATÖLYE
YILIN GELİNLİK TASARIMCISI - PINAR BENT
YILIN ANKARA GELİNLİK FİRMASI - PINAR BENT
YILIN ANKARA GELİNLİK FİRMASI - DAİ WEDDING
YILIN YATAK MARKASI - İŞBİR YATAK
YILIN ÖNE ÇIKAN MODA EVİ - Hale Houte 
Couture & Bridal
YILIN GÜZELLİK MERKEZİ -
EMA AYDIN BEAUTY MASTER
YILIN AVRUPA MAKE-UP HAIR 
STYLING STUDIO - HANDE SUBAŞOĞLU
YILIN SAÇ TASARIMCISI - SELÇUK SÜMER
YILIN ÇIKIŞ YAPAN TESETTÜR FİRMASI - DİLAMED
YILIN KIR DÜĞÜNÜ MEKANI - URZA İSTİNYE
YILIN ÇIKIŞ YAPAN MODAEVİ - 
YILIN ÇIKIŞ YAPAN MODAEVİ,
YILIN DAMATLIK MARKASI - TORRES CERIMONIA
YILIN AVRUPA GELİNLİK FİRMASI - SİMA COUTURE
YILIN TERMAL BALAYI OTELİ - RAMADA RESORT BY
WYNDHAM KAZDAĞLARI
YILIN KARADENİZ GELİNLİK FİRMASI - MİSS SELİZ
YILIN KINA GECESİ OTELİ - RETAJ HOTEL
YILIN TESETTÜR GELİNLİK FİRMASI - ASR-I ZERAFET
YILIN ABİYE MARKASI - ÖMÜR INN
YILIN KOZMETİK MARKASI - AKTEN KOZMETİK /
THALIA NATURAL BEAUTY
YILIN  DAVET SALONU - MİRA PALAS
YILIN BAŞARILI KREASYON TASARIMCISI - 
SEYHAN YÜCEL
YILIN ETKİNLİK MEKANI - LIFE PARK
YILIN GELİN AYAKKABISI FİRMASI - 
GELİN AYAKKABICIM
YILIN MODACISI - AYDIN GÖYNÜ
YILIN ÇIKIŞ YAPAN ESTETİK MERKEZİ - SG ESTETİK
GÜZELLİK KLİNİKLERİ
YILIN POPÜLER FOTOĞRAFÇISI - GÖKHAN BETER
YILIN KUAFÖR SALONU - RAS KUAFÖR
YILIN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI - BY YEKTA
YILIN GİRİŞİMCİ ROL MODEL GÜZELLİK UZMANI -
NESLİM GÜNGEN
YILIN AVRUPA MAKE-UP & HAIR DESIGN STUDIO
TASARIMCISI - DİF DESIGN MİMARLIK
YILIN KINA ORGANİZASYON FİRMASI - YASEMİN OR-
GANİZASYON
YILIN GELİN BUKETİ FİRMASI - GELİN BUKETİ
YILIN MOBİLYA MARKASI - İPEK MOBİLYA
POPÜLER KUAFÖR SALONU - 
TARA ACADEMY KUAFÖR
YILIN PERAKENDE ABİYE MAĞAZASI - 
AŞKIN GÖKSU
YILIN KAFTAN FİRMASI - ALYA KAFTAN
YILIN GİRİŞİMCİ KADINI - HİCRAN ÖNAL
YILIN AVRUPA FOTOĞRAFÇISI - ZÜLAL KÖSE
YILIN ÇIKIŞ YAPAN FOTOĞRAFÇISI -
NİHAT ORTADAĞ
YILIN NİKAH ŞEKERİ FİRMASI - 
BEYAZ BADEM EVENTS
YILIN POPÜLER FOTOĞRAFÇISI - ÖZGÜR ARSLAN
YILIN GELİN DAMAT FASHION DAY ONUR ÖDÜLÜ -
SETR-İ NUR - SUNA YURTALAN 
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haTay iş adamları ve Bürokratları Derneği tarafın-

dan, Beylikdüzü Belediyesi'nin de katkılarıyla düzen-

lenen hatay - antakya lezzet Festivali'nde bu sene

başarılı şair ve söz yazarı ahmet Selçuk ilkan sahne

aldı. eski Pazaryeri etkinlik alanı'nda aşırı soğuğa

rağmen gerçekleşen konsere onlarca kişi geldi.

Gencisinden yaşlısına kadar herkesin katıldığı kon-

serde ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı. Bir

ara seyircilerin arasına inerek şiirlerini ses-

lendiren ilkan, kendisini izlemeye gelenlerle

hem dans etti hem şiirlerini seslendirdi.

Gecenin sonunda halkın sanatçısı Selçuk

ilkan, hayranlarını kırmayarak tek tek fo-

toğraf çekildi. hatay iş adamları ve Büro-

kratları Derneği Başkanı ibrahim Güder,

ilkan'a teşekkürlerini sundu. haftaya

ise aynı mekanda Coşkun Sabah

sahne alacak. eğlenceli oyunların,

el işlerinin ve yemeklerin olduğu 

festival, 24 Kasım'a 

kadar ziyaret edilebilecek.

Yıldızların
işbirliği MOD
Harbiye'de verdiği konserlerde Zeynep Bastık'ın sahnesine
konuk olan Mustafa Sandal, dinleyicilerine ortak şarkı müj-
desini vermişti. Geçtiğimiz günlerde "Mod" adlı şarkılarını
dinleyiciler ile buluşturan sürpriz ikili, verdikleri sözü tuttu.
Sözü ve müziği Mustafa Sandal'a ait şarkının aranjesini
Erhan Bayrak üstlendi. Yönetmenliğini Tolga Akiş'in yaptığı
"Mod" şarkısında Mustafa Sandal'a son dönem popüler mü-
ziğinin en öne çıkan isimlerinden Zeynep Bastık eşlik etti.
Kliple ilgili düşünce-
lerini dile getiren
Sandal, şunları ifade
etti: "Her şey yalan,
şarkı gerçek, önemli
olan hikayeye gerçek
şarkılar bırakmak, kli-
bimiz çok samimi,
çok yakın, şarkıyı
karşı tarafa net geçi-
ren anlamlı bir klip
oldu." "Mod" adlı
düet çalışması, DMC
etiketiyle yayınlandı.

Ece 
Gürsel

Ahmet
Selçuk
İlkan

SahneSiyle adından
sıkça söz ettiren ve izle-
yenlerin tekrar tekrar
dinlemek istediği başarılı
şarkıcı Sibel Tüzün, 
geçtiğimiz günlerde Bod-
rum'daki Mandalin adlı
mekanda sahne aldı. 
Belirli aralıklarla Manda-
lin'de sürekli sahne alan
Tüzün, dinleyicilerine
unutulmaz bir müzik
şöleni sunuyor. Geniş 
repertuvarıyla izleyenler-
den tam not alan ünlü
şarkıcı, uzun uzun 
alkışlandı.
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Mağdur Ferda T.'nin ba-
şına gelen ilk dolandırıcılık
olayı, 4 Kasım, saat 09.00

sıralarında meydana geldi. Mağdur
Ferda T. telefonla aranarak adına çok
sayıda telefon hattı açıldığı ve yurtdı-
şına yüklü miktarda para çıkışı yapıl-
dığının söylenmesi üzerine evine
gelen şüpheli Ahmet Ö'ye 195 bin TL

parasını verdi. Dolandırıldığını anla-
yan mağdur, durumu Maltepe İlçe
emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Do-
landırıcılar mağdur Ferda T. ile bu
kez de evini sattırmak için telefon irti-
batına geçti. Mağdur Ferda T. bu kez
polisin yönlendirmesiyle dolandırıcı-
lara evini sattığına ve evin satış bedeli
olan 495 bin TL'nin hazır olduğuna

inandırdı. 8 Kasım günü, içinde para
olduğu süsü verilen çantayı almaya
gelen şüpheli Ahmet Ö. suç üstü ya-
kalanarak gözaltına alındı. Mağdur
Ferda T., yakalanan şüpheli Ahmet
Ö.'yü ilk parayı alan şahıs olarak teş-
his etti. Bunun üzerine adliyeye sevk
edilen şüpheli Ahmet Ö. tutuklana-
rak cezaevine gönderildi.

CANLARIMIZI KAYBETTIK!
TIR’ın altında

can verdi

kaza, saat 17.00 sıralarında Ha-
dımköy Mahallesi Abdülezelpaşa
Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halindeki Mustafa
Cengiz idaresindeki 01 ADH 924 plakalı
TIR, virajı alamayarak boş araziye devrildi.
Bu sırada yolun sağ tarafında bisikletiyle
seyreden Fatih'te özel bir hastanede gören
yapan Üroloji Uzmanı Operatör Doktor
Aytan Kar, TIR'ın altında kaldı. Olay yerinde
hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine
jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sev edildi.

Soruşturma sürüyor

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aytan
Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sü-
rücüsü jandarma ekipleri tarafından gözal-
tına alındı. Cenaze itfaiye ekiplerinin
yardımıyla TIR'ın altından çıkarıldı. Kazanın
olduğu yere gelen Cumhuriyet Savcısı ka-
zayla ilgili bir süre inceleme yaptı. Yapılan
incelemelerin ardından Kar'ın cenazesi
morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin ka-
zayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Baltayı taşa vurdu!
Maltepe'de 75 yaşındaki Ferda

T.'yi adına çok sayıda telefon
hattı açıldığını söyleyerek 195
bin TL'sini aldığı iddia edilen
20 yaşındaki Ahmet Ö., aynı

mağduru ikinci kez dolandır-
maya kalkınca yakayı ele
verdi. Suç üstü yakalanan

Ahmet Ö. tutuklandı

Ukrayna'da okuyan Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni öldürdüğü gerekçesi ile 2 müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan
Hüsnü Can Çökmez'in yargılanmasına başlandı. Genç kızların aileleri de adliyenin önünde basın açıklaması yaptılar. Açıklamada konuşan Yurdal
Hüsünbeyi, "Canlarımızı kaybettik. Kızlarımız için ne desek yetersiz kalıyor. Sadece onlar değil, burda hepimiz gömüldük kızlarımızla beraber” dedi

İ stanbul Anadolu 16. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen davanın ilk
duruşmasına tutuklu sanık Hüsnü

Can Çökmez ve avukatı ile Buket Yıldız
ve Zeynep Hüsünbeyi'nin ailesinin yakın-
ları ve avukatları katıldı. Kimlik tespiti sı-
rasında mesleği sorulan Çökmez,
"Dolandırıcılık" yanıtını verdi. Çökmez,
aylık gelirinin de 100 bin TL olduğunu
beyan etti. Kimlik tespitinin ardından sor-
gusu yapılan Çökmez, "Suçlamayı kabul
ediyorum" diyerek söze başladı. Olaya
daha önce verdiği ifadelerinde anlattığını
belirten Çökmez, "Buket ile 2017 yılı
içinde internet ortamında tanıştım. Son-
rasında anlaşamadık ayrıldık. Ayrılmayı
Buket istedi. Ayrılma sebebimiz ise Al-
manya'da bulunan Şeref Aslantürk'tür"
dedi. Ayrılmadan önce Ukrayna'ya yakla-
şık 20 kez gittiğini, ayrıldıktan sonra
Buket ile telefon ve internetten görüşme
yaptığını söyleyen Çökmez, "Ben Ukray-
na'ya 16 Aralık 2018 tarihinde gittim. Tek-
rar barışmak için gittim. Telefonla
aradım, evde olduğunu söyleyince eve git-
tim. Tekrar barışmak isteğimi ilettim.
Ancak kendisi Şeref ile olan birlikteliğini
gerekçe göstererek benimle barışmayı
kabul etmedi" dedi. Bunun üzerine bir
süre arkadaşlarımın yanında kaldığını, bir
süre de havaalanında kaldığını söyleyen
Çökmez, "Psikolojim bozulduğu için Tür-
kiye'ye dönmedim. Olay gününe kadar
Buket ile yüz yüze hiç görüşmedim, ancak
telefonla görüşmüş olabilirim. Olay günü
eve kaçta gittiğimi hatırlamıyorum. Üze-
rinden uzun zaman geçti" dedi.

Bıçak elime nasıl geçti
hatırlamıyorum

Olayın gerçekleştiği 31 Aralık 2018 günü
Buket'in evine akşam üstü gittiğini söyle-
yen Çökmez, "Kapıyı Buket açtı. Bir kez
daha barışmak istediğimi söyledim. Bana
küfür etti ve tokat atmaya başladı. Sinir-
lendim ve olay gerçekleşti. Ayrıca kendisi
bana tokat attıktan sonra bıçak getirmişti.
Bıçağı sol göğüs bölgeme tuttu, bir şey
yapmadan geri çekti. Bıçağın benim elime
nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Buket ile o
gün aramızda nasıl bir diyalog geçti, onu
da hatırlamıyorum. Zeynep olayını ise
gerçekten hatırlamıyorum. Olaydan sonra
20-25 dakika evde kaldım. Daha sonra
tabletleri ve telefonları alarak evden ayrıl-
dım, olaya hırsızlık süsü vermek istemiş-
tim. Evden çıktıktan sonra ilk olarak otele
gittim, sonra da Türkiye'ye geldim. Arka-

daşımı aradım. Ona olayı anlattım. Onla-
rın yazlığına gittik. Burada bir gece kal-
dım. Bir bıçak aldım, kendimi öldürmek
için mezarlığa gittim. Arkadaşım polisleri
aramış, polisler beni aldılar. Olayı gerçek-
leştirmek için bir plan yapmadım" dedi.
Sanık Çökmez, mahkeme Başkanı Dur-
sun Fatih Kaymaz'ın birçok sorusunu,
"Hatırlamıyorum" diyerek yanıtlamadı.
Çökmez, müşteki avukatlarının olay anı
ve olay sonrasına ilişkin bütün sorularını
da "Hatırlamıyorum" diyerek yanıtladı.

Savcı soru sormadı

Bunun üzerine Duruşma Savcısı Faik
Ateş, sanığın olay nedeniyle müşteki aile-
lerine karşı vicdani borcu olduğunu halde
müşteki avukatı ve mahkeme başkanının
sorularını yanıt vermeyerek kovuşturmayı
karşı kayıtsız kaldığını belirterek, sanığa
soracağı soruların yanıtsız kalıp kalmaya-
cağının sorulmasını istedi. Bunun üzerine
sanık Çökmez, iddia makamının sorula-
rını yanıtlamak istemediğini söyledi.   Sa-
nığın bu yanıtı üzerine duruşma savcısı,
sanığın kovuşturmaya yardımcı olmadı-
ğını belirterek, davanın ilerleyen aşamala-
rında kadar soru sormayacağını beyan
etti.Buket Yıldız'ın annesi Cenan Yıldız,
sanığın kızına baskı yaptığını, ayrıldıktan

sonra kızını sürekli arayarak onu rahatsız
ettiğini söyledi. Olay günü Almanya'dan
Şeref Aslantürk'ün kendisini aradığını
söyleyen Cenan Yıldız, "Ben hepsini
planlı yaptığına eminim. Bıçakla oraya
gitmiş" dedi. Buket Yıldız'ın babası Le-
vent Yıldız da, "Sevdiği kişiyi bıçaklamış.
Başında can çekişmesini ve kızımın arka-
daşının ölümünü seyretmiş ve hatırlamı-
yor" dedi.

Top çevirmeye çalışıyor

Sanığın bu celsede olaya ilişkin olguların
kovuşturmada kayıtlara geçmesini engel-
leme girişiminde bulunduğunu belirten
duruşma Savcısı Faik Ateş, "Biz iddia ma-
kamı olarak sanığın gelecek celselerde en
azından vicdani olarak ve maktüllerin ya-
kınlarına bir borç olarak yaşanan süreci
eksiksiz şekilde anlatacağını ummak isti-
yoruz. Sanığın hatırlayamadığı şeklindeki
beyanları karşısında dolandırıcılık suçu
yönünden UYAP kaydı bulunmaktadır.
Dolandırıcılık suçu için nispeten kıvrak
bir zeka gerektirdiği hususları gözetildi-
ğinde sanığın bu celse deyim yerindeyse
top çevirme amacıyla bu tür beyanlarda
bulunduğu aşikardır" dedi. Mahkeme, 
eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 
erteledi. DHA

İçimiz yanıyor
Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin
aileleri duruşma çıkışı adliyenin
önünde basın açıklaması yaptılar.
Açıklamada konuşan Zeynep Hüsünbe-
yi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, "Canla-
rımızı kaybettik. Kızlarımız için ne
desek yetersiz kalıyor. Sadece onlar
değil, burda hepimiz gömüldük kızları-
mızla beraber. Hepimiz hayatlarımızı
kaybettik kızlarımızla beraber. Türk
adaletine güveniyoruz" dedi. Buket Yıl-
dız'ın babası Levent Yıldız ise, "Mahke-
menin duyarlı bir şekilde bakması,
olayla ilgilenmesi çok hoşumuza gitti.
Umarım kadın cinayetlerini en alt dü-
zeye indiririz, bu cani de en üst düzey-
den bir ceza alır.  İlk sefer gördüm,
hissettiğimi içimde tuttum. Kendimizi
frenledik, çünkü yargıya güvenimiz
sonsuz." diye konuştu. Buket Yıldız'ın
annesi Cenan Yıldız, "Ne hissedebilirim
ki. İçim yanıyor, acıyor. Paramparça-
yım. Aile boyu parçalandık. Canımızı
kaybettik biz. Sonuç alacağımızı biliyo-
ruz, çünkü herşey ortada. Tek dileğimiz
başka kadınlar, başka gençler yanma-
sın, başka annelerin canı acımasın, ev-
latlarından olmasın" şeklinde  konuştu.

Aile üyeleri yaşadıkları olaylar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Ortaklaşa hırsızlık!
İstanbul'da iki ayrı eve giren 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin apartmanların ikinci
katındaki dairelere birbirlerinin omzuna basarak tırmanma anları güvenlik kameralarına yansıdı

esenler ve Bağcılar'da 2 gün
arayla hırsızlık meydana geldi.
Şüphelilerin sabaha karşı göz-

lerine kestirdikleri apartmanların ikinci
katlarındaki dairelere birbirlerinin om-
zuna basarak açık pencereden girdikleri
tespit edildi. Şüphelilerin 21 Ekim tari-
hinde Bağcılar'da girdikleri evden 4
elektronik eşya, 23 Ekim tarihinde
Esenler' de bir evden 2 cep telefonu çal-
dıkları tespit edildi. Şüphelilerin iki ayrı
evden toplamda 30 bin lira değerinde
hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Kameralara yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro
Amirliği ekipleri ihbarlar üzerine ça-
lışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının
meydana geldiği bölgelerde güvenlik ka-
meralarını inceledi. Eşkal ve kimlikleri
tespit edilen şüpheliler polisin yaptığı
takip sonucu 28 Ekim tarihinde adresle-
rinde yakalandı. Şüphelilerin sorgula-
rında Abdullah Y.(27) 6 suç kaydı,
Barış T.(20)'nin 4 suç kaydı, Adem
A.(28)'nın ise bir suç kaydı olduğu or-
taya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. Öte yandan
şüphelilerin apartmanlara birbirlerinin
omzuna basarak tırmanma anları gü-
venlik kameralarına yansıdı. 

Arnavutköy'de virajı alamayarak de-
vrilen TIR'ın altında kalan bisikletli
hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden
kişinin, Fatih'te özel bir hastanede
gören yapan Üroloji Uzmanı Operatör
Doktor Aytan Kar olduğu öğrenildi

Şişli’de 
yangın paniği

şişli'de yabancı uyruklu kişile-
rin kaldığı 9 katlı bir binanın seki-
zinci katında bulunan dairede

yangın çıktı. Dar yollarda park edilen araç-
lar yüzünden itfaiye ekipleri yanan binaya
ulaşmakta güçlük çekti. Binadakilerin pa-
nikle dışarı çıktığı yangında iki kişi mahsur
kaldı. Mahsur kalanlar olay yerine gelen it-
faiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın
saat 19.45 sıralarında Hürriyet Mahallesi
Derebaşı Sokak'ta bulunan ve yabancı uy-
ruklu kişilerin kaldığı 9 katlı bir binanın se-
kizinci katında meydana geldi. İddiaya göre
kombiden kaynaklanan yangın nedeniyle
binayı dumanlar kapladı. Dumanı gören
bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Yanının
çıktığı dairede 2 kişi mahsur kaldı. Mahsur
kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Haber
verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda it-
faiye ekibi sevk edildi. Ancak yolların dar
olması ve park eden araçlar yüzünden it-
faiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük
çekti. Yangın olay yerine ulaşan itfaiye
ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması
sonucu kontrol altına alındı.

Valeler gözaltına alındı
Beşiktaş'ta 1
kişiyi bıçakla-
yan valeler

gözaltına alındı. Beşik-
taş'ta tartıştıkları 1 kişiyi
bıçaklayan 2 vale gözal-
tına alındı. yapılan çalış-
malar sonucunda
bölgede izinsiz valelik
yapan 10 vale standı kal-
dırıldı. Bebek'te sabah
saatlerinde Mühacit
Bere Ç(22) isimli bir ki-
şinin bıçakla yaralanma-
sıyla ilgili olarak
Beşiktaş İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri ta-
rafından başlatılan çalış-
mada sonucunda olayı
gerçekleştirdiği belirle-
nen 2 vale gözaltına alır-
ken bölgede izinsiz vale
hizmeti verdiği belirle-

nen 10 vale standı kaldı-
rılarak bu standları kul-
lananlara idari işlem
yapıldı. Olay sabah sa-
atlerinde Bebek Mahal-
lesi Cevdetpaşa Caddesi
üzerinde meydana geldi.
Bölgede izinsiz vale hiz-
meti veren Mücahit B.
ile Oğuz G. isimli iki
kişi, Mücahit Bere Ç.
isimli bir kişiyi arala-
rında çıkan tartılma se-
bebiyle yaraladı. Olay
sonrasında çalışma baş-
latan polis,  şüpheliler
Mücahit B. ile Oğuz
G'yi gözaltına aldı. Ay-
rıca Beşiktaş Belediyesi
ile birlikte yürütülen ça-
lışma sonucunda izinsiz
çalıştıkları belirlenen 10
vale standı kaldırıldı.



Y eni bir dünya düzeni kurulduğuna işaret eden
gazeteci yazar Deniz Zeyrek, "Türkiye, bu dü-
zende kendine bir yer buluyor" dedi. Başakşehir

Millet Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen panele Başak-
şehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mah-
mut Yavuz, AK Parti Başakşehir İlçe Gençlik Kolları
Başkanı Nurettin Gülümseyen ve çok sayıda Başakşe-
hirli katıldı. Moderatörlüğünü Gazeteci Erhan Öz-
türk'ün yaptığı panelde, gazeteci-yazarlar Deniz
Zeyrek ile Mustafa Kartoğlu konuşmacı olarak
yer aldı.

Yeni bir dünya düzeni kuruluyor

Panelde konuşan gazeteci-yazar Deniz Zeyrek, Türki-
ye'nin son çeyrek asrını gözlemlediğini belirterek, “Dış
politikada iki seçeneğiniz vardır. Ya akıntıya kapılıp gi-
deceksiniz ya da akıntının yönünü değiştireceksiniz”
dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın PYD/YPG'li te-
rörist Ferhat Abdi Şahin için ‘Mazlum Kobani' kod
adını kullanmasını eleştiren Zeyrek, “Böylece onu ve
eylemlerini de mazlumlaştırmaya çalışıyorlar” diye ko-
nuştu. Zeyrek şöyle devam etti: “Sınır ötesi operas-

yonlar bazı çevreler tarafından eleştiriliyor ancak kendi
geleceğimiz açısından etrafımızda neler olup bittiği
çok önemli. Sınırınızda 100 bin kişilik bir terör ordusu
kurulursa bu şimdilik size bir zarar vermeyebilir ancak
5-10 yıl sonra o sınırlarınızı kaybetme tehlikesiyle karşı
karşıya kalabilirsiniz. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor,
Türkiye de kendine bir yer buluyor.”

Cumhurbaşkanı söylenmesi gerekeni söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son ABD
ziyaretini yorumlayan Zeyrek, “Bu ziyareti de,
Trump'ın yazdığı mektubun iade edilmesini de başarılı
buluyorum. Cumhurbaşkanı'nın tercihi doğruydu. Ya-
pılması gerekeni yaptı, söylenmesi gerekeni söyledi”
değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın mantolama sistemi değiliz

Panelde söz alan gazeteci-yazar Mustafa Kartoğlu da,
dış politikada eskiden Avrupa'nın mantolama sistemi
gibi davranıldığını dile getirerek, “Artık öyle değil. Biz
Avrupa'nın mantolama sistemi değiliz. YPG/PKK ile
savaşıyoruz, ‘Türkiye Kürtler'le savaşıyor' diyorlar.
Trump da böyle söyledi. Ama bu asla doğru değil”
ifadelerini kullandı.
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E ğer zaaflarınız varsa,zaaflarınızın sizi
götürdüğü yeri görmek zorundası-
nız.Görmezseniz bitersiniz.

Ak Parti ‘de millet ile milletin lideri ara-
sındaki iletişimi sağlamakla mükellef teşkilat
mensupları bir zaaflar zinciri ile karşı kar-
şıya kalmış durumda.Tamamen samimi duy-
guları ile sahadan, sokaktan milletin
düşüncesini getiren insanları, “Ak Parti de
külliyen sorun yok” diyerek hırpalamak bile
başlı başına bir sorun değil mi? 

Son beş yıldır millet bas bas bağırıyor duy-
mazdan gelmek sorun değil mi? Millet san-
dığa gidiyor, yüreğinin bir tarafı sızlayarak
ince bir ayar çekiyor, ders alınsın diye. Gör-
müyor musunuz?

Kabul etmezsek çözemeyiz. Evet Ak
Parti’de problem var. Problem; milletin lide-
rine olan güveni,O’na olan sadakati ile ilgili
değil elbette. Problem, Ak Parti’nin kuruluş
ruhunu bilmeyenlerin,yaşayarak öğrenme-
yenlerin,Ak Parti’nin temel felsefesini kavra-

yamayanların Ak Parti’yi
milletin partisi olmaktan çıkarmaya 
çalışmalarıdır. 

Ak Parti’de siyasi gelecek arayanlar, nefsi-
nin, heva ve hevesinin  peşine koşanlar, ikti-
dar nimetlerine sınır tanımaz bir biçimde
fütursuzca  saldıranlar, makam,mevki  ve güç
sarhoşu olanlar,oturdukları koltuklardan ken-

dine güç devşirenler,kuruluş ruhuna ihanet
edenler, hangi pencereden bakıyorlar bilmem.
Bildiğim şu,  Milletin verdiği yetki ile millete
caka satanlar milletin sillesine hazır olsunlar. 

Teşkilatlar Ak Partinin uç noktalarıdır. Li-
derin millet ile olan bağlarını kurarlar. Teşki-
lat mensupları ego ve kibir hastalığından
kurtulmalıdır. Koltuklardan güç devşirerek
bu milleti bir uçuruma sürüklemeye hakkınız
yok. Kibriniz, heva ve hevesleriniz, kompleks-
leriniz milleti nasıl bir akıbete götürüyor
görün. 

Son 25 yılda ömürler verilerek  elde edilen
kazanımlar, sizin kibrinize kurban edilemez.

Büyük Türkiye ideali için bu davayı omuzla-
yan milyonların, Ak Parti’yi ve Sayın Cum-
hurbaşkanımızı geleceklerinin umudu olarak
gören mazlum coğrafyanın mağdur insanları-
nın hayallerini yok edemezsiniz. Mazlum ve
masumların vebali sizi boğar. 

1400 yıl önce Uhud’da ganimet derdine
düşen okçular, İslam ordusunu ne hale düşür-
düyse bugün de bir koltuk,bir makam, bir
mevki veya daha çok para için kılıktan kılığa
girerek Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasına
sığınanlar da koca bir topluluğu aynı duruma
düşürüyor. Yapmayın. Unutmayın mahşer
var.

Unutmayın mahşer var

Sayı:43271153-206.16.04.02-E.15158397                                                                  09/10/2019
Konu:Satış

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
DOSYA NO:2019/01
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti ve nitelikleri: 
TAPU KAYDI: 
İstanbul İli, Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi, 3274 ada 17 parselde kayıtlı B blok, 6. Kat, 26 no.lu
“Mesken” nitelikli bağımsız bölüm.
İMAR DURUMU:
Ataşehir Belediyesinde yapılan dosya incelemesinde değerleme konusu taşınmaza ait imar arşiv dosya-
sında 20.10.1986 tarih ve Cilt:15 Sayfa: 1 numaralı Yapı ruhsatı ve 13.08.1993 tarih ve 993-9-42 sayılı ta-
dilat yapı ruhsatı olduğu, bila tarih ve 96-394 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi olduğu
görülmüştür.29.06.1993 tarih ve 93/9038 no.lu onaylı mimari tadilat projesi incelenmiştir.Taşınmaza ait
herhangi bir Yapı Tatil Tutanağı bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel, Ayrık nizam, Taks:0,25,
Kaks:2,07 Hmaks: Serbest yapılaşma şartlarına sahip olup ‘’Konut’’ lejantında kalmaktadır. 
HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI:
Satışa konusu taşınmaz; tapu kayıtlarında İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, İçerenköy mahallesi, Kurucular si-
tesi, B blok, Kat: 6, Daire: 26 numaralı açık adreste yer almaktadır.  Ataşehir Tapu Müdürlüğü’nde
29.06.1993 tarih ve 93/9038 no.lu onaylı mimari tadilat projesi incelenmiştir. Parsel üzerinde 8 adet blok
yer almakta olup konu taşınmazın yer aldığı B blok kuzey cephede köşede konumludur. Onaylı tadilat
projesine göre B blok, bodrum kat + zemin kat + 7 normal kat olmak üzere toplam 9 katlıdır. Taşınmazın
bodrum katında; sığınak, kazan dairesi, kömürlük, su deposu, hidrofor ve kapıcı dairesi, zemin katta ve 7
normal katın her birinde 4 er daire bulunmaktadır. Taşınmaz toplamda 32 bağımsız bölümden ibarettir.
Taşınmazın bulunduğu site içerisinde açık otopark alanı ve 7/24 güvenlik yer almaktadır. Mahallinde yapı-
lan incelemede konu taşınmazın iç hacimleri görülememiş olup dışarıdan ekspertiz işlemi gerçekleştiril-
miştir. Satışa konu olan daire, B blok içerisinde 6. Katta,26 bağımsız bölüm numaralı bina girişine göre
sol arka cephede yer alan dairedir. Taşınmaz mimari projesine göre; salon, 3 adet oda, mutfak, koridor,
antre, banyo, tuvalet, 2 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup brüt 98 m2 alana sahiptir. K.D.V.
Oranı %1 dir.

MUHAMMEN BEDELİ:  
450.000,00-TL.(Dörtyüzellibintürklirası)
SATIŞ ŞARTLARI:
1. açık arttırma :11.12.2019 günü saat:10:10-10:15 arasrası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi
ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak  No:10 Pendik/İstanbul adresinde 
2. açık arttırma : 18.12.2019 günü saat: 10:10-10:15   arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi
ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, ar-
tırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 olan 337.500,00TL (Üçyüzotuzyedibinbeşyüz-
TürkLirası)’sini bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için
temin edilmiş ise, artırma bedelinin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve ya-
pılacak masrafları karşılaması şarttıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta-
ahhüdü baki kalmak üzere 18/12/2019 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci
artırmada rayiç bedelin % 50’ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu
ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli
çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır. (İlk arttır-
maya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar
%75’den açılacaktır.)                   
Artırmaya katılacaklardan muhammen bedelin % 7,5 u oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı
Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve özel fi-
nans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet
iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek
ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edi-
lecek Milli esham ve tahvilat ( Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri
üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı is-
tediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tellaliye harcı, DV, KDV, tahliye masrafları,  tapu alım ve satım
harcı ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Gayri-
menkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır. 
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar,
teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden sorumlu ola-
caklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Merkez Müdürlüğümüzce tahsil edilecek-
tir. Bu fark, varsa önce teminat bedelinden alınacaktır. Teminattan meblağ artması halinde ise kuruma
irad olarak kaydedilecektir. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde
açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilir. Satışa iştirak edecekler yanlarında
resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi
ibraz edeceklerdir. 6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar. Satış
ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları,  başkaca bilgi almak isteyenlerin
2019/01 takip no’lu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonuna başvurmaları
gerekmektedir. Satışa katılacak olanların, teminatlarını en geç ihale bitimine kadar komisyona vermeleri
gerekmektedir. 
Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine borçlu ve irtifak hakkı sahipleri de dahildir.)  adresine gönderilecek
olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLA-
NEN tebliğ olur. 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1079566)

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Güncel Gelişmeler Ekseninde Türk Dış Politikası” 
panelinde son gelişmeler masaya yatırıldı. Burada konuşan Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 
“Dış politikamızın bize yansımalarından biri de göç. Şu an çevremizdeki birçok komşumuz 
Türkiyeli değil. O insanların ülkemize geliş sebeplerini de iyi anlamamız lazım” dedi
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rukiyekaradogan@mynet.com

İNCE İNCE

Kartoğlu, şunları kaydetti: “Dış politika-
mızın bize yansımalarından biri de göç. Şu
an çevremizdeki birçok komşumuz Türki-

yeli değil. O insanların ülkemize geliş se-
beplerini de iyi anlamamız lazım. Hep

'ensar-muhacir' edebiyatı yapıyorduk ancak
Allah insanı iddiasından vururmuş. Ne

kadar 'ensar' olabildiğimizi ilk kez
tartma fırsatımız oldu.” Konuş-
macıların seyircilerin sorularını
cevaplandırdığı panel, katılım-
cılara çiçek takdimi ve fotoğraf

çekilmesiyle sona erdi.

Ensar kavramı

Yaşamaz dediler
şimdi 5 yaşında
İstanbul’da yaşayan Şeyda ve Süleyman Bilgin çiftinin üçüncü
çocukları Eylül, 5 yıl önce bin gram ağırlığında dünyaya geldi.
Doktorların ‘yaşamaz’ dediği mucize bebek Eylül, 5’inci
yaşına girdi ve yaşıtlarıyla birlikte okula gidiyor

Her yıl dünyada 17
Kasım Dünya Prematüre
Günü olarak çeşitli etkin-

liklerle hatırlanıyor. emsey Hospital
hastanesinde de “Beraber Başar-
dık” konulu Prematüre Bebek etkin-
liği  gerçekleştirildi. etkinliğe çok
sayıda prematüre çocuk sahibi aile
katıldı. Son araştırmalara göre her
yıl Türkiye’de 150 bin bebek pre-
matüre olarak dünyaya geliyor. O
bebeklerden biri de eylül Bilgin. 5
yıl önce prematüre bebek olarak
bin gram ağırlığında dünyaya gelen
eylül için doktorlar yüzde 10 yaşam
şansı verdi. yemek borusundaki tı-
kanıklık nedeniyle uzun süre besle-
nemeyen küçük kız, 70 gün
kuvözde kaldı. Zorlu geçen tedavi
sürecinin ardından sağlığına kavu-
şan ve şu an 5 yaşında olan eylül
Bilgin, artık konuşuyor, yürüyor ve
yaşıtlarıyla birlikte okula gidiyor.

Yılmadan mücadele ettik

Prematüre bebek annesi olmanın
çok zorlu bir süreç olduğunu ifade
eden Şeyda Bilgin, “yüzde 10 yaşam
şansı verildi.Çocuğun peşinden git-
meyin, tedavisi için bu kadar uğraş-
mayın dediler. Çabalamayın gibi
sözler de duyduk ister istemez. Bazı
doktorlar, ümidimizi kesmemizi söy-
leyerek ‘yeniden çocuğunuz olur,
üzülmeyin’ tesellisinde bulundu. Bu
süreç gerçekten çok zordu. Ama yıl-
madık, duanın gücüne inandık. eylül
70 gün kuvözde kaldı. Ben de bazı
ameliyatlar geçirdim. eylül ve ben
ayrı hastanelerde kaldık. Biz 2 sene-
mizi eylül’e feda ettik. Prematüre be-
bekler için hijyen çok önemli. eve
misafir kabul etmedik, çevremizle
görüşmedik. eylül’ü uzun bir süre dı-
şarıya çıkarmadık. Şu an çok şükür
eylül iyi. Şu anda bir fizik tedavimiz
var. Artık okula başladı” dedi.

Bağcılar
şampiyonaya
katılıyor
Başarılarıyla
adından söz ettiren
Bağcılar Belediyesi

Enderun Yetenekli Çocuklar
Merkezi öğrencileri, milli takım
sporcusu olarak Avrupa GO Fe-
derasyonu’nun organize ettiği 6.
Avrupa Gençlik GO Takım
Şampiyonası’na katılacak. En-
derunlu çocukların hedefi tur-
nuvanın düzenleneceği
Hırvatistan’dan zaferle dönmek.
Avrupa GO Federasyonu tara-
fından 17 Kasım 2019 ile Şubat
2020 arasında Hırvatistan’ın
başkenti Zagreb’de 6. Avrupa
Gençlik GO Takım Şampiyo-
nası düzenlenecek. 18 yaş altı
“Gençler” ve 18 yaş üstü “Yetiş-
kinler” kategorilerinde katılmak
üzere Türkiye’den iki grup yer
alacak. Gençler kategorisinde
Bağcılar Belediyesi Enderun Ye-
tenekli Çocuklar Merkezi’nden
Milli Takım’a seçilen 4 öğrenci
bulunuyor. Türkiye GO Milli
Takımı’na seçilen Enderunlu
öğrencilerden Şerif Göktaş,
Buğra Yalçın, Mehmet Ali Gök-
taş ve Mehmet Cemal Çaylak’ın
daha önce uluslararası turnuva-
lardan çok sayıda birinciliği var.
Müsabakalara çok sıkı hazırlan-
dıklarını söyleyen öğrenciler,
Hırvatistan’dan mutlu haber-
lerle dönmek için ellerinden ge-
leni yapacaklarını belirtti.
Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı da uluslararası
platformda ülkemizi temsil ede-
cek öğrencilerimize şampiyo-
nada başarılar diledi.

Yasin
Kartoğlu
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İ nsan, kâinatta en değerli varlıktır.Alemle-
rin yaratıcısı olan Yüce Allah, her şeyin
yaratılışını en güzel biçimde yapmıştır.

Yaratanların en güzeli olan Allah ilk insanı
yaratıp ona en güzel biçimi verdiği gibi her in-
sanı da en güzel biçimde en mükemmel şe-
kilde var etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de insan
için şöyle buyurmaktadır: “Biz, gerçekten in-
sanı en güzel bir biçimde yarattık.” ( Tin Su-
resi 95/4) Gerçekten yaratıkların en güzeli
insandır. Âyette geçen “ahsen-i takvim” ifa-
desi, maddî-manevî her türlü güzelliği içine
alır. Boyunun düzgünlüğü, endamının eşsizliği,
akıl, irfan ve düşünce sahibi, konuşan, yazan,
sanat kabiliyeti olan bir varlık oluşu, güzeli
çirkinden, hayrı şerden, ayırabilme özelliği...
bu güzelliklerden bazılarıdır. Yüce kitabımız
Kur’an’da Allah’ın bizleri çeşitli imtihanlar-
dan geçireceğini ve neticesinde ceza veya mü-
kafat vereceğini bildirmiştir. Sıkıntılara göğüs
germek, acıya ve kedere karşı sabır göster-
mek, şartları ne kadar kötü olursa olsun Al-
lah’a olan inanç ve güveni yitirmemek,
Müslümanın temel karakteri ve ilkesi olmalı-
dır. Üstelik bu yolda gösterilen sabır ve müca-
delenin Allah katında büyük bir ecri ve değeri
vardır.

Nitekim ilk insan ve ilk peygamber Hz.
Âdem (a.s) ile Hz. Havva imtihana tabii tutul-
muş ve cennetten dünyaya gönderilmiştir.

• Hz. Yakup (a.s) evladı Hz. Yusuf ile imti-
han olmuş!

• Hz. Lut (a.s.), sapkın bir topluluk ile im-
tihan olmuş!

• Hz. Eyüb (a.s.) kendisini saran şiddetli
hastalık ve fiziksel zorluklarla imtihan olmuş!

• Hz. Harun (a.s.) kendisini yalanlayan ve
putperest olan kavmi ile imtihan olmuş!

• Hz. Yahya (a.s.) dönemin zorlu inkarcı-
ları tarafından şehit edilirken

• Hz. İsa (a.s.) münafıkların tuzaklarına
karşı mücadele ederken, bu mübarek peygam-
berler büyük bir imtihan ile karşı karşıya gel-
mişlerdir. Dolayısıyla bizlere Allah’ın
emirlerini anlatan nice peygamberler dahi
çeşit çeşit imtihanlardan geçmiştir. Hepsi de
sabır yolunu tutmuşlar ve muvaffak olmuşlar-
dır.

İmtihan her bir birey için ayrı cereyan et-
mektedir. Her ferdin imtihanı ayrı ayrıdır.
Kimi zenginliğiyle, kimi fakirliğiyle, kimi ev-
latlarıyla, kimi eşiyle, kimi ana-babasıyla,
kimi hastalıkla imtihan olmaktadır. İmtihan-
lar ayrı ayrı olsa da imtihanlarda başarılı
olma şekli ise tektir. Oda; Sabır. İmtihanların
zorluğunu hafifletecek olan başarının anah-
tarı, sabırdır. 

İslâm dini, inancı, rengi, ırkı ve sosyal ko-
numu ne olursa olsun her insanın hayatını do-
kunulmaz bir değer olarak kabul edip insan
hayatına yönelik her türlü saldırı ve tehlikeyi
en etkili şekilde önlemeye çalışır. Bu nedenle-
dir ki İslâm, kişilere yaşama haklarını kendi
elleriyle yok etme demek olan intihar hakkını
vermemiş, bunu büyük günahlar arasında say-
mış, inancı ve ameli ne olursa olsun bu kimse-
lerin sırf intihar etmiş olması sebebiyle
ahirette büyük bir cezaya çarptırılacağını bil-
dirmiştir.Resulullah (s.a.v.); “Kim kendisini
bir dağın tepesinden atar da ölürse, cehennem
ateşinde de ebedi olarak böyle (azap) görür.
Kim zehir içerek kendisini öldürürse, cehen-
nemde zehir kadehi elinde olduğu halde de-
vamlı ceza çeker.” buyurmuştur.

(Müslim İman 175)
Bütün hadisler intiharın ne denli büyük bir

günah olduğunu ortaya koymaktadır. İnsan,
ne kadar zor ve acıklı bir durumda olursa
olsun kendi hayatını sona erdirme hak ve yet-
kisine sahip değildir. Dünyada intihar oranla-
rına göz attığımız zaman İslam dini ile
müşerref olmayan ve inanç yönü zayıf olan in-
sanların çoğunlukta oldukları apaçık ortada-
dır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO)
hazırladığı rapora göre, dünyada her 40 sani-
yede bir kişi intihar sebebiyle ölüyor. ‘İntiharı
önlemek’ adlı rapor, şu zamana kadar örgütün
hazırladığı en kapsamlı çalışma olarak ko-
nuyla ilgili istatistiklere yer veriyor.

1. Sırada Litvanya, 10 senede intihar oranı

ikiye katlanan ülkede her
100.000 kişiden 42'si intiharla hayatına son
veriyor. 

2. Sırada Rusya, bu ülkede ergen yaşlar-
daki intiharlar daha fazla. 

3. Sırada Belarus, bu ülkede erkeklerin in-
tihar oranı kadınlarınkinden 6 kat fazla. Er-
keklerin 100.000'inden 66sı intihar ediyor.

4. Sırada Letonya, intihar oranı
100.000'de 34. Bu kişilerin çoğu ise erkek.

5. Sırada Estonya, bağımsızlıklarını kazan-
madan önce 100.000'de 16 olan intihar oranı,
bağımsızlıklarını kazandıklarından sonra 33'e
çıktı. Sebepler arasında adaptasyon sıkıntısı
ve sosyal hayatın değişimi var. 

6. Sırada Macaristan, bu ülkede ise
100.000 kişiden 32'si intihar ediyor. 

7. Sırada Slovenya, bu ülkede intihar oranı
100.000 kişide 30. 

8. Sırada Ukrayna, bu ülkede şehir kesimle-
rinden çok kırsal kesimlerde intihar sayıları
artış gösteriyor. Nedenler arasında aile ve eği-
tim durumunun kötülüğü, alkol kullanım oranı
gösteriliyor. 

9.Sırada Kazakistan, bu ülkede 100.000
kişiden 28'i intiharla yaşamını sonlandırıyor.
İntihar edenlerin çoğunluğu genç. 

10. sırada Finlandiya, bu ülkeden intihar
oranlarının yüksek olmasının en büyük nedeni
alkol. 

İntihar oranları ülkeden ülkeye değişiklik
gösteriyor. Bunda kültürel, sosyal, dini ve eko-
nomik etmenlerin rolü büyük. Örneğin; Katolik
ve Müslüman ülkelerde oran hayli düşük,
bunda din tarafından intiharın yasak olmasının
etkisi var.

* Ülkeler arası intihar oranları oldukça de-
ğişken, oranın yüksek olduğu ülkelerde, düşük
olan bölgelere göre 40 kat daha fazla vaka gö-
rülebiliyor.

* İntihara sebep olan duygusal sorunlar
genel olarak birbirine benziyor. Dünya Sağlık
Örgütü buna dikkat çekerek hükümetlerin ben-
zer önlemler alabileceğini söylüyor.

* İntiharı yasadışı ilan etmek oranları dü-
şürmüyor. Örneğin; Hindistan’da intihar etmek
yasal değil, ancak ülke en yüksek intihar oran-
larına sahip. Her 100 bin kişiden 21’i intiharı
seçiyor; bu da dünya ortalamasından hayli
yüksek.

* Hem Güney Kore hem de Kuzey Kore inti-
harın en yüksek olduğu ülkeler, Güney Kore’de
100 bin insandan 36’sı, Kuzey Kore’de ise
39’u intihar ediyor.

* İntiharların dörtte üçü düşük – orta gelirli
ülkelerde gerçekleşiyor.

* İntiharlarda dışlanma büyük bir faktör-
dür. Göçmen ve mülteciler gibi çatışma, taciz,
dışlanma tecrübelerinden geçmek, cinsel yöne-
limlerden dolayı ayrımcılığa uğramak intihara
yönelişi artırıyor.

* Bir kez intihar girişiminde bulunan insan-
lar için en büyük ölüm riski intihar, DSÖ’ye
göre bu da hükümetlerin intihara kalkışan kişi-
lere yeterince ulaşamadığını gösteriyor.

* Gün içinde en çok sabah saatlerinde inti-
har ediliyor, rapora göre uykusuz bir gece, ya-
kında konuşacak kimsenin olmaması ya da
alkol bunda etkili bir faktör olabilir. 

Yetişkinlerde en sık intihara yol açan olay-
lar mali ya da işle bağlantılı sorunlardır. Ja-
ponya’da ekonomik çöküş yıllarından sonra,
yakın zamanlarda intiharlar yılda 30.000’i
aştı. Mainichi Daily News gazetesine göre,
kendini öldüren orta yaşlı erkeklerin dörtte üçü
“borçlar, ticari başarısızlıklar, yoksulluk ve iş-
sizlikten kaynaklanan sorunlar yüzünden” inti-
har etti. Ailevi sorunlar da intihara yol
açabilir. Finlandiya’da yayımlanan bir gazete
şu haberi verdi: “Son yıllarda boşanmış orta
yaşlı erkekler” en riskli gruplardan birini oluş-
turuyor. Macaristan’da yapılan bir araştır-
mada intiharı düşünen kızların çoğunluğunun
parçalanmış ailelerde büyümüş olduğu gö-
rüldü. İmanı olan intiharı düşünmez. İntihar 
bir kurtuluş değil, sonsuz acı azapların başlan-
gıcıdır. İntihar etmek, başkasını öldürmekten
daha büyük günahtır! Hayat kutsaldır ve Al-
lah’ın bir ihsanıdır. İntihar ise; cinayettir ve
büyük günahlardandır.

Hayat kutsal 
intihar cinayettir
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İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim kutlamaları
dolayısıyla eşi ve kendi hakkında yapı-

lan yorumlara cevap verirken “Benim eşim,
Cumhuriyet kadını olarak hayatını geçiriyor.
Ben de Cumhuriyet erkeği olarak. Bununla
da gurur duyuyoruz. Saklamıyoruz, sakın-
mıyoruz. Hatta ben, ‘Cumhuriyetin projesi-
yim!’ de diyorum” ifadesini kullandı.
Gazeteci Ayşe Arman, Hürriyet ayrıldıktan
sonra yaptığı ilk söyleşiyi, İBB Başkanı İma-
moğlu ile oldu. Arman, söyleşiyi kişisel blo-
ğunda yayınladı.

Her görevin ağırlığı vardır

29 Ekim ve 10 Kasım’da sizi eleştirenler
oldu. Konser yönettiniz ya, size “elitist” de-
diler. Sonra eşinizin kıyafetleri, bir kısım in-
sana dert oldu. Onun giyimi üzerinden, “İşte
Cumhuriyet kadını!” yakıştırmasıyla, top-
lumdaki ayrımcılığa, sizin de katkıda bulun-
duğunuzu söylediler. Cevabınız nedir? 
Bu kavram üzerinden bizi öven, benim ve
eşimin tavrını, giyimini överken de, bir kısım
insanı rencide eden her yorumu şiddetle kı-
nıyorum! O yorumların hiçbirinde ben
yokum. Cumhuriyet Bayramı kutlamanın,
bir geleneği vardır. Yüzde 75’i, yüzde 80’i dış
sermaye tarafından yapılmış bir binayı aç-
makla, “Cumhuriyet Bayramı kutladım!” di-
yemezsiniz. Bayram kutlamanın başka bir
görevi, ağırlığı vardır. Coşkuyu arttırırsınız,
insanlara milli duygularını hissettirirsiniz.
Benim yaptığım tamamen bu. Biz, o kadar
bir mutlu bayram kutladık ki. 10 Kasım’a
gelince, o da özel bir gün, bize bu güzel ül-
keyi emanet eden kurucuyu yasla değil, öz-
lemle anmalıyız. Biz de öyle yaptık… 

Ben cumhuriyet projesiyim
Peki ya “İşte Cumhuriyet Kadını!” 
eleştirisi… Ona ne diyeceksiniz?
“Cumhuriyet kadını” deyip birilerini aşağıla-
yan yorumların hiçbirine katılmıyorum.
Ama şu var: Benim eşim, Cumhuriyet kadını
olarak hayatını geçiriyor. Ben de Cumhuri-
yet erkeği olarak. Bununla da gurur duyuyo-
ruz. Saklamıyoruz, sakınmıyoruz. Hatta
ben, “Cumhuriyetin projesiyim!” de 
diyorum.

Eşinize, bu son tartışmalardan sonra, 
“Sen biraz geri planda kal!” demediniz?
Yok canım der miyim? Hiç öyle bir tavrım

olmadı. Hatta, aksine, “Daha fazla sürecin
içinde olmalısın!” dedim. Çünkü İstan-
bul’da, toplumun bir lideri var, Büyükşehir
Belediye Başkanı seçilmiş bir lider. Ben emi-
nim ki, beni seçerken bu halk, bütün değerle-
rimle kabul etti. Bunun içinde maneviyatım
var, hayata bakışım var, eşim var, çocuklarım
var, annem- babam var. Eşimin de, ailemin
diğer mensuplarının da, olmaları gereken
yerlerde, katkı sunmaları gerekiyor. Kimileri
normal yaşamını sürdürürken, eşim Dilek’in
böyle bir şansı yok, katkı sunması gerekiyor.
Ona bu yönde tavsiyelerim oldu. O da
zaten, belirlediği kulvarda, yapması gereken-
leri yapıyor.

Pek çok insan, eşinizi, bir dergiye kapak
olduğu için de eleştirdi. Bense bayıldım o 

fotoğraflara. Siz, bu kadar büyük bir hadise
yaratacağını biliyor muydunuz?
Eşiniz sinirlendi mi tepkilere?
Hayır, hiç sinirlenmedi, konuyu açmadı bile.
O fotoğraflar bana da sürpriz oldu. Çünkü
ben öyle fotoğraflar çekildiğini bilmiyordum.
Yani, “Bir dergiye röportaj vereceğim. Fotoğ-
raflar çekilecek” dedi. Ama o fotoğrafların
bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Bil-
sem engellerdim.

Nasıl yani? Bu şaka mı?
(Gülüyor) Yok, biraz ciddi tarafı var. Çok
güzeldi çünkü fotoğraflar! Dediğim gibi
eşim hiç konuyu açmadı, “Şu oldu, bu oldu”
diye konuşmadı, ben de bahsetmedim. Üze-
rinde bile durmadım. Ama fotoğrafları çok
beğendim.

CUMHURIYET
AILESI İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Eşim 

Cumhuriyet kadını, ben de Cumhuriyet erke-
ğiyim; saklamıyoruz, gurur duyuyoruz” dedi

İstanbullu metroya bindi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul'da 24 saat ulaşım' sloganıyla başlatılan,
metroların gece çalıştırılmasının ilk verileri geldi. Gündüz saatte ortalama 25 bin kişinin taşındığı en yoğun metro
ile gece saatte ortalama 1800 kişiyle sefer yapılıyor. Aynı hatta, sefer başına ortalama 310 yolcu düşüyor

İbb Basın Danışmanlığı'ndan alı-
nan bilgiye göre, 5 metro hattında
30 Ağustos'ta başlatılan 'İstan-

bul'da 24 saat ulaşım' projesiyle bugüne
kadar 24.00 ve 06.00 saatleri arasında, top-
lam 595 bin 481 kişi yolculuk etti. Eğlence
mekanlarının yoğun olarak bulunduğu böl-
gelerden geçen, Yenikapı- Hacıosman met-
rosu, toplam 245 bin 908 yolcu ile gece en
çok kullanılan hat oldu. İkinci sırada 146 bin
746 yolcu ile Yenikapı- Atatürk Havalimanı
metrosu, üçüncü sırada ise 118 bin 410
yolcu ile Kadıköy- Tavşantepe (Pendik) met-
rosu yer aldı.

Boş metro seferleri

İBB'den alınan, cumayı cumartesiye ve cu-
martesiyi pazara bağlayan geceler ile bay-
ram geceleri çalıştırılan metroların ekim
ayına ait, çift biletli yolculuk verileri şöyle:

'Ekim ayında Yenikapı-Hacıosman metro-
sunda geceleri 99 bin 989 kişi yolculuk etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte
toplam 9 geceyi kapsayan verinin günlük or-
talaması 11 bin 110 yolcu, saatlik ortalama
ise 1852. Metro A.Ş.'nin 2018 yılı verilerine
göre aynı metro gündüzleri saatte 21 bin
580 kişi taşıyor. Diğer 4 metro hattında da
durum aynı oranlarda.' Yapılan yolculuk-
larda, saat 02.00'ye kadar söz konusu hat-
larda, gündüz ile kıyaslanmasa bile
yoğunluk olduğu görülüyor. Ancak saat
03.00'ten sonra bazı seferler neredeyse boş
vagonlarla yapılıyor. İBB Basın Danışman-
lığı yetkilisi, metroların geceleri çalıştırılması-
nın karı ya da zararının ne olduğuna ilişkin
şunları söyledi: "Tüm toplu taşıma projele-
rinde ve ürünlerinde fizibilitenin önemli bir
değişkeni olarak toplumsal fayda kavramı
esas alınmaktadır. Amacımız, İstanbullula-

rın ihtiyaçlarını ve isteklerini uluslararası
standartlarda karşılayacak hizmet sağla-
maktır. Bununla birlikte 'gece metrosu' hiz-
meti kapsamındaki gelirimiz de beklentilerin
çok üzerinde memnuniyet vericidir."

Ücret açıklaması

Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu, 29
Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 'gece met-
rosu' ile ilgili, "Özellikle gece yolculuklarında
bir ücretlendirme durumu söz konusu. Gece
seyahat eden vatandaşlarımızın, çift tarife
basarak seyahat etme imkanları olacak.
Gece maliyetini hesapladığımızda, yolcu sa-
yısının çok geride olduğunu görüyoruz.
Sübvanse edeceğimiz bir alan. Bunu bir hiz-
met olarak gördüğümüz için maliyetine bak-
maksızın böyle makul bir çözümle süreci
başlatmış oluyoruz" demişti. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

İstanbul Metro’sunu gece kullanan vatandaş sayısında
ciddi bir artış olduğu ve hizmetin devam edeceği açıklandı.

1 dükkan 12 milyon
Ünü Türkiye sınırlarını aşan İstanbul’daki tarihi Kapalıçarşı’da kullanım alanı 9,20
metrekare olan dükkan, 12 milyon TL bedel üzerinden, açık artırma ile satışa
çıkartıldı. Dükkan, Kapalıçarşı’nın Beyazıt Kapısı’na yakın bir bölgede bulunuyor

İstanbul 6. Sulh
Hukuk Mahke-
mesi Satış Me-

murluğu tarafından
gazetelere verilen ilan ile tarihi
Kapalıçarşı’daki bir dükkan,
açık artırma ile satılacak.
Satış, 10 Ocak 2020 tarihinde
İstanbul 6. Sulh Hukuk Mah-
kemesi duruşma salonunda
yapılacak. Dükkanın kullanım
alanının 9,20 metrekare ol-
duğu belirtilen ilanda dükka-
nın imar kaydı, Beyazıt
Mahallesi 2788 ada, 5 parsel
olarak yer alıyor. İlanda dük-
kanın, 'Stil altın Alım Satım
Merkezi' adıyla kullanıldığı da
belirtildi.

3 bin 600 dükkan var

Söz konusu ilanda İstanbul
Üniversitesi Beyazıt Kam-

püsü, Mısır Çarşısı, Gülhane
Parkı'na Ayasofya ve Sulta-
nahmet camileri ile Topkapı
Sarayı gibi tarihi ve turistik
yerlere yürüme mesafesinde
olduğu belirtilen Kapalıçarşı
ile ilgi şu ifadelerde yer aldı:
"Kapalıçarşı 64 cadde ve so-
kağı ile 2 bedesteni, 16 hanı,
22 kapısı ve yaklaşık 3 bin 600
dükkanı ile dünyanın en eski

ve en büyük alışveriş merkezi
durumunda. Kapalıçarşı 45
bin metrekare kapalı alana
sahip olup, mevsimine göre
günde 300 ile 500 bin ara-
sında müşteri ya da misafir zi-
yaret ettiği, ticari anlamdaki
etkinliğin yanında turistik ola-
rak da İstanbul’un gözbebeği
konumunda. 
DHA

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME



G enel Kurulda bu hafta,
Dijital Hizmet Vergisi Ka-
nunu İle Bazı Kanunlarda

ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun Teklifi'nin
görüşmelerine devam edilecek.
Teklife göre, dijital hizmet vergisi
ve konaklama vergisi adı altında
yeni vergiler ihdas edilecek. Dijital
hizmet vergisinin oranı yüzde 7,5,
konaklama vergisinin oranı ise
yüzde 2 olacak. Otel, motel, tatil
köyü, pansiyon, apart otel, misa-
firhane, kamping, dağ evi, yayla
evi gibi konaklama tesislerinde ve-
rilen geceleme hizmeti ile bu hiz-
metle birlikte satılmak suretiyle
konaklama tesisi bünyesinde su-
nulan diğer hizmetler konaklama
vergisine tabi olacak. Kambiyo
muamelelerine ilişkin banka ve si-
gorta muameleleri vergisinin oranı
binde birden binde ikiye çıkarıla-
cak. Gelir vergisi tarifesine yeni
dilim eklenerek üst dilim yüzde 40
olacak. Böylece 500 bin lira ve
üzerinde kazanç elde edenler
yüzde 40 oranında gelir vergisi ve-
recek.

Spor alanına dikkat

Lig usulüne tabi spor dallarında
en üst liglerde faaliyette bulunan

sporculara uygulanan gelir vergisi
kesinti oranı yüzde 15'ten yüzde
20'ye çıkarılacak. Sporcuların üc-
retleri üzerinden kesilen ve ödenen
gelir vergisinin spor kulüplerine ia-
desine yönelik uygulama yürür-
lükten kaldırılacak. Değeri 5
milyon lira ve üzerinde olan mes-
ken nitelikli taşınmazlar değerli
konut vergisine tabi olacak. Tapu
harcına ilişkin, emlak vergisi değe-
rinin yanı sıra Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünce belirlenmiş
bir değer bulunması durumunda,
bu değerden az olmamak kaydıyla
devir ve iktisap bedeli alınacak.

Komisyonlar görüşecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda, 2020 yılı bütçesinin görüş-
melerine devam edilecek.
Komisyonda yarın Dışişleri Ba-
kanlığı, 19 Kasım Salı günü Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı, 20 Kasım Çarşamba günü
İçişleri Bakanlığı, 21 Kasım Per-
şembe Günü Milli Savunma Ba-
kanlığı, 22 Kasım Cuma günü ise
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğının bütçeleri ele alınacak. Di-
lekçe Komisyonu, çarşamba
günkü toplantısında "27. Yasama
Dönemi Dilekçe Komisyonu Faa-
liyetleri"ni görüşecek.

F azla Çalışma İş Kanunu’nun 41.
maddesinde “Ülkenin genel yararları
yahut işin niteliği veya üretimin artı-

rılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapıla-
bilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar
çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan ça-
lışmalardır.” şeklinde düzenlenmiştir. Aynı

maddeye göre fazla saatlerle çalışmak için
işçinin onayının alınması gerekir.İş Kanu-
nuna İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Süre-
lerle Çalışma Yönetmeliğine göre fazla
çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak
için işçinin yazılı onayının alınması gerekir.
Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durum-

larda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle
çalışma için bu onay aranmaz.Fazla çalışma
ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesi-
nin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç or-

taya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında
saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle
çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı
otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildi-
rimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.Yine
4857 sayılı İş Kanunu’na göre fazla çalışma
süresinin toplamı bir yılda 270 saati aşa-
maz. Ancak kanun hükmü işçiyi korumaya
yönelik bir hükümdür. Bu sınırlandırmaya
rağmen işçinin yılda 270 saatten daha fazla

çalıştırılması halinde bu çalıştırmanın karşı-
lığı olan fazla çalışma ücretinin de işçiye
ödenmesi gerekmektedir.Burada dikkat edil-
mesi gereken bir diğer husus Yargıtay 7.
Hukuk Dairesinin E. 2014/19129, K.
2015/13542 sayılı 02.07.2015 tarihli kara-
rında belirtilmiş olup söz konusu karara
göre; işçiye yıllık 270 saatten fazla çalışma
yaptırılması ücreti ödense dahi haklı fesih
nedenidir.Saygılarımla...

Fazla çalışma onayı

EKONOMİ
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TBMM Genel Kurulu, dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi, değerli konut vergisi ihdası ile gelir vergisi
tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin mesaisini sürdürecek

MECLIS’TE VERGI
DUZENLEMESI
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isTanbul Sabiha Gök-
çen Uluslararası Havali-
manı’na ilk uzun mesafeli

uçuş Kuala Lumpur'dan  gerçekleşti.
Malezya Havayolları, Sabiha Gök-
çen Uluslararası Havalimanı’na
uzun mesafeli uçuşlar başlattı. Ma-
lezya’nın başkenti Kuala Lum-
pur’dan kalkan Airbus A330 tipi
yolcu uçağı ile 287 yolcu İstanbul’a
geldi.  Kuala Lumpur ve Sabiha
Gökçen Havalimanı arasında Cu-
martesi günleri icra edilecek uçuş-
larla Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan ilk uzun mesafeli

direkt uçuş da gerçekleşmiş olacak.
İki ülke arasında son yıllarda artan
uçuş trafiği Kuala Lumpur ve Sa-
biha Gökçen Havalimanı arasındaki
charter seferleri ile yeni bir boyuta ta-
şındı. Bu uzun menzilli uçuşlar 19'u
business,  268'i ekonomi sınıfı olmak
üzere toplam 287 koltuklu Airbus
A330 tipi yolcu uçakları ile yapılacak.

Çiçeklerle uğurlandı

Malezya Havayolları’nın seferlerine
başlaması nedeniyle Sabiha Gökçen
Havalimanı’nda bir karşılama töreni
düzenlendi. Törene İstanbul Sabiha

Gökçen Uluslararası Havalimanı
(ISG) Terminal Operasyon Direk-
törü Göksu Güney, İSG’nin Pazar-
lama Direktörü Gerald Ong,
Malezyalı yöneticiler, Dorak Hol-
ding Grup Turizm ve Marka Bölüm
Direktörü Esra Değirmenci ile çalı-
şanlar katıldı. Apronda geleneksel su
takı ile karşılanan uçak daha sonra
körüğe yanaştı ve uçuş ekibine çiçek
takdim edildi. Ardından gerçekleşen
kokteylde geleneksel pasta kesimi ya-
pıldı. Kokteyle Malezya Havayolları
ile İSG üst düzey yöneticileri ve 
yolcular katıldı.

Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

KONUK YAZAR

İlk okyanus ötesi uçuş gerçekleştirildiİlk okyanus ötesi uçuş gerçekleştirildiİlk okyanus ötesi uçuş gerçekleştirildiİlk okyanus ötesi uçuş gerçekleştirildiİlk okyanus ötesi uçuş gerçekleştirildiİlk okyanus ötesi uçuş gerçekleştirildi

Hedef 1 milyon Çinli turist gelmesi
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore'nin Uluslararası Havalimanları ile anlaşmalar imzaladı. İGA Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, 5 yılda
Çin Halk Cumhuriyeti’nden Türkiye'ye 1 milyon turist getirmeyi planladıklarını, 15 milyon Çinli yolcunun transfer noktası olarak İstanbul Havalimanı’nı kullanmalarını sağlayacaklarını söyledi

Türkiye'nin dünyaya açılan ka-
pısı olan ve ilk yalında küresel
HUB olan İstanbul Havalimanı,

her yıl milyonlarca yolcunun seyahat ettiği
Çin Halk Cumhuriyeti’nden Şanghay Pu-
dong ve Şanghay Hongqiao Uluslararası Ha-
valimanları’nın bulunduğu Şanghay
Havalimanı Otoritesiyle, Güney Kore’den ise
Incheon Uluslararası Havalimanı ile mutaba-
kat zaptı imzaladı.  Bu anlaşmaların yanı sıra
Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı ve
yakın zamanda hizmete açılan Pekin Daxing
Uluslararası Havalimanı kardeş havalimanı
protokolü de imzalandı.

Havacılık köprüsü kurulacak

Türkiye ile Güney Kore ve Çin Halk Cumhu-
riyeti arasında havacılık özelinde bilgi köprü-
sünün kurulması amacıyla iş birliği
anlaşmaları kapsamında İstanbul Havali-
manı ile söz konusu havalimanları arasında
karşılıklı etkin iletişim, bilgi paylaşımı, perso-
nel rotasyon eğitimi, ortak pazarlama faali-
yetleri konularında anlaşmalara varıldı.
Düzenlenen ortak toplantılarda ise müşteri

deneyim hizmetlerinin geliştirilmesi husu-
sunda da iş birliğine gidilmesi kararlaştırıldı.
Taraflar, aralarındaki ilişkiyi geliştirmek ve
güçlendirmek amacıyla havalimanı yönetimi,
işletimi ve genel iş tecrübelerinden faydalan-
manın yanı sıra terminal yönetimi, hava tarafı
yönetimi, ticari yönetim, mimari tasarım, rota
geliştirme ve elektronik yöntemler ile ilgili kar-
şılıklı bilgi paylaşımlarında da bulunabilecek.

Dünyanın sayılı yerlerinden

İstanbul Havalimanı’nın danışmanı olan ve
2018 verilerine göre dünyanın en iyi havali-
manları sıralamasında 3'ncü sırada yer alan
Güney Kore’nin en büyük havalimanı Inc-
heon Uluslararası Havalimanı, 68 milyonun
üzerindeki yolcu sayısı ile 18'inci en
büyük, kargo sıralamasına göre 4. en büyük
havalimanı olma özelliğini taşıyor. Çin Halk
Cumhuriyeti’nin en önemli havalimanların-
dan olan Pekin Başkent Uluslararası Havali-
manı ise 100 milyondan fazla yolcu ile
dünyada 2'nci en büyük, kargo sıralamasına
göre 16'ıncı  en büyük havalimanı konu-
munda bulunuyor.  Şanghay Havalimanı

Otoritesi’ne bağlı havalimanlarından Şang-
hay Pudong Havalimanı ise 74 milyonluk
yolcu sayısıyla dünyanın 9'uncu en büyük,
kargo sıralamasına göre ise 16'ncı en büyük
havalimanı olarak ön plana çıkıyor. Yakın
zaman önce 72 milyon yolcu kapasitesiyle
hizmete açılan Pekin Daxing Uluslararası
Havalimanı da İstanbul Havalimanı’nın iş
birliği anlaşmasına vardığı bir diğer önemli
uluslararası havalimanı olarak dikkat çekiyor.

Hedefini açıkladı 

Yapılan anlaşmalar ile ilgili açıklamalarda bu-
lunan  İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu,
şunları söyledi: “İGA olarak Güney Kore ve
Çin’e ziyaretler gerçekleştirerek verimli top-
lantılar eşliğinde önemli anlaşmalara imza
attık. Bildiğiniz üzere Ankara, Pekin ve Seul
ile İstanbul ise Şanghay ile kardeş şehirdir. İs-
tanbul Havalimanı adına gerçekleştirdiğimiz
bu anlaşmalar kardeşliğimizi daha da pekişti-
recektir. Yaptığımız anlaşmalar ile bir an-
lamda tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan
noktalar arasında ‘hava’ yoluyla bağ kuruyo-

ruz. Bu sayede küresel HUB olan havalima-
nımız ile Türk havacılığı adına geliştirdiğimiz
bilgi birikimini uluslararası arenaya taşıyoruz.
Anlaşmalar için tekliflerin söz konusu havali-
manlarından gelmesi bizi ayrıca sevindirdi.
Çin’den ve Güney Kore’den yolcular için
nasıl daha iyi hizmet vereceğimizi gördük,
bunları hayata geçireceğiz. Amacımız; Avru-

pa’ya akan yolcu trafiğinden çok daha fazla
pay alarak ülkemizin turizmine katkı sağla-
mak. 5 yılda Çin Halk Cumhuriyeti’nden ül-
kemize 1 milyon turist getirmeyi ve Avrupa’ya
seyahat etmekte olan yıllık yaklaşık 15 milyon
Çinli yolcunun transfer noktası olarak İstan-
bul Havalimanı’ndan seyahat edebilecekleri
bir ağ yaratmayı hedefliyoruz ”diye konuştu. 

Geleceğİn 
lİderlerİ
yetİştİrİlecek

Türkiye Turizm Yatırım-
cıları Derneği’nin Türki-
ye’de turizmi 12 ay

boyunca kesintisiz sürdürme vizyonu
ışığında geliştirilen iş birliğinin
hedefi, üniversite öğrencilerine tüm yıl
staj yapma ve sonrasında da tam za-
manlı iş bulma şansı kazandırmak.
Ayrıca, iş birliği kapsamında Bahçe-
şehir Üniversitesi her akademik yılda
biri yüksek lisans, biri de doktora
olmak üzere iki öğrenciye yüzde 100
oranında eğitim bursu verecek. Bun-
lar ‘TTYD Doktora Bursu’ ve ‘Murat
Dedeman Yüksek Lisans Bursu’ ola-
rak adlandırılacak. İş birliği kapsa-
mında sektörün önde gelen
isimleriyle buluşma imkanı yakalaya-
cak olan Bahçeşehir Üniversitesi öğ-
rencileri, Türkiye’nin en hızlı büyüyen
sektörü olan turizm hakkında eğitim
imkanı bulabilecekler. İmzalanan
protokolde heyecan yaratan bir diğer
madde de TTYD Barlas Küntay Tu-
rizm İnovasyon ve Girişimcilik Ödülü
oldu. Ödülün bu seneki başlığı ‘Tu-
rizm Sektöründe Önlenebilir İsraflar
– Bilinçlendirme’ olarak belirlendi.

Komite belirleyecek

Yarışma başvuruları Eylül-Aralık ay-
ları arasında BAU’ya yapılacak. Belir-
lenecek miktarda para ödülünün yanı
sıra, kazananların aileleriyle birlikte
TTYD üyesi bir otelde bir yaz tatili
yapma fırsatının yanında, arzu ettiği
taktirde, yine TTYD üyesi bir tesiste
yaz sezonu boyunca staj yapma im-
kanı da bulacak. Sonuçlar mart
ayında toplanacak ve TTYD men-
suplarından oluşacak Değerlendirme
Komitesi’nce belirlenecek.

Katkısı olanlara teşekkür etti

Bahçeşehir Üniversitesi ile yapılan iş
birliği hakkında açıklamada bulunan
TTYD Başkanı Oya Narin: “Nitelikli
iş gücü, turizm potansiyelimizi yük-
seltmemizin önemli unsurlarından bi-
rini oluşturuyor. İşte biz de bu bakış
açısıyla 60 milyar dolarlık gücüne
sahip Türkiye Turizm Yatırımcıları
Derneği olarak Bahçeşehir Üniversi-
tesi ile turizm sektöründe nitelikli is-
tihdamı artırmak amacıyla güzel bir
iş birliği yaptık. Burada açılacak prog-
ramlardan mezun olanlar, turizmi sa-
dece 3-4 aylık geçici bir iş olarak değil
tüm yıla yayılan bir iş ve kariyer im-
kanı olarak değerlendirecekler. Bu iş
birliği ile turizm veya turizmle bağlan-
tılı bölümlerde okuyan üniversite öğ-
rencileri tüm yıl staj yapma ve
sonrasında da tam zamanlı iş bulma
şansı elde edebilecekler” ifadelerini
kullandı. 
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Temelli: Suriye’de çözüme ihtiyaç varHDP Eş Genel Başkanı
Sezai Temelli, partisinin

Mersin 3'üncü Olağan 
Kongresi'nde konuştu.

Temelli, Suriye'de siyasi
çözümden yana 

olduklarını söyledi

Büyükşehir Belediyesi Kon-
gre ve Sergi Sarayı'nda dü-
zenlenen kongreye HdP eş

Genel Başkanı temelli'nin yanı sıra,
milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri,
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok
sayıda partili katıldı. Kongrede gün-

deme dair değerlendirmelerde bulunan
temelli, konuşmasının büyük bir bölü-
münü Suriye konusuna ayırdı. Suri-
ye'de çözümün siyasetten geçtiğini dile
getiren temelli, "İçeride ve dışarıda sa-
vaşa karşı çıkmalıyız. Suriye'de siyasi
çözüm, türkiye'de demokratik çözümün

gereğini yapmak zorundayız. Bugün
Suriye'de siyasi çözüm için mücadele
edenleri görmek zorundayız. Suriye'de
siyasi çözüm Suriye halklarının bir
arada vereceği karardan ve anayasa-
nın birlikte var edilmesinden geçiyor"
dedi. Kongrelerin başarılı geçmesini di-

leyen temelli, "Bizim yolumuz demok-
rasiden yana. Bizim yolumuz eşitlikten,
özgürlükten yana" diye konuştu. Konuş-
maların ardından faaliyet raporlarının
okunması ile kongreye geçildi. Mehmet
alış ve Gülbahar Şöfer HdP İl eşbaş-
kanlığı'na seçildi. dHa

C HP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Florya'da
bir otelde düzenlenen BİRKONFED İş
Dünyası Konfederasyonu 1. Ekonomi De-

ğerlendirme toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu’na
CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztırak,
Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, milletvekilleri ve partililer eşlik etti.
Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Devleti yönetmek aslında çok kolaydır. Devasa bir
Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetmek neden ko-
laydır? Emin olun, Allah inandırsın devleti yönet-
mek Cumhuriyet Halk Partisini yönetmekten çok
daha kolaydır. Neden biliyor musunuz? Devlette
herkesin görevi yasalarla tanımlanmıştır. Genel mü-
dürün görevi nedir belli. Daire başkanının görevi
belli. Müftünün görevi belli. Polisin görevi belli.
Emniyet Genel Müdürünün, Milli İstihbarat Mü-
dürünün görevi belli. Herkesin görevi tepeden tır-
nağa, Cumhurbaşkanından en aşağı muhtara
kadar herkesin görevi kanunla tanımlanmıştır. Do-
layısıyla devleti yönetmek kolaydır. Herkes görevini
yaptığı sürece, yasal görevini yaptığı sürece dünya-
nın en kolay işlerinden birisi devleti yönetmektir.
Sizlerin oyu ile gelip devleti yönetmeye talip olanlar
ve devleti yönetenler ne zaman ki yasa dışı iş yap-
maya kalkarlarsa, genel müdürlere 'şu kanunu
görme arkadaş', 'Şu ihaleyi bizim arkadaşa ver ar-
kadaş' dedikleri andan itibaren devleti yönetmek
zorlaşır. Neden? Aşağıdaki diyor ki' bana yasadışı
talimat verdiğine göre yukarıdaki para götürüyor
benim de götürmem lazım.'  Neden oluyor bu?
Yasa dışı bir talimat. Kanun onu da tanımlamış. Bir
üst makam yasa dışı bir talimat verirse ne yapacak
bununda kanunda tanımı var. Önce yazı yazacaksı-
nız. 'Bu talimat kanuna aykırıdır bunu yerine getire-
miyorum' diyeceksiniz. Bu yazıyı yazdığınız andan
itibaren yukarıda size yasa dışı talimatı veren, bu
adamın ayağını kaydırmam lazım dediğimi yap-
madı. Ve dolayısıyla ilk yıkılan şey devlette liyakat
sistemi olur. Devlette liyakat sistemi yerine sadakat
sistemini getirdiğinizde tepedekinin her talimatını
yerine getiren bir devlet yapılanması ortaya çıkar.”

Liyakat adalettir

Kılıçdaroğlu, toplantıdaki konuşmasına şöyle
devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaşa-
dığı en temel sorun nedir? En temel sorun liyakat
sisteminin çökmesidir. Yani işin ehline teslim edil-
memesidir. İşin ehline teslim edilmemesi liyakat sis-
teminin çökmesidir. Personel yasasına göre bir
kişinin müsteşar ve genel müdür koltuğunda otur-
ması için kuralları vardır. En az 12 yıl kamuda çalış-
manı lazım. Ve üst makamlarda görev yapmanız
lazım. Tepeden birisi gelecek müsteşar olacak yok
öyle bir şey. Ve o işin uzmanı olacak. Yıllarını o işe
vermiştir. Artısını eksisini bilir. Yeni siyasetçi geldiği
zaman ona her türlü bilgiyi verir. Böyle bir niteliğe
sahip olması gerekir. Ama bakan olmanız için sa-
dece ilkokul diploması ve savcılıktan iyi hal kağıdına
ihtiyacınız var. Siyasette liyakat yoktur ama devletin
yapılanmasında liyakat vardır. Liyakat aynı za-
manda adalettir. Hz. Ali, 'Devletin dili adalettir' der.
Liyakatli insanlar adaletin peşinde koşarlar. Adaleti
sağlamaya çalışırlar. Devlette liyakati yok ettiğini
zaman hepsi biter. Adalet biter” diye konuştu.

Yatırım diyor hani yatırım?

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Akılcı bir
sıcak para yönetimi var. Sürekli borç alıyoruz. Faiz 

ödemek için de borç alıyoruz. O noktaya geldi Tür-
kiye. Her bir saatte Türkiye Cumhuriyeti devletinin
ödediği faiz 2 milyon dolardır. Saat başı 2 milyon
dolar faiz ödeyen bir ülkenin ekonomik krizden
kurtulma şansı var mıdır? Ne oldu da 17 yılda Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti saat başı 2 milyon dolar
faiz ödemeye başladı? Nereye Londra’daki bir avuç
tefeciye. Ne yaptılar? Borçlanma Genel Müdür-
lüğü kurdular. Yeni kurum. Osmanlı Döneminde
bunun adı neydi? Düyun-u Umumiye İdaresi. Yani
o da borçlanma Genel Müdürlüğüydü. Hiç sorma-
yacak mısınız kendinize. Bu devlet böyle yönetilir
mi? Biz çoluk çocuğumuzun boğazından kesiyoruz
Londra’daki bir avuç tefeciye saatte 2 milyon dolar
faiz ödüyoruz. Yazık değil mi ülkeye? Bu borçlar
karşılığında ne oldu? Özelleştirmeler yapıldı.
Yüzün üzerinde fabrika kapatıldı. Dedik ki devlette
şeffaflık esastır. Çünkü devlet vatandaşın ödediği
paraları harcar. Kendi parası yoktur devletin. Vergi
koyar. Tüyü bitmemiş çocuk doğduğu andan itiba-
ren vergi öder. Emzik alırsınız, altına bez alırsınız
vergi ödersiniz. Vergi ödemediğimiz tek şey var. O
da teneffüs ettiğimiz hava. Ona da gelir mi gelmez
mi şimdilik bilmiyoruz. Bu vergiler nereye harcanı-
yor. Bu vergiler nereye gidiyor, kim kullanıyor? Yatı-
rım diyorlar hangi yatırım.”

Liyakat 
sistemi çöktü!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Florya'da bir otelde
düzenlenen BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu
1. Ekonomi Değerlendirme toplantısına katıldı.
Kılıçadaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "En temel
sorun liyakat sisteminin çökmesidir" dedi

ŞeHir hastaneleri diyorlar. Şehir hastaneleri
için ne söyledi Sayın Erdoğan. 'Bay Kemal Sen
bilmiyorsun' Evet bilmiyorum. Neymiş bizim
burada cebimizden beş kuruş para çıkmıyor.
Devletin kesesinden beş kuruş çıkmıyor. Biz
bunu yap işlete göre belirliyoruz. Dün ne dedi
zarar verdik, dedi. E cebinden para çıkmadıysa
bu zarar nerde. O devleti bilmiyor ben devleti
biliyorum. O bütçeyi bilmiyor ben bütçeyi bili-
yorum. O ne kadar para harcadığını bilmiyor

ben ne kadar para harcandığını biliyorum. Bir
devlet böyle keyfi yönetilmez arkadaş. Yazıktır
günahtır. Ben hiçbir zaman neden yol, hastane
yaptı sormadım. Yapabilirsin. Ama şu soruyu
sordum. Yolu kaça yaptın. Köprüyü kaça yap-
tın, hastaneyi kaça yaptın. Ben bunu öğrenmek
zorundayım. Benim paramla yapıyorsun. Bu
gizli verilemez. Peki biz nerden bulduk şehir
hastanelerinin fiyatını? İngiltere’de bunlara da-
nışmanlık yapan bir firmanın internet sitesinde.
Bizden gizleniyor ama bütün yabancılar biliyor.
Niçin yanlışları kimse görmesin. Siz ödediğiniz
vergilere sahip çıkmanız lazım.”

Erdoğan’ı eleştirdi

AK Parti formül arıyor
AK Parti’de, Cumhurbaşkanlığı-Parti-Meclis arasında yaşanan koordinasyon sıkıntısı ve kopukluğun çözülemediği değerlendirmesi
yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı nedeniyle partiye yeterince zaman ayıramadığı görüşü dile 
getirilirken, sorunların çözümü için Cumhurbaşkanlığı ile genel başkanlık görevlerinin ayrılması dahil 3 formül konuşuluyor

AK PArti kulislerinde, yeni sistemle birlikte
AK Parti Genel Merkezi, Meclis yönetimi
ve Cumhurbaşkanlığı arasında bağı güçlen-

dirmek için şu formüller tartışılıyor: Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın yoğun programı ve her konuda karar almak
için kendisinden onay alınmak istenmesi nedeniyle hem
genel merkez hem de Meclis işleyişinde sıkıntı yaşanı-
yor. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı sayısı artırılarak bir
yardımcı “koordinatör” olarak görevlendirilebilir. Koor-
dinatör olan yardımcı, Cumhurbaşkanlığı-parti genel
merkezi-Meclis arasında bağı güçlendirerek daha hızlı
karar alınması ve işleyişin hızlandırılmasını sağlayabilir.

Grupta tek başkan

Halen AK Parti Genel Merkezi’nde genel başkanvekil-
liği ve Meclis’te grup başkanlığı ayrı isimler tarafından
yürütülüyor. Bu sistem, her iki makam da güçlendirile-
rek aynen devam edebilir. Ancak çok başlılığın önlen-
mesi için genel başkanvekilliği ve grup başkanlığı tek bir
kişiye verilebilir. Erdoğan’ın yürütme işlerinden dolayı
zaman bulamadığı durumlarda, hem genel merkez

hem de gruptaki toplantıları bu kişi yürütebilir. Erdo-
ğan ile haftalık görüşme yaparak sorunlara daha köklü
çözümler bulunabilir.

Genel başkanlığa ayrı isim 

Genel başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı ayrılabilir. Erdo-
ğan, genel başkanlığı güvendiği bir isme bırakabilir.
Ancak bu formüle, Erdoğan’ın genel başkanlığı bırak-
mak istemeyeceği düşünülerek çok düşük bir olasılık
tanınıyor. Ortaya konan bütün formüllerde Binali Yıldı-
rım’ın adı öne çıkıyor. Erdoğan’ın 23 Haziran İstanbul
seçiminin ardından kabine revizyonuyla Yıldırım’ı
Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getireceğine ne-
redeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Erdoğan’ın, Yıldı-
rım’ı bu formüllerden birine karar verinceye kadar
bekleteceği dile getiriliyor. AK Parti içinde herhangi bir
uygulama değişikliğinin sistem tartışması yaratacağı da
konuşuluyor. Bazı AK Parti yöneticileri, “Bunların her
biri aslında fiili olarak başbakanlık sistemi. Hangisini
getirirseniz getiren ayrı bir sistem oluyor” görüşünü dile
getiriyor.

Karamollaoğlu uyardı!
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Halkbank tara-
fından bütün mal varlığına tedbir konulan İstanbul Şehir Üni-
versitesi’nin durumunu değerlendirdi.Saadet Partisi Genel

Başkanı temel Karamollaoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada,
Şehir Üniversitesi’ne yönelik uygulamanın, ‘ya bendensin, ya da...’ tutumu-
nun son örneği olduğunu belirtti. Karamollaoğlu, "Yapboz tahtasına çevri-
len eğitim sistemi ortadayken bir de eğitim kurumlarının sanki siyasî bir
hesaplaşma aracı olarak görülmesini üzülerek takip etmekteyiz" dedi.

Hesaplaşma doğru değil

Karamollaoğlu, mesajında şunları kaydetti: “Ülkemizde adalet, son zaman-
larda tarihimizde hiç olmadığı kadar yara aldı.
Hukuk, adeta bir zümrenin oyuncağı haline getirildi.
Bugün türkiye’de hukukun bazı uygulamalarda si-
yasetin tahakkümü altına alındığının, adaletin rafa
kaldırıldığının somut örnekleri ile karşı karşıyayız.
İktidarın son yıllarda sergilediği keyfî ve hoyrat ta-
vırların ‘ya bendensin, ya da...’ tutumunun son ör-
neği ile karşı karşıyayız. Bu durum, güzide bir
eğitim kurumu olan ‘İstanbul Şehir Üniversitesi, si-
yasî bir hesaplaşmaya kurban mı ediliyor?’ soru-
sunu akıllara getirmektedir. Şehir Üniversitesine
karşı takınılan bu tavır, türkiye’de farklı renklerin
soluk almasına dahi izin verilmediği bir sürecin or-
taya çıkmış olduğunu net bir biçimde göstermekte-

dir. Halbuki üniversiteler özgür düşünce ortamlarıdır! Yapboz tahtasına
çevrilen eğitim sistemi ortadayken bir de eğitim kurumlarının sanki siyasî
bir hesaplaşma aracı olarak görülmesini üzülerek takip etmekteyiz. te-
mennimiz, Şehir Üniversitesi’nde eğitim gören gençlerimiz ve kıymetli eği-
timcilerimizin haklarının gözetilmesidir.”

CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Gamze Akkuş İl-
gezdi Kültür ve Turizm

Bakanlığı Bütçesinin Plan ve Bütçe
Komisyonundaki görüşmelerinde ko-
nuşarak, sanatın, sanatçının, bakanlık
personelinin sorunlarını dile getirdi.
Kültür alanının on yedi yıldır sistemli

biçimde dönüştürüldüğünü, baskı al-
tına alındığını ve tek tipleştirilmeye ça-
lışıldığını hatırlatan İlgezdi,
“Günümüzde yaşanan toplumsal çö-
küntünün temelinde, emekten ve do-
layısıyla kültürden yoksun politikalar
yatmakta” dedi.

Ya bendensin ya sürgün 

Gamze Akkuş İlgezdi iktidarın kültür
alanını topyekûn ideolojik bir alan
gördüğü için kendi tekeline almaya ça-
lıştığını, yükselen itirazları da yasal

düzenlemelerle bastırmasının gerekçe-
sinin bu olduğunu açıklayarak, “Ola-
ğanüstü Hal Kararnameleriyle
başlayan süreç bunun en acı örneği-
dir.  İktidar; sanat emekçilerinin özlük
hakları başta olmak üzere sanat ala-
nını kendi çıkarları ekseninde değiş-
tirdi. Örneğin 169 TRT çalışanı
ihtiyaç fazlası personel sınıfına soku-
larak, kurumdan uzaklaştırıldı. Bir sa-
natçının Tarım ve Orman
Bakanlığı’na, dahi atanmak duru-
munda kaldı” diye konuştu.

SANAT hAKKI
gASp EdİLİyoR

CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Gamze Akkuş İl-
gezdi'nin Meclis'te son

yaşanan intihar girişimi sonrası vermiş
olduğu soru önergesini yanıtlayan
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bil-
giç,"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
2010 yılında 2 kişi, 2011 yılında 3 kişi,

2012 yılında 1 kişi, 2013 yılında 8 kişi,
2014 yılında 1 kişi, 2015 yılında 2 kişi,
2016 yılında 2 kişi, 2017 yılında 1 kişi,
2018 yılında 4 kişi, 2019 yılında 5 kişi
olmak üzere toplam 29 kişinin intihar
girişiminde bulunmuştur" yanıtı verdi.
İlgezdi'nin sormasına rağmen yanıt
alamadığı 1980- 2010 yılları arasın-
daki intihar girişimleri ile ilgili bir kayıt
tutulmamış olduğu da ortaya çıktı.
Türkiye siyanürlü intihar vakalarını
konuşurken, yıllardır intihar ve intihar
girişim sayılarında yaşanan patlamaya

rağmen iktidarın bu konuyu da  duy-
mazdan geldiğini hatırlatan Gamze
Akkuş İlgezdi, "Ülkemizde 2018 verile-
rine göre 3 bin 161 kişi intihar ederek,
hayatına son vermiştir. Başka bir ifa-
deyle 2018 yılında haftada 61 kişi inti-
har etti. Adalet ve Kalkınma Partisi
iktidarında intihar ederek hayatına
son veren yurttaş sayısı ise resmi ra-
kamlara göre 47 bin 537’ye ulaşmıştır.
Buna göre geçtiğimiz 16 yılda günde 8
kişi intihar ederek yaşamına son ver-
miştir” ifadelerini kullandı.

MECLİS’TE ACI
VEREN RAKAM!

CHP Lideri
Kemal
Kılıçdaroğlu,
Türkiye’de
ekonominin
yanlış
yönetildiğini
söyledi ve
AK Parti
iktidarını
eleştirdi.
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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

9460223574 YEDİTEPE REKLSAN TİC.LTD.ŞTİ. YENİDOĞAN MH. A.İPEKÇİ CAD. 89 2B BPAŞA İST 201301201312 0010 2014060514Mfo0000011 24.810,26 TL
9460223574 YEDİTEPE REKLSAN TİC.LTD.ŞTİ. YENİDOĞAN MH. A.İPEKÇİ CAD. 89 2B BPAŞA İST 201310201312 0033 2014041514Mfo0000832 4.746,99 TL
9460232165 YD BASKI AMB SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. YAKUPLU MH.10 CD MERMERCİLER ORG.SAN. 14 A BDÜZÜ İST 201411201411 0003 2015011214Mfo0016140 5.816,41 TL
9460232165 YD BASKI AMB SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. YAKUPLU MH.10 CD MERMERCİLER ORG.SAN. 14 A BDÜZÜ İST 201405201405 0003 2014082214Mfo0000175 5.523,45 TL
9460232165 YD BASKI AMB SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. YAKUPLU MH.10 CD MERMERCİLER ORG.SAN. 14 A BDÜZÜ İST 201407201407 0003 2015011214Mfo0016150 5.520,22 TL
9460232165 YD BASKI AMB SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. YAKUPLU MH.10 CD MERMERCİLER ORG.SAN. 14 A BDÜZÜ İST 201409201409 0003 2015011214Mfo0016137 5.514,59 TL
9460232165 YD BASKI AMB SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. YAKUPLU MH.10 CD MERMERCİLER ORG.SAN. 14 A BDÜZÜ İST 201408201408 0003 2015011214Mfo0016158 5.475,31 TL
9460232165 YD BASKI AMB SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. YAKUPLU MH.10 CD MERMERCİLER ORG.SAN. 14 A BDÜZÜ İST 201410201410 0003 2015011214Mfo0016135 5.471,82 TL
9460232165 YD BASKI AMB SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. YAKUPLU MH.10 CD MERMERCİLER ORG.SAN. 14 A BDÜZÜ İST 201406201406 0003 2015011214Mfo0016154 5.390,89 TL
9460232165 YD BASKI AMB SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. YAKUPLU MH.10 CD MERMERCİLER ORG.SAN. 14 A BDÜZÜ İST 201402201402 0003 2014041514Mfo0000280 5.064,63 TL
9460232165 YD BASKI AMB SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. YAKUPLU MH.10 CD MERMERCİLER ORG.SAN. 14 A BDÜZÜ İST 201403201403 0003 2014082214Mfo0000176 4.955,41 TL
9460232165 YD BASKI AMB SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. YAKUPLU MH.10 CD MERMERCİLER ORG.SAN. 14 A BDÜZÜ İST 201404201404 0003 2014082214Mfo0000174 4.941,21 TL
9460232212 YEDİTEPE PARÇABOYASAN TİCLTD  ŞTİ YAKUPLU MH. BİRLİK CD.BEYSAN SAN.SİT.BODRUM 16  BDÜZÜ İST 201401201403 0003 2014082214Mfo0000179 8.009,75 TL
9460232212 YEDİTEPE PARÇABOYASAN TİCLTD  ŞTİ YAKUPLU MH. BİRLİK CD.BEYSAN SAN.SİT.BODRUM 16  BDÜZÜ İST 201301201312 0010 2014082214Mfo0000177 5.213,25 TL
9460239330 YEDİTEPE PARÇABOYASAN TİCLTD  ŞTİ YAKUPLU MERK M 204 S GELİŞLİ İŞ MRK 20 11 BDÜZÜ İST 201407201409 0033 2015011214Mfo0016190 15.062,06 TL
9460239330 YEDİTEPE PARÇABOYASAN TİCLTD  ŞTİ YAKUPLU MERK M 204 S GELİŞLİ İŞ MRK 20 11 BDÜZÜ İST 201410201410 0015 2015011214Mfo0016175 3.789,20 TL
9460239330 YEDİTEPE PARÇABOYASAN TİCLTD  ŞTİ YAKUPLU MERK M 204 S GELİŞLİ İŞ MRK 20 11 BDÜZÜ İST 201410201410 0015 2015011214Mfo0016186 3.172,57 TL
9470008696 YEK İNŞ TAAH SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MARMARA MH KUMCULAR YOLU 8  B.ÇEK İST 200906200906 0015 2014040814Mfo0000004 21.947,94 TL
9470008696 YEK İNŞ TAAH SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MARMARA MH KUMCULAR YOLU 8  B.ÇEK İST 200907200907 0015 2014040814Mfo0000005 17.420,06 TL
9470008696 YEK İNŞ TAAH SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MARMARA MH KUMCULAR YOLU 8  B.ÇEK İST 200912200912 0015 2014041514Mfo0000282 6.032,92 TL
9470468686 YELKEN BOYBKLT ENJEK TİCLTDŞTİ ÖRN M ALKOOP SAN SİT A10 BLK NO 3 4-5  E.YURT İST 201307201309 0033 2014041514Mfo0000275 5.112,70 TL
9480308590 MURAT YENİ İNÖNÜ MH. 398. SK. 2 -6 1 E.YURT İST 201301201312 0001 2014041514Mfo0000300 3.492,58 TL
9480308590 MURAT YENİ İNÖNÜ MH. 398. SK. 2 -6 1 E.YURT İST 201301201312 0001 2015011214Mfo0015060 3.404,18 TL
9480308590 MURAT YENİ İNÖNÜ MH. 398. SK. 2 -6 1 E.YURT İST 201407201409 0032 2015011214Mfo0015061 3.276,55 TL
9480419250 YENİ E MAKTELEKOMSİS İNSANTİCLTD. E OTOSAN.SİT 11.BLOK 9  B.ÇEK İST 201201201212 0010 2014032814Mfo0000051 5.203,70 TL
9480434153 YENİ ÜSTÜN ERÇELİK  TİC.LTD.ŞTİ SELİMİYE MH. HAREM OTOGARI 4 4  ÜSKÜDAR İST 201301201312 0010 2014082214Mfo0000213 3.317,87 TL
9480437891 YENİHAKTAŞ İNTAHHAYGIDA TİCLTDŞTİ YAKUPLU MH 126 SK 43 1A BDÜZÜ İST 201409201409 0015 2015011214Mfo0014620 25.078,28 TL
9480437891 YENİHAKTAŞ İNTAHHAYGIDA TİCLTDŞTİ YAKUPLU MH 126 SK 43 1A BDÜZÜ İST 201408201408 0015 2015011214Mfo0014634 23.295,24 TL
9480437891 YENİHAKTAŞ İNTAHHAYGIDA TİCLTDŞTİ YAKUPLU MH 126 SK 43 1A BDÜZÜ İST 201407201409 0033 2015011214Mfo0014633 19.210,90 TL
9480437891 YENİHAKTAŞ İNTAHHAYGIDA TİCLTDŞTİ YAKUPLU MH 126 SK 43 1A BDÜZÜ İST 201405201405 0015 2014082214Mfo0000214 8.840,20 TL
9480437891 YENİHAKTAŞ İNTAHHAYGIDA TİCLTDŞTİ YAKUPLU MH 126 SK 43 1A BDÜZÜ İST 201404201406 0033 2015011214Mfo0014622 8.216,10 TL
9480437891 YENİHAKTAŞ İNTAHHAYGIDA TİCLTDŞTİ YAKUPLU MH 126 SK 43 1A BDÜZÜ İST 201301201312 0010 2014082214Mfo0000217 7.227,13 TL
9480437891 YENİHAKTAŞ İNTAHHAYGIDA TİCLTDŞTİ YAKUPLU MH 126 SK 43 1A BDÜZÜ İST 201404201404 0015 2014082214Mfo0000216 2.779,57 TL
9480447647 İST.KARDEŞLER OT. SAN.VE TİCLTDŞTİ. ESENŞEHİR MH.KADOSAN OTO SAN. SİT.Z BLK NO 2-3 2  ÜMRANİYE İST 201404201406 0003 2015011214Mfo0014650 2.738,58 TL
9490062050 YENİGÜNEVGERNŞTUROTO TİCLTDŞTİ FATİH MH. 939.SK. B.2 82 B.ÇEK İST 201301201312 0010 2014082214Mfo0000225 3.204,52 TL
9490062050 YENİGÜNEVGERNŞTUROTO TİCLTDŞTİ FATİH MH. 939.SK. B.2 82 B.ÇEK İST 201401201403 0033 2014082214Mfo0000224 2.991,32 TL
9490398626 YENİTUNÇ TEKSANVE DIŞ TİC LTD.ŞTİ ÖRN M ERZURUM KONGRE C-K.2- 3  E.YURT İST 201411201411 0003 2015011214Mfo0014837 7.572,99 TL
9490398626 YENİTUNÇ TEKSANVE DIŞ TİC LTD.ŞTİ ÖRN M ERZURUM KONGRE C-K.2- 3  E.YURT İST 201410201410 0003 2015011214Mfo0014839 7.185,22 TL
9490398626 YENİTUNÇ TEKSANVE DIŞ TİC LTD.ŞTİ ÖRN M ERZURUM KONGRE C-K.2- 3  E.YURT İST 201408201408 0003 2015011214Mfo0014836 6.869,94 TL
9490398626 YENİTUNÇ TEKSANVE DIŞ TİC LTD.ŞTİ ÖRN M ERZURUM KONGRE C-K.2- 3  E.YURT İST 201409201409 0003 2015011214Mfo0014838 6.779,09 TL
9490398626 YENİTUNÇ TEKSANVE DIŞ TİC LTD.ŞTİ ÖRN M ERZURUM KONGRE C-K.2- 3  E.YURT İST 201404201404 0003 2015011214Mfo0014835 6.762,39 TL
9490398626 YENİTUNÇ TEKSANVE DIŞ TİC LTD.ŞTİ ÖRN M ERZURUM KONGRE C-K.2- 3  E.YURT İST 201407201407 0003 2015011214Mfo0014840 6.751,94 TL
9500070577 ABDULLAH YEŞİL KAPTAN PAŞA MH. İ.E.T.T. BLOKLARI SK. 5 56 ŞİŞLİ İST 201312201312 0003 2016081514Mfo0000005 6.749,72 TL
9500070577 ABDULLAH YEŞİL KAPTAN PAŞA MH. İ.E.T.T. BLOKLARI SK. 5 56 ŞİŞLİ İST 201402201402 0003 2016081514Mfo0000002 6.503,03 TL
9500070577 ABDULLAH YEŞİL KAPTAN PAŞA MH. İ.E.T.T. BLOKLARI SK. 5 56 ŞİŞLİ İST 201401201401 0003 2016081514Mfo0000003 4.832,56 TL
9500453463 TASHLYEŞİL İNŞEM TTGIDASAN TİCLTD ÖRN MH 1549 SK 341 ADA 4 PARSEL 64  E.YURT İST 200901200912 0010 2014040814Mfo0000003 19.534,66 TL
9500453463 TASHLYEŞİL İNŞEM TTGIDASAN TİCLTD ÖRN MH 1549 SK 341 ADA 4 PARSEL 64  E.YURT İST 201004201004 0003 2014041514Mfo0000036 6.132,24 TL
9500458903 YEŞİLBELDE GAYRİ GELİNŞ YATLTDŞTİ ATATÜRK MH.ÖZDEMİR SK. BELDEKENT SİT. 4G  E.YURT İST 201407201409 0033 2015011214Mfo0015583 42.622,13 TL
9500471631 YEŞİLZİNCİR SEBMEY.TED PAZTİCAŞ A.BRGZ M 34 S 4  E.YURT İST 201402201402 0003 2014041514Mfo0000039 7.796,69 TL
9500471631 YEŞİLZİNCİR SEBMEY.TED PAZTİCAŞ A.BRGZ M 34 S 4  E.YURT İST 201401201401 0003 2014041514Mfo0000038 5.843,40 TL
9510019882 ERSİN YEŞİLDAL ATATÜRK MH. SERİNPINAR CAD. AKEVLER SİT ÇİMEN APT. 10 5 B.ÇEK İST 200803200803 0015 2014041514Mfo0000042 4.381,99 TL
9510461339 ZÜLFİYE YEŞİLTAŞ YENİ MH. İNÖNÜ CD. ÇEŞME SK.TETİK AP. 5 4 K.ÇEK İST 201404201404 0015 2015011214Mfo0015887 7.016,16 TL
9510461339 ZÜLFİYE YEŞİLTAŞ YENİ MH. İNÖNÜ CD. ÇEŞME SK.TETİK AP. 5 4 K.ÇEK İST 201401201401 0015 2014082214Mfo0000187 5.621,60 TL
9510461339 ZÜLFİYE YEŞİLTAŞ YENİ MH. İNÖNÜ CD. ÇEŞME SK.TETİK AP. 5 4 K.ÇEK İST 201404201404 0015 2015011214Mfo0015894 5.098,95 TL
9510461339 ZÜLFİYE YEŞİLTAŞ YENİ MH. İNÖNÜ CD. ÇEŞME SK.TETİK AP. 5 4 K.ÇEK İST 201410201410 0015 2015011214Mfo0015892 4.637,00 TL
9510461339 ZÜLFİYE YEŞİLTAŞ YENİ MH. İNÖNÜ CD. ÇEŞME SK.TETİK AP. 5 4 K.ÇEK İST 201401201401 0015 2014082214Mfo0000186 2.797,20 TL
9510504849 YEŞİLKÖY TEKS İNŞ SAN TİCLTDŞTİ. CUMHURIYET MH/ ÖZLEM CAD. 18 1 B.ÇEK İST 201301201312 0010 2016062114Mfo0000045 4.101,23 TL
9510508894 HAMLE MET İNŞ TAAAHSAN TİC LTDŞTİ A.BRGZ MEVKİ 01 ALKOOP CD.B3 BLOK 5  E.YURT İST 201411201411 0015 2015011214Mfo0015939 20.753,39 TL
9510508894 HAMLE MET İNŞ TAAAHSAN TİC LTDŞTİ A.BRGZ MEVKİ 01 ALKOOP CD.B3 BLOK 5  E.YURT İST 201301201312 0010 2014082214Mfo0000188 15.243,86 TL
9510508894 HAMLE MET İNŞ TAAAHSAN TİC LTDŞTİ A.BRGZ MEVKİ 01 ALKOOP CD.B3 BLOK 5  E.YURT İST 201404201404 0015 2014082214Mfo0000189 10.893,01 TL
9510508894 HAMLE MET İNŞ TAAAHSAN TİC LTDŞTİ A.BRGZ MEVKİ 01 ALKOOP CD.B3 BLOK 5  E.YURT İST 201408201408 0015 2015011214Mfo0015921 5.267,45 TL
9510508894 HAMLE MET İNŞ TAAAHSAN TİC LTDŞTİ A.BRGZ MEVKİ 01 ALKOOP CD.B3 BLOK 5  E.YURT İST 201409201409 0015 2015011214Mfo0015940 5.198,60 TL
9510508894 HAMLE MET İNŞ TAAAHSAN TİC LTDŞTİ A.BRGZ MEVKİ 01 ALKOOP CD.B3 BLOK 5  E.YURT İST 201406201406 0040 2015011214Mfo0015918 4.311,77 TL
9510508894 HAMLE MET İNŞ TAAAHSAN TİC LTDŞTİ A.BRGZ MEVKİ 01 ALKOOP CD.B3 BLOK 5  E.YURT İST 201401201401 0015 2014041514Mfo0000049 2.843,63 TL
9520570546 VİLDAN YETER İNÖNÜ MH. 334. SK. 6 6 E.YURT İST 201301201312 0001 2014041514Mfo0000069 3.721,20 TL
9520570546 VİLDAN YETER İNÖNÜ MH. 334. SK. 6 6 E.YURT İST 201301201312 0001 2015011214Mfo0015244 3.632,80 TL
9530381264 YGZ MİMARLIK İNŞ DEK LTD.ŞTİ. NKEMAL MH. 18 SK. 14  E.YURT İST 200905200905 0015 2014040814Mfo0000013 11.449,78 TL
9530381264 YGZ MİMARLIK İNŞ DEK LTD.ŞTİ. NKEMAL MH. 18 SK. 14  E.YURT İST 200905200905 0015 2014082214Mfo0000244 11.438,49 TL
9530381264 YGZ MİMARLIK İNŞ DEK LTD.ŞTİ. NKEMAL MH. 18 SK. 14  E.YURT İST 200906200906 0015 2014082214Mfo0000243 10.440,45 TL
9530381264 YGZ MİMARLIK İNŞ DEK LTD.ŞTİ. NKEMAL MH. 18 SK. 14  E.YURT İST 200903200903 0015 2014041514Mfo0000085 9.622,67 TL
9530381264 YGZ MİMARLIK İNŞ DEK LTD.ŞTİ. NKEMAL MH. 18 SK. 14  E.YURT İST 200903200903 0015 2014082214Mfo0000241 9.613,12 TL
9530381264 YGZ MİMARLIK İNŞ DEK LTD.ŞTİ. NKEMAL MH. 18 SK. 14  E.YURT İST 200906200906 0015 2014041514Mfo0000082 7.045,65 TL
9530381264 YGZ MİMARLIK İNŞ DEK LTD.ŞTİ. NKEMAL MH. 18 SK. 14  E.YURT İST 200810200810 0015 2017101514Mfo0007381 5.656,14 TL
9530381264 YGZ MİMARLIK İNŞ DEK LTD.ŞTİ. NKEMAL MH. 18 SK. 14  E.YURT İST 200904200904 0015 2014041514Mfo0000084 3.829,48 TL
9530381264 YGZ MİMARLIK İNŞ DEK LTD.ŞTİ. NKEMAL MH. 18 SK. 14  E.YURT İST 200909200909 0015 2014082214Mfo0000242 2.829,11 TL
9550488326 EMRAH YILDIRIM FİRÜZKÖY M İNÖNÜ C ÇAYIR S 10  AVC İST 201312201312 0015 2014041514Mfo0000089 3.273,21 TL
9550639531 GÜRKAN YILDIRIM ÖRN MH. 1400 SK. 59 3 E.YURT İST 201407201409 0032 2015011214Mfo0013835 3.029,88 TL
9560224379 HAYDAR YILDIRIM MERK M BÜLBÜL S 22 13 E.YURT İST 201404201406 0003 2015011214Mfo0013381 4.389,91 TL
9560224379 HAYDAR YILDIRIM MERK M BÜLBÜL S 22 13 E.YURT İST 201401201403 0003 2014082214Mfo0000252 4.118,66 TL
9560224379 HAYDAR YILDIRIM MERK M BÜLBÜL S 22 13 E.YURT İST 201407201409 0003 2015011214Mfo0013384 3.918,41 TL
9560224379 HAYDAR YILDIRIM MERK M BÜLBÜL S 22 13 E.YURT İST 201310201312 0003 2014041514Mfo0000093 3.457,22 TL
9570335181 İLHAN YILDIRIM YESILKENT MH. G-115 SK. 50 1 AVC İST 201301201312 0001 2015011214Mfo0013433 3.037,86 TL
9570486388 MAHMUT YILDIRIM KÖYÜN KENDİSİ  KÖY SK. 26  TUTAK AĞRI 201402201402 0015 2014041514Mfo0000102 6.172,72 TL
9570514115 KAAN YILDIRIM GYURT MH.39. SK.ESKİDJİ PAZAR A2 1/5 E.YURT İST 201301201312 0001 2015011214Mfo0013480 3.137,07 TL
9580012774 MUZAFFER YILDIRIM CUM MH. HİZARCILAR SK. 26  MERK ÇANAKKALE 201404201404 0015 2014082214Mfo0000258 77.349,80 TL
9580012774 MUZAFFER YILDIRIM CUM MH. HİZARCILAR SK. 26  MERK ÇANAKKALE 201403201403 0015 2014082214Mfo0000256 31.179,80 TL
9580012774 MUZAFFER YILDIRIM CUM MH. HİZARCILAR SK. 26  MERK ÇANAKKALE 201405201405 0015 2014082214Mfo0000257 9.849,80 TL
9590291741 ÖZKAN YILDIRIM GÜNEŞTEPE MH. MİSKET SK. FURHAN 5 3 GÜNGÖREN İST 201404201406 0003 2015011214Mfo0014266 11.442,42 TL
9590291741 ÖZKAN YILDIRIM GÜNEŞTEPE MH. MİSKET SK. FURHAN 5 3 GÜNGÖREN İST 201407201409 0003 2015011214Mfo0014270 11.336,00 TL
9590291741 ÖZKAN YILDIRIM GÜNEŞTEPE MH. MİSKET SK. FURHAN 5 3 GÜNGÖREN İST 201401201403 0003 2014082214Mfo0000260 7.561,03 TL
9600059225 AHMET YILDIZ ÜÇLER MH. FERİDUN BEY SK. 13/1 1 MERK AMASYA 201307201309 0032 2014041514Mfo0000113 4.799,21 TL
9600059225 AHMET YILDIZ ÜÇLER MH. FERİDUN BEY SK. 13/1 1 MERK AMASYA 201301201312 0001 2014041514Mfo0000111 4.072,19 TL
9600059225 AHMET YILDIZ ÜÇLER MH. FERİDUN BEY SK. 13/1 1 MERK AMASYA 201301201312 0001 2015011214Mfo0014556 4.015,59 TL
9610034150 ENSARİ YILDIZ EKENT MH. BEDRİ BAYKAM SK. 24 1 E.YURT İST 201301201312 0012 2015011214Mfo0013889 4.878,75 TL
9610110043 ALİM YILDIZ YENİKENT MHALLESİ 662 SK 68/ 3 E.YURT İST 201408201408 0015 2015011214Mfo0013934 15.516,67 TL
9630472310 KIYASETTİN YILDIZ İST MH/ CUM CAD. 125 A  E.YURT İST 201301201312 0001 2014041514Mfo0000136 3.108,48 TL
9630472310 KIYASETTİN YILDIZ İST MH/ CUM CAD. 125 A  E.YURT İST 201301201312 0001 2015011214Mfo0013199 3.020,08 TL
9630542979 MEHMET LİYADİN YILDIZ KIRAÇ N.KEMAL MH BADEL SKAK 16 2 E.YURTİST 200901200912 0001 2015011214Mfo0005480 5.434,15 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 müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini
bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı  ilan olunur." 
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DEVLETLER ARASINDA
DUSMANLIK OLMAZ
K atılımcılara seslenen Fey-

zioğlu, konuşmasının
büyük bölümünde terörle

mücadeleye değindi. "Devlet ak-
lıyla terörle başa çıkabiliriz" diyen
Metin Feyzioğlu, "Devlet aklı ne
der? Terörle, teröristle silahlı mü-
cadele şarttır. Teröristin karşısında
rica eden, 'lütfen' diyen bir devlet
olmaz. Terörü silahla yenersiniz.
Teröristi silahla dize getirirsiniz.
'Terör örgütü silah bıraksın, sen
de silah bırak' diyenin yüzüne
bakmayız. Benim ordum, benim
polisim terör örgütüyle aynı ke-
feye koyulamaz. Bunu söyledi-
ğimde 'iktidar veya güvenlikçi
ağzıyla konuşuyorsun' di-
yorlar. Ben devlet ne
demek onu bilerek konu-
şuyorum. Misal Fransa,
Almanya veya ABD'ye
sen 'silah bırak, DEAŞ
da silah bıraksın' diyor
musunuz? Devlet silah
bırakmaz. Ama devleti
devlet yapan o silahı ve
gücü hukuka uygun kullan-
masıdır. Ulusal ve uluslararası
hukuka her zaman saygı duyma-
sıdır" diye konuştu.

Türkiye büyük devlet 

Türkiye'nin büyük bir devlet oldu-
ğunu ifade eden Metin Feyzioğlu
şunları söyledi: "Biz Barış Pınarı
Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve
Fırat Kalkanı Harekatı ile Sevr
Anlaşması'nın hortlamasına karşı
mücadele ediyoruz, deyince bi-
zimle dalga geçenler, 'hiç gereği
yokken bu harekatlar yapılıyor' di-
yenler Ekonomist dergisini oku-
sunlar. Ben desem
inanmayacaklar. Yalnız şimdi Su-
riye'de bizi bekleyen çok önemli
bir tehlike var. Türk Silahlı Kuv-
vetleri şükürler olsun 8 gün gibi
çok kısa sürede bölgeyi kontrol al-
tına aldı, güvenli bölgeyi kurdu.
Aynı 8 gün içinde hem ABD ile
hem de Rusya ile oturdu ve muta-
bakat imzaladı. Artık içeride ve dı-
şarıda Türkiye'nin büyük devlet
olmasına hem biz alışalım hem

dünya alışsın. Biz büyük devletiz."

Mutabakatlar esas alınmalı

Suriye'de yaşanan gelişmeleri de-
ğerlendiren Metin Feyzioğlu,
"Mutabakatlar sağlandıktan
sonra, emperyalistler asla müca-
delelerinden ya da emellerinden
vazgeçmezler" dedi. Cenevre'de
Suriye anayasasının yazıldığını
ifade eden Feyzioğlu şöyle devam
etti: "Cenevre'de şu anda Suriye

anayasası
ya-

zılı-
yor. Suriye anayasasında eğer
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temiz-
lediği bölge Suriye ülkesi içeri-
sinde özerk bir bölge olarak
tanımlanacak olursa, ki ABD
bunu istiyor. Diliyorum ki Ruslar
istemez. Avrupa Birliği istiyor,
kuşku yok. O bölge özerk bölge
olarak tanımlanacak olursa, kendi
elimizle PKK'ya birkaç sene sonra
dikensiz gül bahçesi misali devlet
kurdurmuş oluruz, Allah muha-
faza. Şu hâlde bizim yapmamız
gereken şudur. Devletler arasında
düşmanlık olmaz. Devletlerin ve
milletlerin milli menfaatleri olur.
Şu anda Türkiye'nin milli men-
faati insan haklarını saygılı çizgiye
çekmek zorunda olduğu ve çeke-
ceğine inandığım Esad hüküme-
tiyle oturup örtüşen milli
menfaatlerimiz için birlikte hare-
ket etmeyi aracısız konuşmaktır. 7,

8 sene öncesine dönmüyoruz.
ABD'nin Suriye'yi bölme projesi
Türkiyesiz de gerçekleşirdi. Tür-
kiye en başta yanlış bir dış politika
olduğunu düşündüğüm bazı
adımlar attı ve Suriye iç savaşının
bir şekilde içinde maalesef en
azından önlememek suretiyle yer
aldı. Önleyebilir miydik? Bilmiyo-
rum. ABD bunu yapacaktı. Esad
da tabii kendi halkına ayrımcılık
uygulayarak bunu tetikledi.
Bugün yapmamız gereken Esad'ı
kendi Kürt vatandaşlarına kimlik
vermeye zorlamak, mezhep ay-
rımcılığı yapmadan herkesi'  bir

rövanş alıyorum' düşüncesinde
olmadan ülkesinden ayrılan-
ları kucaklamayı sağlatmak,
30 kilometrelik bir güvenli
bölge yerine Suriye'nin ta-
mamını güvenli bölgeye
çevirtmek." DHA

Suriçi Grubu Platformu tarafından düzenlenen Suriçi Buluşmaları'nın
konuğu Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu oldu.
Feyzioğlu, terörle mücadele ve Suriye'deki gelişmeler konusunda
değerlendirmelerde bulundu. Feyzioğlu, “Devletler arasında düşmanlık
olmaz. Devletlerin ve milletlerin milli menfaatleri olur” dedi

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraçlara da de-
ğinen Feyzioğlu, "Haksız yere mi ihraç edilmiş, haklı
mıdır ihraç? İhraçları İnceleme Komisyonu bunları

kılı kırk yararak incelemelidir. Haksızlık varsa geri al-
malı. Sizin, benim başımıza gelmediği sürece, bir
sorun yok dersek, başına gelenin trajedisini anla-
mazsak inanın terör örgütlerinin istediğini yap-

mış oluruz" diye konuştu. Konuşmanın
sonunda Suriçi Grubu derneği Başkanı

Nedim Abi, katılımcılara hedi-
yeler sundu. 

Komisyon 
inceleme yapmalı

Betonlar içinde
tek Bahçe
Avcılar'da gününü çevresinde yükselen binaların arasında kalan ‘Hobi
bahçesi’ olarak kullandığı iki katlı bahçeli evinde geçiren 75 yaşındaki
Rahmi Karaduman, "Betön çölünün ortasında bir vadide kaldım” diyor

AvcılAr’dA yaşayan
Muhlis Polat da yıllardan
bu yana tanıdığı rahmi

Karaduman’ı imrenerek izlediğini be-
lirterek, “Beton yığınları içerisindeki
botanik bahçesi bıraktığı için her
zaman korumaya çalışıyoruz. Onu,
nesli tükenmiş bir varlık olarak görü-
yor sahip çıkıyoruz” dedi. İstanbul ve
Avcılar’da yeşil alan miktarı her
geçen gün azalırken, rahmi Karadu-
man, Merkez Mahallesi’ndeki baba-
sından kalma iki katlı evinde hobi
amaçlı tarım yapıyor. Karaduman,
dHA'ya yaptığı açıklamada yaşamı
ve bahçesini anlatırken, “Anadolu’da
bir laf vardır: Baba toprağını kaybe-
den her şeyini kaybeder. Toprağa
çok önem veririz. Etrafımda binaların
oluşu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben o
binalarla ilgilensem kendimi kaybe-
derim” dedi. Ambarlı Mahallesi’nin
en eski ailelerinden birine mensup
olduğunu, yıllarca esnaflık yaptıktan
sonra 1994 yılında seçildiği muhtar-
lığı 15 yıl sürdürdükten sonra, çok
büyük oy oranı ile Avcılar Belediyesi
Meclis üyeliğine seçildiğini anlatan
rahmi Karaduman, bahçesinde yıl-
lar önce daha fazla türde sebze ve
meyve yetiştirdiğini ifade ederken,
"Binaların yüksekliği, etrafımızın bi-
nalarla dolması; hava sirkülasyo-
nunu, güneş sistemini bozdu." dedi. 

Çok büyük bir keyif

Tamamen organik olarak bakla, be-
zelye, domates yetiştirdiğini, nar,
incir, zeytin, mürdüm eriği, portakal,
mandalina, ayva, badem, hurma,
limon ağaçları bulunduğunu anlatan
Karaduman, ayrıca iki ayrı kümesi
bulunduğunu belriterek, şunları söy-
ledi: “Avcılar halkına güzel bir gö-
rüntü verdiğim için mutluyum. Ama
Avcılar halkı da, burayı yönetenler
de bunun kıymetini bilmeli. Gelene
meyvelerden ikram ediyoruz, sohbet
ediyoruz. Seviyorsanız, o yorgunluğu
yaşamazsınız. Ben yaptığım işe aşı-
ğım. Çapa yapıyorum, bütün gün
bahçe bakımı ile ilgilenmeyi seviyo-
rum. Yoruluyorum ama dostlarım
geldiği, 2 dakika sohbet ettiğim
zaman yorgunluğum gidiyor. Bura-
daki yaşam şahsıma münhasır. Avcı-
lar’da tekim; Benden başkası bu
keyfi tadamaz.”

Bina 1995 yapımı

Karaduman, son dönemde Avcılar’ın
kalitesiz binalarla sık anıldığını hatır-
latırken, "Burada halk aldatıldı. Kali-
tesiz yapılaşma var. Ne yönetenler
bunu denetledi ne de bu işi üstlenen-
ler bu işi adam gibi yaptı. Bakın bu
binalar rahmetli babamdan kaldı.
Biri 1955, diğeri 1965 yapımı. İkisi
de sapasağlam. vatandaş bahçeli

evlerini verdi, iki daire alarak şehir-
leşmenin hayaline kapıldı. Avcılar’da
hiçbir zaman deprem problemi bit-
mez. Neden çünkü yapılar kalitesiz.”
diye konuştu. Yoldan geçenlerin im-
renerek baktığı, tanıyanların durup
sohbet ettiği rahmi Karaduman,
kendisini “Sade bir vatandaş” olarak
nitelendirirken, eşini bahçeli evde
oturmaya ikna edemediği için yakın-
daki bir apartmanda oturduğunu,
kahvaltı yaptıktan sonra soluğu bu-
rada aldığını, akşam evine döndü-
ğünü söyledi. 
Karaduman, iki çocuğunun bu ya-
şamı benimsemediğini ‘eski jeneras-
yon’ olarak 25 yaşında telefonu
görebildiğini kaydederken, "Burasını
seven gıpta ile özlem ile imrenerek
bakan iyi niyetli arkadaşlarımız ol-
duğu gibi bana zararı dokunan üzen
şeyler var. İçtikleri sigaranın izmari-
tini, biranın şişesini bahçeme
atanlar  beni üzüyor.
Gürültüden ben de rahatsız ediyo-
rum. doğallığı artık her şey bozuyor.
Güneş göremiyorum. 6-10 katlı bina-
lar. Beton çölünün ortasında bir va-
dide kaldım” dedi. Karaduman,
merkezi yerdeki iki katlı bahçeli evi-
nin yerine beton bina dikmek iste-
yenlerin yanına yaklaşamadığını, hiç
kimsenin bunu teklif bile edemeye-
ceğini ekledi. dHA

avcılar’da
saklı bir
cennet

İstanbul’da turist bereketi
2 bin yolcusuyla İstanbul'a gelen dev kruvaziyer Sarayburnu Limanı'na
demirledi. Yarın saat 13.00'e kadar Sarayburnu Limanı'nda kalacak 
gemiden inen turistler nedeniyle, Tarihi Yarımada'da hareketlilik arttı.
Hareketlilikten memnun olduklarını ifade eden bölge esnafı, turist 
gemilerinin daha çok gelmesini istediklerini dile getirdi

SARAYBURNU Lima-
nı'na gelen en büyük
kruvaziyer gemilerden

biri MSC Lirica, 2 bin turisti İstan-
bul'a getirdi. Gemi yarın 13.00'te
İstanbul'dan ayrılacak, turistler ise
geminin kalkış saatine kadar İstan-
bul'un  keyfini çıkartacak. Geminin
Sarayburnu Limanı'na yanaşması
ise, bölgedeki hareketliliği artırdı.
Bölge esnafı hareketlilikten mem-
nun olduklarını ifade ederek, turist
gemilerinin daha çok gelmesini is-
tediklerini dile getirdi.

Çevresine faydası çok

Kapalıçarşı esnafı ve aynı za-
manda Yönetim Kurulu üyesi olan
Rezal Koç, "Tabii ki bu gemi turiz-

mini çok önemsiyoruz. Çünkü ni-
telikli turist geliyor. Kapalıçarşı ve
çevresine faydası kesinlikle var.
Bunların artmasını talep ediyoruz.
Galataport'un açılması, Yenika-
pı'daki gemi yanaşma alanının iha-
leye çıkacak olmasından dolayı da
çok sevinçliyiz. Turistler gelip kal-
dıkları sürede zamanları kısıtlı ol-
dukları için alışverişlerini de
yapmak istiyorlar. Ondan dolayı
tabii ki devamının gelmesini çok is-
tiyoruz" dedi. Sultanahmet Mey-
danı'nda büfe işleten İsmail
Toprak ,"Turistin buraya gelmesi-
nin ekonomiye çok faydası var.
2020 yılında gemilerin daha çok
gelmesini bekliyoruz. İşler iyiye
gider inşallah" şeklinde konuştu.

Dünya Türk
doktoru izledi 

DÜNYANIN dört bir yanın-
dan gelen 350'den fazla cer-
rah, Doç. Dr. Süleyman Taş'ın

canlı yayında yeni tekniklerle gerçekleştir-
diği estetik burun ameliyatını izledi. Doç.
Dr. Taş, "Bu alanda dünyada en iyi ülke-
lerden biri olmayı başardık. Bu Türkiye
için gurur verici bir gelişme" dedi. Acıba-
dem Maslak Hastanesi'nde 'Kapalı At-
ravmatik Rinoplasti' kursu düzenlendi. 2
gün süren kursa 27 ülkeden 350’den
fazla cerrah katıldı. Ayrıca internet üze-
rinden bağlanan doktorlar da eğitim aldı.
Kursta, burun estetiğinde uygulanan
yeni teknikler anlatıldı ve üretilen cihazlar
hakkında bilgi verildi. Estetik Cerrah
Doç. Dr. Süleyman Taş, burun esteti-
ğinde geliştirdiği 16 tekniği 2 gün bo-
yunca katılımcılara anlatarak, canlı
yayında yaptığı burun estetiği ameliya-
tıyla da uyguladı. Doç. Dr. Taş, ameliyatı
kendi geliştirdiği cerrahi aletlerle gerçek-
leştirdi.

Gurur verici

Ameliyat öncesi Demirören Haber Ajan-
sı’na (DHA) açıklama yapan Doç. Dr.
Süleyman Taş, "27 farklı ülkeden 350’den
fazla cerrah geliştirdiğimiz burun estetiği
tekniklerini öğrenmek için İstanbul’da
toplandılar. İki gün boyunca biz bu tek-
nikleri anlatıyor olacağız. Ayrıca bu tek-
nikleri canlı yayında ameliyat yaparak
göstereceğiz. Katılımcılar konferans salo-
nundan ameliyatı naklen izleyecekler. Ya-
bancı cerrahların bu teknikleri öğrenip
ülkelerine dönüp kendi hastalarında uy-
gulamaya başlaması gerçekten ülkemiz
için gurur verici bir an" diye konuştu.
Burun estetiği cerrahisinin giderek artan
bir trend olduğunu belirten Doç. Dr. Taş,
"Türkiye'de yılda 30 bin, dünyada ise
bir milyon burun estetiği ameliyatı yapılı-
yor. Biz de bu alanda en iyi ülkelerden
biri olmayı başardık. Geliştirdiğimiz tek-
niklerle, yaptığımız sunumlarla yüksek
kalitedeki ameliyatlarla bunu başardık.
Diğer ülkeler de gözlerini o yüzden ülke-
mize çevirdi ve bunu öğrenmek için Tür-
kiye’ye geliyor” ifadelerini kullandı.

Çocuklar 
zoru başardı

MARMARA Eğitim Köyü
bünyesinde Maltepe Üniversi-
tesi ile aynı kampüsü paylaşan

Marmara Koleji öğrencileri Yale Üniver-
sitesi’nde yapılan Dünya Bilginleri Yarış-
ması’ndan (The World Scholar’s ) 7
madalya ile döndü. 7-13 Kasım tarihleri
arasında gerçekleşen yarışmada Azra
Deniz Kasırga , Yaren Bahar Tozaner ve
Neşe Sevgi Alkanlı’dan oluşan takımımı-
zın koçluğunu öğretmen Ayşe Neşe Sarı-
şın yaptı. Öğrenciler Bilgi Yarışması’nda
(Bowl) gümüş madalyaya layık görüldü.
Yaren Bahar Tozaner, Bireysel Yazma’da
(Individual Writing) gümüş madalya
aldı. Azra Deniz Kasırga ise Bilgi Yarış-
ması’nda (Challenge) 1 altın, 4 gümüş
madalya kazanarak büyük bir başarıya
imza attı. The World Scholar’s Cup tüm
dünyadan gençlerin bilgi, münazara,
yazma kulvarlarında İngilizce olarak ya-
rıştıkları bir turnuva. Katılımcılar ya-
rışma dışında Cultural Fair ve Scholar’s
Ball gibi etkinliklerle farklı kültürleri ta-
nıma imkanı buluyorlar. Bu yıl ki Dünya
Bilginler Yarışması’na 51 ülkeden 1900
civarı yarışmacı katıldı.

Türkiye Barolar
Birliği Başkanı

Metin Feyzioğlu
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İran’da akaryakıta yapılan
zam sonrasında başlayan

protestolar devam ediyor. 1
kişinin hayatını kaybettiği

protestolara ilişkin İran
dini lideri Ali Hamaney,

“İnsanların talepleri
karşılanmalı” dedi

İnsani talepler karşılanmalı 
iran’ın Tahran merkezli haber ajansı
Mehr’in haberine göre Hamaney,
“Yetkililer, insanların bu plana dair
endişelerini gidermek için tüm kay-
naklarını kullanmalı. Ben bu alanda
uzman değilim, ancak yürütme, yargı
ve yasama organı başkanlarının, uz-
manların çalışmalarına dayanarak al-

dığı karar uygulanmalı” ifadelerini
kullandı. Hamaney’in ayrıca, protes-
tocuların kamu mallarını ateşe verme-
lerine ilişkin, “Kamu mallarını ateşe
vermek vatandaşların işi değil, fitneci-
lerin işi. İran düşmanları bu tür tah-
ripler ile gerginliği destekliyor ve şu
anda da bununla meşgul“ dedi. Akar-

yakıta yapılan zam sonrası başkent
Tahran başta olmak üzere, Ahvaz,
Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Sir-
can, Geçsaran, Bender Abbas, İsfa-
han, Şiraz, Tebriz ve Kirmanşah
şehirlerinde de vatandaşlar protesto-
lar düzenleyip, yapılan zamma tepki
gösterdi.  DHA

İsrail hak ettiğini buldu
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği son saldırı, ülkenin tarım, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarına büyük zarar verdi

G azze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanı Yar-
dımcısı Naci Serhan, Enformasyon Bakanlı-
ğı'nda düzenlediği basın toplantısında,

İsrail'in bölgeyi hedef aldığı son saldırıdaki hasara
ilişkin bilgi verdi. Serhan, "İsrail'in Gazze'ye yönelik
son saldırısında tarım, ekonomi, sağlık, eğitim ve alt-
yapı alanlarını kapsayan hasar yaklaşık 3,1 milyon
dolar." dedi. Söz konusu saldırılarda Gazze'de yakla-
şık 30 yapının tamamen, 500'ünün de kısmi olarak
yıkıldığını belirten Serhan, İsrail'in bölgeye yönelik
çeşitli saldırılarında Gazze'deki insani durumun
daha da kötüleştiğini söyledi.

34 Filistinli hayatını kaybetti 

Serhan, evini kaybeden her aileye bakanlık tarafın-
dan acil yardım kapsamında 1000 dolar verilmeye
başlandığını ifade ederek, Filistin hükümeti, körfez
ülkeleri ve uluslararası topluma İsrail'in son saldırı-
sında etkilenen ailelere gerekli desteği sağlamaları
çağrısında bulundu. İsrail ordusunun 12 Kasım'da
Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı
Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından
Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği ope-
rasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine
neden olmuştu. İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin
hayatını kaybettiği İsrail saldırısına, roket atışlarıyla
karşılık vermişti. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenle-
diği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının
da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi
yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Sevarke
ailesinin de 8 ferdi (5'i çocuk, 2'si kadın) yer almıştı.

Hong Kong’da
olaylar büyüyor

Hong Kong’da protestolar şiddetle-
nerek devam ederken, eylemcilerin

polise karşı ok ve yay kullanması
sonucu bir sağlık görevlisi bacağın-

dan ok ile vuruldu. Öte yandan, 
eylemcilerin Hung Hom bölgesin-

deki bir köprünün üzerinde barikat 
kurduğu ve ateşe verdiği görüldü

HonG Kong’da gösteriler devam ediyor.
Daha önce eylemcilerin ok ve yay kullan-
dıkları, bambudan inşa ettikleri mancınık

ile polise kiremit attıkları kameralara yansımıştı.
Yerel medya, bir sağlık görevlisinin bacağından ok
ile vurulduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşı-
lan görüntü ve fotoğraflarda, sağlık görevlisinin ba-
cağının arka kısmından ok ile vurulduğu görüldü.
Bunun yanı sıra, eylemcilerin Hong Kong’un Hung
Hom bölgesindeki bir köprüyü, polisin geçişini en-
gellemek için barikatlarla kapattıkları ve bu barikat-
ları ateşe verdiklerine ilişkin görüntüler, sosyal
medyadan Antony Dapiran tarafından paylaşıldı.
Polisin, yer yer eylemcilere biber gazı ve tazyikli
suyla müdahale ettiği belirtildi.

Eylemciler ne istiyor?

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, suçlula-
rın Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Ni-
san’da yerel parlamentoya sunulmuştu. Haziran
ayında başlayan protestolardan aylar sonra, 4 Ey-
lül’de Hong Kong İcra Kurulu Başkan Carrie Lam,
tasarının geri çekildiğini söylemişti. Protestoları or-
ganize eden grupların sözcüleri, eylemlerinin yasa
tasarısını protesto etmeyi geçtiğini, tasarıyı geri çek-
menin ise artık çok geç olduğunu
savunmuştu.Hong Konglu eylemciler, gözaltına alı-
nan ve tutuklanan eylemcilere af çıkarılmasını, polis
şiddetine karşı komisyon kurulmasını ve şiddet uy-
gulayan polislerin cezalandırılmasını talep ediyor.

Almanya Resul Dindar’ı dinledi
Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde faa-
liyet gösteren Avrupa Zonguldaklılar Der-
neği hafta sonunda, ‘Marl Şehrinde
Gurbette 59’uncu Yıl’ adı altında bir et-
kinlik düzenledi. Armoni Palace Marl Sa-
lonu'nda yoğun bir kalabalığın katılımıyla
gerçekleşen etkinlikte sahne alan Kara-
denizli sanatçı Resul Dindar, sevilen şar-
kılarını seslendirdi ve davetlilerden bol
bol alkış aldı. Konser öncesi kuliste basın
mensuplarının sorularını yanıtlayan Resul
Dindar, “Kazım Koyuncu'nun başlattığı
Karadeniz müziği ateşi var, biz onun ışı-
ğında yürümeye çalışıyoruz, çabalıyoruz,
çabalıyorum” dedi.

Zonguldaklılar bana çok yakın

Zonguldaklılar gecesinde sahne alacağı
ve konsere dair neler hissettiğin sorusuna
Resul Dindar, “Her yerde aynı duygu ve
performansla sahne alıyorum, dolayısıyla
farklı bir ortam beklemiyorum. İnsanlara
şarkılarımı, türkülerimi seslendirmeye ça-

lışıyorum. Karadeniz müziğini, doğru ve
güzel bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum.
Zonguldaklılar, genel olarak bana yakın-
dırlar, kültür olarak da yakınlar, kendimi
yabancı hissetmeyeceğim. Aslında sah-
nede ne hissedeceğimi, bende merak
ediyorum, güzel olacak, iyi geçecek diye
düşünüyorum” yanıtını verdi. Sahnede
adeta şarkılarınızı yaşıyor gibi okuyorsu-
nuz yorumuna Resul Dindar, “Bu halk
müziği icra etmemle alakalı olabilir. So-
nuçta yöre müziği yapıyorum, bir kültürü
temsil etmeye çabalıyorum, bu da bana
ait bir şey, çünkü Karadenizliyim. Haliyle,
içimde yaşadığım heyecan ya da her
neyse, onu paylaşmaya çalışıyorum.
Bunun için özel bir çaba sarf etmiyorum,
içimden geldiği gibi davranıyorum. Ben o
kültürü yaşıyorum, bu konuda da zorlan-
mıyorum. Yaşadığım doğal halim. Yaşıyo-
rum, taşıyorum, paylaşıyorum. Aslında
taşıyorum, taşıdığım şeyi yaşıyorum, ha-
liyle paylaşmış oluyorum” dedi.

Bangladeş'te
felaket

BanGladeş’inChitta-
gong bölgesinde boru
hattında meydana gelen

patlamada 7 kişi hayatını kaybetti,
22 kişi ise yaralandı. Polis şefi Mo-
hammed Mohsin tarafından basına
verilen bilgiye göre, boru hattındaki
patlamanın ardından, hattın üzerin-
deki binaların çökmesi sebebiyle
ölümlerin ve yaralanmaların gerçek-
leştiği belirtildi. Yaralananların
Chittagong Medical College Hasta-
nesi’ne getirildiği ve ölenler arasında
bir çocuğun da olduğu açıklandı.
Öte yandan, ölü sayısının artmasın-
dan endişe duyulduğu belirtildi.

Küstah Rumlar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
(KKTC) kuruluşunun 36’ncı yıl dönü-
münde Rum tarafında düzenlenen
eylemlerde KKTC bayrağı yakıldı

GüneyLefkoşa'daki Ledra Cad-
desi’nde toplanan Rumlar, Türkler
aleyhine slogan atarak eylem yaptı.
Yunan bayrakları taşınan eyleme
Türklere karşı ırkçı eylemleriyle öne
çıkan ELAM da destek verdi. Ey-
lemde konuşan Yiannis Lapithios
adlı Rum, ordular ve yabancı müda-
haleler olmaksızın barışçıl ve herkesin
ulaşabileceği bir Kıbrıs istediklerini
söyledi. Rumların bayrak yakma ey-
lemine KKTC'den sert tepki gelirken,
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Ba-
kanı Kudret Özersay, "Rum tarafında
ELAM mensuplarınca KKTC bayra-
ğının yakılmasıyla ilgili olarak az
önce Polis Genel Müdürümüz ve
Başsavcımız ile görüştüm. Birleşmiş
Milletler ile de istişare ederek görün-
tülerden kimlik tespiti yapıp gereken
tedbiri alacağız. Kendinden farklı
olanın bayrak ve benzeri sembolle-
rine ve değerlerine saygı duymayan-
lar medeniyetten nasibini almamış
olanlardır" dedi. KKTC Ekonomi ve
Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise "Kıb-
rıs’ta, halkların değerlerine saygısızlık
yaparak, bir amaç elde edeceğini
umanlar, unutmasın ki Türk halkı
buna asla geçit vermeyecektir” dedi.

Afrin'de
yaralar
sarılıyor

Afrin'de
yaralar
sarılıyor
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yaralar
sarılıyor
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Afrin'de
yaralar
sarılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ta-
rafından geçen sene 20 Ocak'ta
başlatılan ve Suriye Milli Ordusu-

nun da katıldığı harekatla terör örgütlerinden
temizlenen Afrin'e dönen Suriyeliler için Tür-
kiye tarafından çeşitli yatırımlar yapıldı. Terör
örgütü YPG/PKK'nın zarar verdiği sosyal
donatıların iyileştirildiği projeler kapsamında,
bölgeye çok sayıda yapı inşa edildi, Afrin hal-
kına gıda ve giyim gibi yardımlarda bulu-
nuldu. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları
da terörden arındırılan Afrin'in kalkınması ve
buradaki Suriyelilerin temel ihtiyaçlarının gi-
derilmesi için bölgeye çok sayıda yardım
gönderdi. Fiziki ve teknolojik şartları iyileşti-
rilen Afrin Hastanesinde harekatın ardından
30 bine yakın kişi muayene edildi ve sağlık ta-
ramasından geçirildi. Yaklaşık 80 sağlık per-
sonelinin görev yaptığı ve 4 diyaliz cihazının
bulunduğu hastanede, bugüne kadar 69
çocuk dünyaya geldi. Tedavi olanlara ücretsiz
ilaç verilen hastanede, yatak kapasitesinin
60'tan 100'e çıkarılması için çalışmalar başla-
tıldı.

2 bin Afrinliye sağlık taraması

Afrin'e bağlı Cinderes bölgesindeki Muham-
mediye Çadır Kampı'na inşa edilen Mülteci
Sağlığı Kliniği de harekatın ardından hizmete
alındı. Klinikte günlük 100 hastaya bakacak
şekilde doktor, hemşire ve ebe olmak üzere
10 personel görev yapıyor. Türkiye'nin sun-
duğu mobil sağlık tarama faaliyetleriyle 2 bin
Afrinli genel sağlık ve göz taramalarından ge-
çirildi. Sivil toplum kuruluşlarının da deste-
ğiyle Afrin'deki 1 büyük hastane ve 4 sağlık
merkezi onarılarak, buralara cihaz ve 
personel desteği sağlandı.

Filistin halkına ettiği zulümlerle adından sıkça söz ettiren İsrail, ekonomide alarm vermeye başladı ve ciddi sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.
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KÜLTÜR-SANAT 13

Sultan izdihamı Unutulmadın gözüm!
Fransa'da, 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı 'Ahmet İki Gözüm'
filminin çekimleri Malatya'da, başrol oyuncusu Özgür Tüzer'in verdiği konser sahnesiyle son buldu
FRANSA'DAhayatını kaybeden Ahmet Ka-
ya'nın memleketi Malatya'da 'Ahmet İki Gözüm'
filminin çekimleri konser sahnesiyle son buldu.
Yönetmenliğini Gani Rüzgâr Şavata'nın yaptığı
filimde Ahmet Kaya rolünü oynayan sesinin
benzerliğiyle bilinen Özgür Tüzer, Arguvan Be-
lediyesi tarafından Ahmet Kaya'nın 19'uncu
ölüm yıl dönümüne özel düzenlenen anma et-
kinliğinde konser verdi. Malatya Merkez Spor
Salonu'nda çok sayıda vatandaşın katıldığı kon-
serde filmin konser sahnesi çekimleri yapıldı.
Film çekimleri konsere katılan vatandaşlara
sürpriz olurken, salonda sloganlar ve alkış sesleri

eksik olmadı. Filmin başrol oyuncusu Özgür
Tüzer, Ahmet Kaya'nın parçalarını seslendirir-
ken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hâkim ola-
madı.

Son nefesime kadar yaşatacağım

Hayatında ilk defa Malatya'ya geldiğini kayde-
den Özgür Tüzer, şunları söyledi: "Benim için
onur vericiydi kesinlikle. Ahmet ağabeyimin mü-
zesini de ziyaret ettim. Farklı bir duyguydu, in-
sanlar sağ olsunlar. Anlatılmaz yaşanır. Film
çekimleri de harika geçti. Arguvan Belediyesi'ne
çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizi yalnız

bırakmadılar. Hep birlikte türkülerimizi söyledik,
çekimimizi yaptık, konserimizi verdik. Alnımızın
akıyla çıkıp, gidiyoruz. Ahmet Kaya bizim için
çok büyük değerdir. Memleketimizde ülkemize
mal olmuş bir insandır. Ahmet Kaya hiçbir
zaman unutulmayacaktır. Kimse de unuttura-
mayacaktır. Her zaman Ahmet Kaya'yı son ne-
fesime kadar yaşatacağım. Ahmet Kaya'yı sevgi
ve saygıyla anıyorum. Işıklar içerisinde uyusun,
gözü arkada kalmasın. Onu her zaman yaşata-
cağız. Ben her zaman şunu söylüyorum; vatan-
sızlıktan üşüyen adamı vatanında son nefesime
kadar yaşatacağım, ne pahasına olursa olsun." 

TIYATRO FESTIVALI
DOLUDIZGIN

İKSV tarafından bu yıl "Hayat Ters
Yüz" teması 13 Kasım'da başlayan
"23. İstanbul Tiyatro Festivali", 1 Ara-
lık'a kadar tiyatroseverlerle buluşacak

İ stanbul bu hafta geniş bir yelpazede,
birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve
yabancı sanatçıların katılacağı kon-

ser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne
olacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
tarafından bu yıl "Hayat Ters Yüz" tema-
sıyla düzenlenen ve 13 Kasım'da başlayan
"23. İstanbul Tiyatro Festivali", 1 Aralık'a
kadar devam edecek. Festivalde 16'sı
yerli, 12'si yabancı olmak üzere 28 tiyatro,
dans ve performans topluluğunun 78 gös-
teriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim
Programı kapsamında okuma tiyatroları,
söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sı-
nıfları gibi yan etkinlikler gerçekleştirile-
cek.

Şehir Tiyatrolarında bu hafta 
17 oyun sahnelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir
Tiyatrolarının bu haftaki programda 9'u
yetişkin olmak üzere, 17 oyun yer alacak.
Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı
"Matruşka", 20, 21, 22 ve 23 Kasım'da
Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, İspanya iç
savaşında Franco rejimi tarafından rehin
alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve
Paulino'nun yaşadıklarını ela alan "Ay,
Carmela" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, bu
hafta tüm gösterimlerinin bileti tükenen
"Cibali Karakolu" müzikali Harbiye Muhsin
Ertuğrul Sahnesi'nde, Chloe Lambert'in
yazdığı "Uzlaşma" ise Kadıköy Haldun
Taner Sahnesi'nde tiyatroseverlerle bulu-
şacak. Aynı tarihlerde Mert Turak'ın tek
başına performans gösterdiği "Karıncalar-
Bir Savaş Vardı" Kağıthane Sadabad Sah-
nesi'nde, Nihat Alpteki'nin sahneye koy-
duğu "Geç Kalanlar" Ümraniye
Sahnesi'nde, toplumsal kurallar ve bu ku-
rallar çerçevesinde biçimlenen insan iliş-
kilerine odaklanan
"Kahvede Şenlik
Var" Üsküdar

Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, İkinci Dünya
Savaşı'nda Yugoslavya'da yaşananlar et-
rafında açlık ve yokluk içinde umudun ve
sevginin anlatıldığı "Ocak'ta Bahar - Un-
derground" adlı oyun Üsküdar Musahip-
zade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek. Sam
Shepard'ın ünlü oyunu "Vahşi Batı" ise 21,
22 ve 23 Kasım'da Sultangazi Hoca Ahmet
Yesevi Sahnesi'nde sergilenecek. "Karagöz
Çiftlik Bekçisi" Fatih Reşat Nuri Sahne-
si'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" Gaziosman-
paşa Sahnesi'nde, "Rüya" Harbiye Muhsin
Ertuğrul Sahnesi'nde, "Elma Kurdu Kırtık"
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Yaşa-
sın Barış" Kağıthane Sadabad Sahne-
si'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Sultangazi
Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Poll-
yanna" Ümraniye Sahnesi'nde ve "Harika-
lar Mutfağı" Üsküdar Musahipzade Celal
Sahnesi'nde 24 Kasım'da minik tiyatrose-
verlerle buluşacak.

9 oyun sahneye koyulacak

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) bu
hafta 19-23 Kasım'da William Shakespea-
re'in ünlü oyunu "Hamlet" Cevahir Sahne-
leri Salon 1'de, 19-24 Kasım'da Bülent
Usta'nın kaleme aldığı "Bay Z" Mecidiye-
köy Stüdyo Sahne'de ve 20-23 Kasım'da
Hayati Çitaklar'ın yazdığı, Ahmet Mark So-
mers'un yönettiği "Alyoşa" Üsküdar Stüdyo
Sahne'de seyredilebilecek. Hezarfen
Ahmed Çelebi'yi anlatan "Uçmak- Hezar-
fen Ahmed Çelebi" oyununu Mecidiyeköy
Büyük Sahne'de 20-23 Kasım'da, Jules
Verne'nin ünlü eserinden uyarlanan "80
Günde Devr-i Alem"i 20-24 Kasım'da Üs-
küdar Tekel Sahnesi'nde, Okday Koru-

nan'ın rol aldığı "Kendi
Gök Kubbemiz
(Yahya Kemal)"i
22, 23, ve 24 Ka-
sım'da Zeytin-

burnu Sahnesi'nde izleyiciyle buluştura-
cak İDT, çocuk oyunlarından "Siz Ne Der-
siniz" 20, 21 ve 22 Kasım'da
Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat
Merkezi Sahnesi'nde, 24 Kasım'da da "Ke-
loğlan Keleşoğlan" Cevahir Sahneleri
Salon 1'de, "Turta Girmemiş Orman" Üs-
küdar Stüdyo Sahne'de tiyatroseverlerin
beğenisine sunulacak.

Sahne sanatları ve konserler

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 20
Kasım'da "Aleko" operasını Kadıköy Bele-
diyesi Süreyya Operası'nda, Modern Dans
Topluluğu İstanbul'un (MDTist) sahneleye-
ceği "Dans Ana-log"u Süleyman Seba Kül-
tür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle
buluşturacak. Bu hafta biletleri tükenen,
Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Sihirli Flüt"
operasından yola çıkılarak hazırlanan "Si-
hirli Flüt (Tamino'nun Rüyası)" adlı çocuk
oyunu 21 ve 24 Kasım'da, Ludwig van Be-
ethoven konulu "Senfonik Konser" 22 ve
23 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya
Operası'nda izlenebilecek. İBB kültür et-
kinlikleri kapsamında 20 Kasım'da Rostis-
lav Krimer'in şefliğini üstlendiği
"East-West (Doğu-Batı) Oda Orkestrası",
22 Kasım'da Can Okan'ın solist olarak yer
alacağı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun ko-
nuğu olacak. Türkiye'de ilk kez konser ve-
recek olan dönemin önemli ve en yaratıcı
arpistlerinden biri olarak gösterilen Xavier
de Maistre ile kastanyet müzik enstrüma-
nının duayenlerinden Lucero Tena da İs-
panyol serenatlarını 23 Kasım'da CRR'de
müzikseverlerin beğenisine sunacacak. İş
Sanat, 20. konser sezonunda 21 Kasım'da
Batı Afrika müziğinin ünlü ismi Sona Jo-
barteh'i ağırlayacak. Türkiye'de ilk kez
sahne alacak sanatçı, grubuyla birlikte İş
Kuleleri Konser Salonu'nda hayranlarıyla

bir araya gelecek.

Bu hafta Zorlu PSM'de de "23. İstanbul Ti-
yatro Festivali" kapsamında yarın ve 19
Kasım'da "Her Yol Kuzeye Çıkar" başlıklı
dans gösterisi, 19 Kasım'da Rus tiyatro-
sundan "The Circus", 20-24 Kasım'da Jo-
hann Wolfgang von Goethe'nin
Faust'undan uyarlan "Being Faust - Enter
Mephisto", 21 ve 22 Kasım'da "Bir Rus
Masalı: Yevgeni Onegin", Moskova'nın en
iddialı sahnelerinden birinin ününü taşı-
yan Theatre of Nationsvalde'nin sahneye
koyacağı "İran Konferansı" 23 Kasım'da
sahnelenecek. Zorlu PSM'de ayrıca 20
Kasım'da "Bir Delinin Hatıra Defteri", 20
ve 21 Kasım'da Türkiye'de caz davulunun
öncülerinden Ferit Odman, 21 Kasım'da
Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve
Ünsal Coşar'ın rol aldığı "Nina - İçi Doldu-
rulmuş Martıların Hassasiyeti", pop caz
vokallerinden Melis Sökmen 22 Kasım'da,
Tango Lovers'ın yeni prodüksiyonu "I am
Tango" 23 ve 24 Kasım'da yer alacak.

Çok sayıda festival
düzenlecek
Karagöz Derneği tarafından "milli kül-
tür seferberliği" anlayışıyla düzenlenen
3. İstanbul Karagöz Festivali, atölye,
söyleşi ve çocuk oyunları gibi etkinlik-
lerle 30 Kasım'a kadar devam edecek.
Festivalin ekinlik programı hakkında
bilgi, "www.karagozfestivali.com" adre-
sinden elde edilebilecek. İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesinin 22-28
Kasım'da dokuzuncusunu düzenleye-
ceği "Uluslararası Suç ve Ceza Film
Festivali"nin 9. Uluslararası Altın Terazi
Uzun Metraj Film Yarışması kapsa-
mında "Batmadan", "Bir Oğul", "Ge-
rilla", "Hapishane Müdürü", "Keskin Bir
Bıçak", "Küçük Şeyler", "Papicha", "Veri-
da'nın Düğünü" filmleri gösterilecek.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen 
'Efsaneler Kentinde Bir Efsane Şahmeran'
adlı etkinliğin onur konuğu olarak ilçeye
gelen sanatçı Türkan Şoray, bölge halkı
tarafından yoğun ilgiyle karşılandı

Tarsus Belediyesi'nce düzenlenen
'Efsaneler Kentinde Bir Efsane
Şahmeran' adlı etkinliğe Tarsus Be-

lediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Ba-
rosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz ve çok
sayıda kişi katıldı. Etkinliğe onur konuğu ola-
rak katılan Türk Sineması’nın unutulmaz sa-
natçılarından Türkan Şoray, hayranlarının
izdihamıyla karşılaştı. Söyleşinin olacağı sa-
lona doğru ilerleyen Şoray, gördüğü sevgi seli
karşısında etkilenirken, güvenlik görevlilerinin
müdahalesiyle ezilmekten son anda kurtarıldı.

Tarsusluları sevgiyle kucaklıyorum

Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutlu-
luğu dile getiren Şoray, "Şahmeran benim ha-
yatımda çok önem verdiğim filmlerden biridir.
Bu filmi çekerken ve 40 metrelik bir kuyruk ta-
kıldığında kendimi gerçek bir yılan hissettim.
Müthiş bir filmdi. Şahmeran efsanesinin yeni
nesillere de anlatılıyor olması beni çok etkiledi.
Sizlerle beraber olduğum zaman kendimi çok
genç, enerjik ve hayata bağlamış hissediyorum.
Bana bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize
çok çok teşekkür ediyorum. Tüm Tarsusluları
sevgiyle kucaklıyorum" dedi. Etkinlik daha
sonra Şahmeran figürlü el sanatları ve hediye-
lik eşyaların sunumu, söyleşiler, gösteriler ve
müzik dinletileri ile devam etti. DHA

Türk Okçuluğu
övgü alıyor

UNESCO toplantısına sayılı günler
kala Geleneksel Türk Okçuluğu için
övgü dolu tavsiye kararının yayım-

landığı kaydedildi. UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Miras Değerlendirme Organının ya-
yımladığı taslak kararda, geleneksel Türk okçulu-
ğunun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel
Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesinin karar-
laştırıldığı, Türkiye'nin böyle örnek bir dosya
sunduğu için tebrik edildiği belirtildi.

Süreç devam ediyor

Açıklamada, bakanlığın geleneksel Türk okçu-
luğu ile ilgili olarak 3 yıl önce çalışma başlattığı
kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz
yılın Mart ayında ise dosya İnsanlığın Somut
Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine
kaydedilmek üzere UNESCO'ya sunulmuştu.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın
Korunması Sözleşmesi 14'üncü Hükümetler-
arası Komite Toplantısı'nda oylamaya sunula-
cak dosya için yayımlanan bu tavsiye kararı,
geleneksel Türk okçuluğunun insanlığın ortak
mirası ilan edileceğine dair beklentileri güçlendir-
miş oldu. Kolombiya’nın başkenti Bogota’da 9-
14 Aralık’ta düzenlenecek toplantıya kadar
dosyanın üyelik süreci devam edecek ve gereken
kolaylıklar sağlanacak.”

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü (UNESCO), Geleneksel Türk
Okçuluğu'nun İnsanlığın Somut Ol-
mayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne
kaydedilmesi yönünde tavsiye kararı aldı

Meksikalı Frida kapalı gişe
Mersin Devlet Opera
ve Balesi (MDOB),
Meksikalı ünlü ressam

Frida Kahlo'nun hayatından ke-
sitler sunulan iki perdelik 'Frida'
balesini kapalı gişe sahneledi.
'Frida' balesi, Kültür Merkezi
Opera Sahnesi'nde sahnelendi.
Orkestra şefliğini Burak Şata-
na'nın yaptığı eserin müziğine

A.Maquez, J. P. Moncayo, C.A.
Akın imza attı. Koreografisini ve
rejisörlüğünü Özgür Adam
İnanç'ın yaptığı eseri, dramaturg
Füsun Ataman Berke kaleme alır-
ken, dekor tasarımını Aykut Öz,
kostüm tasarımını Tülay Şimşek,
ışık tasarımını ise Tarı Deniz üst-
lendi. Eserde, Tutku Barın
Tümen, Özlem Şenormanlılar,

Meltem Ayar, Ozan Demirbaş -
Niyazi Cingöz, Burak Serkan Ce-
beci, Tugay Ak, Ender Üçdemir,
Miray Boyacıoğlu, Selğan Çavda-
roğlu, Seda Dereli, Meltem Ayar,
Özge Hoşer, Pınar Humar, Risa
Ochiai, Ketevan Chkhikvadze,
Miray Boyacıoğlu, B. Hasan
Akyol, İsmail Şereflioğlu ve Yusuf
Afacan rol aldı. 

Erdoğan'ı yazdı meşhur oldu
Kunar Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesinde öğretim görevlisi
olan Şirzad, yaptığı açıkla-

mada, Erdoğan'ın çağın eşsiz bir lideri
olduğunu ve bu nedenle de çok sevildi-
ğini söyledi. Afganistan'ın en uzak böl-
gelerinden birinde yaşamalarına rağmen
Türkiye gündemini yakından takip ettik-
lerini ifade eden Şirzad, Erdoğan ile

Türkiye'nin her açıdan geliştiği ve çok
güçlendiği düşüncesini paylaştı. Şirzad,
dünyada herkesin bir arzusu bulundu-
ğunu, kendi arzusunun da Erdoğan'a
sevgisini bir şekilde göstermek olduğunu
dile getirerek bu nedenle onun hakkında
Peştuca dilinde bir kitap yazma kararı
aldığını kaydetti ve bu nedenle de ol-
dukça mutlu olduğunu söyledi.
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Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesin-
den yaptığı açıklamada erkek basketbol ta-
kımı başantrenörü Zeljko Obradovic'in
istifa ettiği şeklinde çıkan haberleri yalan-
ladı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıkla-

mada; Obradovic'in görevinin başında ol-
duğunu ve yönetimin kendisine desteği ile
takımın yeniden başarılı günleri yaşayaca-
ğını belirtti. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi
internet sitesinden yapılan açıklamada şu

ifadelere yer verildi: "Bugün sosyal med-
yada ve bazı medya organlarında yer alan
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı-
mızın koçu Zeljko Obradovic’in istifa ettiği
şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamak-
tadır. Hocamız görevinin başındadır, 
yönetimimizin kendisine desteği ve takımı-
mıza tekrar başarılı günler yaşatacağına
dair inancı tamdır."

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon
başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde
kurduğu iddialı kadro ve taraftarıyla lige
damga vuran lider Pınar Karşıyaka,
güçlü rakiplerinden Galatasaray Doğa
Sigorta'yı da evinde 29 sayı farkla 84-55
yenerken taraftarlar 4 yıl sonra yeniden
şampiyonluk şarkıları söylemeye baş-
ladı. Avrupa'da da grubunda zirveye
çıkıp FIBA Europe Cup'ı kazanmaya
aday gösterilen Karşıyaka, sarı-kırmızılı
ekip karşısında aldığı zaferle ligde 8
maçta 7 galibiyete ulaştı. Sezon başın-
dan bu yana Fenerbahçe Beko ve Ana-
dolu Efes gibi dev takımların önünde
zirvedeki yerini koruyup liderlikten hiç
inmeyen Kaf-Kaf, taraftarını yeniden
şampiyonluk havasına soktu. Sezon ba-
şında 3 yıl aradan sonra yuvaya dönen
Ufuk Sarıca yönetiminde daha önce
2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaş-
kanlığı Kupası'nı kazanan, 2015'te ise 28
yıl sonra lig şampiyonluğu yaşayan
Karşıyaka, Sarıca'yla tekrar başarılı
günlerine döndü. İzmir ekibi, ligde 8
haftada 7 galibiyetle şampiyon olduğu
2014-15 sezonundaki istatistiklerini ge-
ride bıraktı.

Galibiyeti Soylu'ya armağan etti 

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sa-
rıca, farklı Galatasaray Doğa Sigorta
galibiyetini 2008'de yeşil-kırmızılı ekibin
Banvit deplasmanı yolunda cinayete
kurban giden taraftar Özgür Soylu'ya
armağan ettiklerini açıkladı. Sarıca,
maçın ardından yaptığı
açıklamada "Müthiş bir karşılaşma oy-
nadık. Sezon başından bu yana yaptığı-
mız savunma sahada fark yarattı. Farklı
kazandık ama Galatasaray, Ertuğrul Er-
doğan ile birlikte bir sistem yaratmış ve
sezon başından bu yana çok önemli ga-
libiyetler almış bir takım. Maçın başında
savunma kısmını iyi yapmamızın sonra-
sında M'Baye ve Yunus'un hücumdaki
performanslarıyla ilk yarıda maçı kont-
rol altına aldık. Çok net bir galibiyet al-
mamız nedeniyle mutluyuz.
Taraftarımızın göstermiş olduğu ilgi ve
sevgi de bizi her geçen gün daha büyük
bir takım yapıyor. Liderliğimizi devam
ettirdiğimiz haftada taraftarlarımızın
Özgür Soylu için yapmış olduğu orga-
nizasyona dikkat çekmek istiyorum.
Özgür Soylu hem Karşıyaka semtinin
hem de Karşıyaka taraftarının çok değer
verdiği bir isim. Soylu'ya bir kez daha
Allah'tan rahmet ve ailesine baş sağlığı
diliyorum. Bu galibiyeti takımımla bir-
likte ona armağan ediyoruz" dedi.

s on olarak 9-10 Kasım tarihle-
rinde Sinop'ta düzenlenen
Türkiye Off-Road Şampiyo-

nası 5. ayak yarışlarına katılarak
şampiyonluk mücadelesi veren
Toker, parkur alanında rakipleriyle
mücadele ederken, yarış aralarında
ise ailesiyle zaman geçirdi. Meslek
hayatı boyunca 7 kez Türkiye birin-
ciliği elde eden ve Sinop'ta gerçek-
leştirilen yarışlarda da S2
kategorisinde birincilik sevinci ya-
şayan Toker, hem annelik hem de
sporcu kimliğiyle off-road camia-
sında parkurların "Yasemin annesi"
olarak anılıyor. Yasemin Toker,

yaptığı açıklamada, yarışmalara ai-
lecek gelmelerinin kendisine par-
kurlarda güç verdiğini söyledi.
Yarış esnasında büyük heyecan ve
adrenalin yaşadıklarını anlatan
Toker, "Eşim de sahadaki ekipte
araçta değil. Yarış sonrası ise eşim,
çocuklarım ve dostlarımla birlikte
olmak bana huzur veriyor." diye
konuştu. Toker, 13 yıldır yarışma-
lara katıldığını, bu aşamada çocuk-
larını büyütmekte zorluk
yaşamadığını dile getirdi.

Çok zorluk çekmedim

"Bir evde odanın içinde zaman ge-

çirmektense yarış alanlarında
zaman geçirmeyi daha doğru bulu-
yorum." diyen Yasemin Toker, şöyle
devam etti: "Eşimle çocuklarımızı
bu etaplarda büyüttük. Yılda 7 kez
yarışların yapıldığını düşünürsek
bizim için bu güzel bir kaçış nok-
tası oluyor. Çocuklarımız burada
sağlıklı bir ortamda aile bütünlüğü
ve paylaşımcı olmayı öğreniyor.
Çocuklarımız beton yığınları ara-
sından kurtularak çamurla, top-
rakla bütünleşiyor. O anlamda
çocuklarımı büyütürken zorluk çek-
medim. Sonuçta bizleri de anne ve
balarımız böyle büyüttü."

Türkiye'de off-road sporunda elde
ettiği başarılarla adından söz 
ettiren üç çocuk annesi Yasemin
Toker, 13 yıldır şehir şehir gezerek
ailesiyle yarışlara katılıyor

ObradOvic yalanlaması

Kaf Kaf'tan
büyük galibiyet

Süleymanoğlu 
unutulmayacak
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Çocuklarının off-road sporu ile ilgilenmeleri halinde sonuna kadar
destekçileri olacağını aktaran Toker, "Üç kardeşten en büyüğü olan
oğlum maalesef daha çok motor sporlarına ilgi duyuyor. Tabii ki bu
alanda spor yapsınlar isterim. Sonuna kadar da destekçileri olurum
ama çocuklarım hangi spor dalıyla ilgilenirlerse mutlu olurum.
Benim için açıkçası çok fark etmez çünkü bir çocuk mutlaka ama
mutlaka spor ve sanat dallarında yer almalı." diye konuştu. Toker,
bu süreçte en büyük destekçisinin eşi olduğuna dikkati çekti.

Çocuklar mutluÇocuklar mutluÇocuklar mutluÇocuklar mutluÇocuklar mutluÇocuklar mutlu

Süper Lig’de
zirve değişiyor
Süper Lig'de geride kalan 11 haftada liderlik 3 kez el değişirken, 
Fenerbahçe, Alanyaspor ve Sivasspor, bu süre zarfından zirve koltuğuna
oturdu. Düşme hattında ise en çok Gençlerbirliği ile Kayserispor kaldı
Süper Lig bu sezon çekişmeli maçlara sahne
olurken, liderlik yarışı da kıyasıya devam edi-
yor. Ligde geride kalan 11 haftada 3 büyük-
lerden sadece Fenerbahçe lider konuma
geçti. Anadolu takımları da bu sezon üst sı-
raları zorladı. Alanyaspor ile Sivasspor ge-
ride kalan haftalarda liderlik koltuğuna
oturan Anadolu takımları oldu. Ligin ilk iki
haftasını Fenerbahçe zirvede kapatırken,
üçüncü haftadan onuncu haftaya kadar
Alanyaspor koltuğu kaptırmadı. Son hafta
Alanyaspor'un puan kaybetmesiyle Sivass-
por ligin yeni lideri oldu.

Gençlerbirliği aşağıda kaldı

Ligin üst sıralarının yanı sıra alt sıralar da
bir hayli hareketli geçiyor. 11. haftanın ar-
dından şu an son üç sırada Gençlerbirliği,
Ankaragücü ve Kayserispor bulunuyor. Ge-
ride kalan haftalarda 9 takım düşme hattı
içerisinde yer aldı. Bu takımlar arasında
Gençlerbirliği bu korkuyu en çok yaşayan
ekip konumunda bulunurken, Beşiktaş ile
Başakşehir de bu takımlar arasında oldu.

Beşiktaş 6 
eksikle çalıştı
Ümraniye nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör abdullah
avcı yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma, istas-
yon koşuları ve streching ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması yapan
siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra 1'e1, 2'ye 2 ve 3'e 3 pres ça-
lışması gerçekleştirdi. idman, dar alanda yapılan kontrol pas çalış-
ması ve yarı sahada yapılan çift kale maç ile noktalandı.
Genç Kızılay Gönüllüleri siyah-beyazlı takımın antrenmanını izledi.
antrenmanın ardından gönüllüler Teknik Direktör abdullah avcı'ya
plaket takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. ayrıca gönüllü ekibin
öncülüğünde tesislere gelen minik taraftar arda da antrenmanı iz-
ledi. abdullah avcı ile futbolcular, arda ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Douglas düz koşu yaptı

antrenmanda tedavisi devam eden Dorukhan Toköz, atiba Hutchin-
son, hasta olan Caner erkin, belinde ağrı hisseden Loris Karius ile
izinli oyuncular Burak yılmaz ve Domagoj Vida yer almazken, Do-
uglas ise düz koşu yaptı. yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Kon-
yaspor maçı hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.30'da
yapacağı çalışmayla devam edecek.

Dünya halterinin efsane ismi Süleyma-
noğlu için vefatının ikinci yıl dönü-
münde bugün İstanbul'daki kabri
başında anma töreni düzenlenecek.
Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter
Federasyonu tarafından düzenlenecek
törene başkan Tamer Taşpınar ile yöne-
tim kurulu üyelerinin yanı sıra Naim Sü-
leymanoğlu'nun ailesi, sevenleri ve halter
camiasından isimler katılacak. Anma et-
kinliğinde ayrıca, 22 Kasım'da vizyona
girecek "Cep Herkülü: Naim Süleyma-
noğlu" filminde efsane halterciyi canlan-
dıran Hayat Van Eck ile Naim
Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencileri ve
göçmen derneklerinin temsilcileri de yer
alacak. Kariyerinde üst üste 3 olimpiyat
şampiyonluğu bulu-
nan "Cep Herkülü" la-
kaplı Naim
Süleymanoğlu, yedişer
kez dünya ve Avrupa
şampiyonluğu elde
etti. Ayrıca 46 dünya
rekoruna imza atan ef-
sane halterci, karaciğer
yetmezliği nedeniyle
50 yaşında hayatını
kaybetti.

Tarsus kaybetti
Kadınlar Bölgesel Basketbol
Ligi’nde (KBBL) mücadele eden
Tarsus Belediyespor Kadın Bas-
ketbol Takımı, Burhaniye Beledi-
yesi Kadın Basketbol Takımı'na
65-55 yenildi. KBBL'de mücadele

eden Tarsus Belediyespor Kadın
Basketbol Takımı 3'üncü hafta
maçında rakibi Burhaniye Beledi-
yesi Kadın Basketbol Takımı ile
Tarsus Spor Salonu'nda karşı
karşıya geldi. Tarsus Belediyespor
Kadın Basketbol Takımı müsaba-
kanın ilk çeyreğini, 7-16 geride ta-

mamladı. İkinci çeyrekte hücum
ağırlıklı oynayan deplasman
takım, ilk yarıyı 37-31 önde bi-
tirdi. Burhaniye Belediyesi Kadın
Basketbol Takımı , karşılaşmanın
ikinci yarısında rakibi turkuaz -
beyazlılar karşısında son çeyreğe
53-42 önde girdi. 
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Ç atalca sahasında oy-
nanan karşılaşmada
grubunun liderini

konuk eden silivrispor karşı-
laşmaya iyi başladı. Maçın
24. dakikasında gelişen
atakta emrah Bedir attığı
golle öne geçti 1-0. oyun üs-
tünlüğünün yanı sıra skor
üstünlüğünü de eline geçi-
ren silivrispor , 45+1 daki-

kada gelişen konuk ekip
serik Bealediyespor’un ata-
ğında topu uzaklaştıramadı
ve kalesinde golü gördü 1-1.
ilk yarıda karşılıklı gelen
gollerden sonra ikinci yarıya
çıkan takımlar beraberliği
bozmak için mücedele et-
melerine rağmen gol sesi
çıkmadı. ikinci yarıda oyu-
nun üstünlüğünü zaman
zaman eline geçiren ev sa-
hibi silivrispor bu fırsatları

değerlendiremedi. Konuk
ekip serik Belediyespor ge-
liştirdiği ataklarda galibiyet
golüne yaklaşmasına rağ-
men son vuruşlarda başarılı
olamadı.

Gergin oyundan 
3 puan çıkmadı

Karşılaşmanın ilk yarısında
karşılıklı atılan gollerden
sonra ikinci yarıda gol sesi
çıkmadı. iki takımda geliştir-

dikleri ataklarda gol pozis-
yonlarına girmelerine rağ-
men skoru değiştiremediler.
Karşılada gol bulamayınca
iki takım oyuncuları da saha
içinde gerildiler. Bazı pozis-
yonlarda maçın hakem tri-
kosunun verdiği kararlar
karşısında itirazlarını sürdü-
ren silivrispor kulübü teknik
direktörü sertan Güriz ikinci
sarı kartı görerek saha dı-
şına çıkartıldı.

SIlIvrISpor
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HAKAN SONGUR

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider olan

Serik Belediyespor Silivrispor’un

konuğu oldu. Karşılaşmada 24'üncü

dakikada Emrah Bedir’in attığı

golle öne geçen ev sahibi bu

üstünlüğünü koruyamadı.

Silivrispor maçın 45+1'inci

dakikasında gelişen konuk ekip

atağında Abdurrahman’ın golüne

engel olamadı ve 1 puana razı

olmak zorunda kaldı

lIderI kaCIrdI

Şampiyonluk
sözü verdi

istanbul'da otu-
ran Sümeyye Me-
nevşe'ye, çocukluğunda
ilgi duyduğu tekvando
sporuna başlamasına,
işitme engelinden dolayı ailesi
izin vermedi. 4 yıl önce oku-
lunda düzenlenen tekvando kur-
suna ailesinden izin almadan
başvuran Sümeyye Menevşe, antren-
manlara katıldı. Ailesi Sümeyye Menev-
şe'nin eve tekvando kıyafetiyle gelmesinin
ardından kızlarının spora başladığını öğ-
rendi.

Kalp krizinden kaybetti

Tekvando yapmasına karşı çıkan anne ve babasını
gösteri yaparak ikna eden Sümeyye Menevşe, an-
trenmanlara devam etti. Tekvandoda başarılı olmayı
hedefleyen Sümeyye Menevşe, 'tekvando şampi-
yonu olma sözü' verdiği babasını geçen sene kalp
krizi nedeniyle kaybetti. Babasına verdiği sözü ye-
rine getirmek için daha hırslanan Sümeyye Me-
nevşe, şampiyonalara hazırlandı. Bu yıl ilk kez
katıldığı Türkiye şampiyonasında ikincilik elde eden
Sümeyye Menevşe, gümüş madalya kazanmanın
sevincini yaşadı. Antalya'da düzenlenen Avrupa
İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda ay yıl-
dızlı formayı giyen Sümeyye Menevşe, bronz ma-
dalyanın sahibi oldu.

Babama söz verdim

Gelecek yıl Yunanistan'da düzenlenecek İşitme En-
gelliler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Sümeyye
Menevşe, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yap-
tığı açıklamada, "Küçükken işitme engelli olduğum
için ailem tekvando yapmama izin vermiyordu.
Şimdi ailem ısrar ediyor dünya şampiyonluğunu
kazanmam için. Babama tekvando şampiyonu
olma sözü vermiştim. Babama verdiğim sözü unut-
madım. Gelecek sene dünya şampiyonası, 2021'de
olimpiyat var. Babama sözümü tutmak için şampi-
yonluk istiyorum. Hedefim dünya ve olimpiyat
şampiyonluğu" dedi. DHA

Tekvandoda şampiyonluğu kazanma sözü verdiği
babasını geçen sene kalp krizi nedeniyle kaybeden işitme

engelli milli sporcu Sümeyye Menevşe (18), "Babama
sözümü tutmak için şampiyonluk istiyorum. Hedefim

dünya ve olimpiyat şampiyonluğu" dedi
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İşitme engelli ailenin kızı olarak dünyaya gelen Melek
Özkaya (23), İşitme Engelli Karate Milli takımıyla 3
yılda Türkiye şampiyonluğu, olimpiyat ve Avrupa
üçüncülüğü kazandı. Birlikte antrenman yaptığı
kocasının başarılı olamama düşüncesiyle 'pes' edip,
karateyi bırakmasının ardından tatamide yoluna
yalnız devam eden Melek Özkaya, kariyerini olimpiyat
şampiyonluğuyla taçlandırmayı hedefliyor

Kocaeli'de oturan Melek Özkaya, doğuştan
yüzde 71 işitme engelli. Anne ve babası da
işitme engelli olan Melek Özkaya, eğitimle ko-

nuşmayı öğrendi. Voleybol sporuyla ilgilenirken bir arka-
daşının yönlendirmesiyle 4 yıl önce karateye başlayan
Melek Özkaya, birkaç antrenmandan sonra bu sporu
sevdi ve müsabakalara katılmaya karar verdi. 2016'da
Türkiye şampiyonasında üçüncülük kazanan Melek Öz-
kaya, milli takıma seçildi. Aynı yıl dünya şampiyonasına
katılan Melek, altın madalya kazanarak Türkiye'nin gu-
ruru oldu. Samsun'da 2017'de düzenlenen İşitme Engelli-
ler Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülük kazanan Melek
Özkaya, bu yıl da Mersin'de düzenlenen Türkiye şampi-
yonasında altın madalyanın sahibi oldu.

Kareteye engel yok

7 ay önce evlenip İstanbul'a yerleşen Melek Özkaya'nın
işitme engelli eşi Murat Özkaya da karateye başladı. Ba-
şarılı olamayacağını düşünen eşinin 'pes' etmesinin ardın-
dan Melek Özkaya, müsabakalara katılmaya devam etti.
Melek Özkaya, Antalya'da düzenlenen Avrupa İşitme En-
geliler Karate Şampiyonası'nda da kumite açık sıklette
bronz madalyanın sahibi oldu. Avrupa üçüncülüğü elde
ederek ailesini gururlandıran Melek Özkaya, gelecek yıl
Malezya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Karate
Şampiyonası'na hazırlıklarına devam ediyor.

Altın madalya istiyor

Hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan
Melek Özkaya, "Dünya şampiyonasında altın madalya
kazanmak istiyorum. Dünya şampiyonluğunun ardından
2021'de yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na
katılmayı hedefliyorum. Olimpiyat şampiyonluğunu ka-
zanmak hayalim. Karatede daha fazla şampiyonluk, altın
madalya kazanmak istiyorum" diye konuştu. DHA

Amputede
asker selamı

Türkiye Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik
Direktörü Osman Çakmak, İstikbal Mobilya
Kayserispor Teknik Direktör Bülent Uygun'u
ziyaret etti. Uygun, "Osman Çakmak, 'Hocam
antrenörlük yapacağım' dediği zaman
benim ekibimde yer almasının beni mutlu
edeceğini söylemiştim. Osman Çakmak'ı 
ekibimde görmek isterdim" dedi

Kayseri'de anadolu erciyes ampute-Şanlıurfa
ampute ile Melikgazi Belediye ampute, antalya

ampute maçlarını izlemek için kente gelen
Türkiye ampute Futbol a Milli Takımı Teknik
direktörü Osman Çakmak, Kayserispor Kadir
Has Tesisleri'ni ziyaret etti. sarı-Kırmızılı takı-

mın antrenmanını takip eden Çakmak, istikbal
Mobilya Kayserispor Teknik direktörü Bülent
Uygun ile antrenman sahasını gezdi. Futbolcu-
larla tanışan Çakmak daha sonra teknik direktör
Bülent Uygun tarafından ağırlandı.

Beni ilk tebrik eden Bülent Uygun

Ziyarette demiröran Haber ajansı'na (dHa) açık-
lamalarda bulunan Çakmak, "Milli takım teknik
direktörü olduktan sonra en büyük destekçile-
rimden biri Bülent Uygun hocam oldu. Beni teb-
rik eden ilk isimlerden biri Bülent Uygun'du.
Bende her zaman kendisini üst düzey takımlarda
görmeyi arzuladığımı söylemiştim. Hocamızın
bilgisinden, ilgisinden tecrübesinden yararlan-
dım. Kendisi her zaman beni ekibinde görmek is-
tediğini söyledi. 'sen bir gazisin, bizim için
değersin' dedi. O gün Bülent hocamın sözlerinde
çok etkilendim. Bülent Uygun futbol oynarken bir
gol sevinci sonrası asker selamı vermesinin
anlam ve önemini o gün anlamıştım. ampute
müsabakalarını izlemek için Kayseri'ye geldim.
Buraya gelmişken de Bülent hocamı ziyaret
etmek istedim. O'nun tecrübesinden yararlan-
mak için sık sık buraya geleceğim. Bülent Uygun
coşkulu bir insan. Tribünler dolu olursa futbol
daha keyifli hale gelir. sivasspor'da ve Katar'da
yaptığı gibi Kayserispor'u da zirveye taşıyaca-
ğına eminim. Kayserispor camiasından Bülent
hocama daha fazla destek bekliyoruz” dedi.

Göztepeli Naim
Kazandığı 3 olimpiyat, 7 büyükler dünya şampiyon-
luğunun yanı sıra kırdığı 46 dünya rekoruyla tüm za-
manların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim
Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinen, "Naim" filmi-
nin başrol oyuncusu Hayat Van Eck, Göztepe taraftarı.
Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak 22 Ka-
sım'da vizyona girecek filmde 2 yıl önce hayatını kay-
beden Cep Herkülü lakaplı sporcumuzu canlandıran
19 yaşındaki Eck, fırsat buldukça Süper Lig'deki İzmir
temsilcisi Göztepe'ye tribünden destek veriyor. Hollan-
dalı baba ve Türk annenin çocuğu olarak 2000 yılında
Amsterdam'da dünyaya gelen Hayat Van Eck, 6 ya-
şında ailesiyle İzmir'e yerleşti. Narlıdere'de oturan genç
aktör, sıkı bir Göztepe taraftarı olarak biliniyor. Sarı-
kırmızılıların tribün liderlerinden İsmail Kocaoğlu'nun
oğlu olan ünlü aktör Rıza Kocaoğlu ve rapçi Ben Fero
da Göztepeli kimlikleriyle tanınıyor.

Karatenin
meleği
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k üçükçekmece Belediyesi ve Galatasa-
ray Kulübü Kürek Şubesinin deste-
ğiyle Marmara Üniversitesi

Mezunları Dernekleri Federasyonu'nun or-
ganize ettiği Marmara Games etkinliğinin
ilk ayağı Küçükçekmece Gölü’nde gerçek-
leşti. 10 ayrı dalda 10 gün sürecek etkinliğe
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi’de katıldı. Marmara Games 2019 bi-
reysel ve takım sporları yarış organizasyonu
etkinlkleri kapsamında Küçükçekmece Gö-
lü’nde düzenlenen kürek yarışlarında, heye-
can, çoşku ve mücadele bir arada yaşandı.
Göl kenarında, İBB sosyal tesisleri önünden

başlayan yarışlar, Galatasaray kürek tesisle-
rinde son buldu. Kürekçiler 750 mt’lik par-
kurda dereceye girmek için mücade etti. İki
ayaklı yarışmada önce “head to head” yarı-
şıyla başladı. Daha sonra dörtlü yarışma
gerçekleşti.

Uluslararası bir yarış 

Bu organizasyonun Küçükçekmecede yapıl-
masından duyduğu memnumiyeti ifade
eden Küçükçekmece Belediye başkanı
Kemal Çebi, ‘’ Küçükçekmece Gölünden,
Küçükçekmecelilerin ve sporcuların yete-
rince istifade edemediğini biliyoruz. Yete-
rince faydalanamıyoruz. Kürek sporuna
gönül vermiş, sporcular, yöneticiler bizlere

bu sporla ilgili burada yapılması ile ilgili,
hangi öneriyi getirirse getirsin biz buna
sıcak bakarız, destek oluruz. Bu bir başlan-
gıç olsun, önümüzdeki yıl bu organizasa-
yonu çok daha geniş tutabilir, belki bir
sonraki yıl dahada genişleterek uluslararası
yarışlara dönüştürebiliriz. Küçükçekmece
Gölün’de, uluslararası yarışlar, festivaller
yapmak için her türlü desteği vereceğmi
söyleyebilirim. Bu ülkede iki şeyi çok önem-
sememiz gerekiyor, spor ve eğitim. Bu iki
konuda, tasarruf tebirlerini ortadan kaldır-
mamız ve her türlü desteği vermemiz gere-
kiyor. Bu yarışmada emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum, sporcu kardeşlerimin
hepsini tebrik ediyorum’’ dedi.

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
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FOX TV'DE yayınlanan Yasak
Elma dizisinde canlandırdığı
"Ender Argun" karakteriyle izle-
yicilerin beğenisini kazanan ba-
şarılı oyuncu Şevval Şam, hem
güzelliği hem de sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşım-
larla dikkatleri üzerinde toplu-
yor. Oyuncu ve şarkıcı Şevval
Sam, sosyal medya hesabı Ins-
tagram'dan yeni bir fotoğrafını
paylaştı. Güzelliği ve oyuncu-
luk performansıyla büyük be-
ğeni toplayan Şevval Sam
paylaştığı fotoğraflarla da çok
beğeniliyor.

YAKUP TEZCAN

Küçükçekmece Belediyesi ve Marmara
Üniversitesi Mezunlar Federasyonu’nun
birlikte düzenlediği kürek yarışları 
renkli görüntülere sahne oldu

kuCukCekmeCe’de 
kurek yarısı
basladı

denİz
sporuna 

tam destek

Tarkan 
Avrupa’yı

salladı

Geçtiğimiz ay başladığı
Avrupa Turnesi’nde adım
adım ilerleyen Tarkan,
Amsterdam’dan sonra
gerçekleştirdiği Viyana
konseri ile de kalpleri
yeniden fethetti

AmsterdAm ve Viyana konserlerinden
sonra turnenin beşinci durağını da geride
bırakan tarkan, yılsonuna kadar Zürih, Han-
nover ve Cologne’da gerçekleştireceği kon-
serlerle Avrupa turnesi’ne devam edecek.
Amsterdam’da canlı müziğin başkenti ola-
rak anılan ve tarihinde madonna, the rol-
ling stones ve Coldplay gibi efsanevi
isimlerin, efsane konserleri bulunan AFAs
Live’da sahne alan megastar tarkan,
hemen arkasından Avusturya’nın en büyük
konser alanlarından biri olan Wiener stadt-
halle’de sevenleri ile bir araya geldi.

10 bin kişi katıldı

toplamda 10.000 kişinin katılım gösterdiği
her iki konserde de, pop müziğin klasikleş-
miş şarkıları ile izleyenleri anılarında yolcu-
luğa çıkaran megastar tarkan, unutulmaz
konserleri arasına yenilerini ekledi.Kıpır
kıpır şarkıları, kendine özgü dansları ve bit-
meyen enerjisi ile gece boyunca kendisini
izlemeye gelenlerin ayaklarını yerden kesen

tarkan, “sizleri o kadar çok özledim ki, bir
daha arayı bu kadar uzatmayalım” diyerek
kendisini izlemeye gelenlerle duygularını
paylaştı.
enerjinin bir an olsun eksilmediği ve bin-
lerce kişinin tek bir ağızdan eşlik ederek,
dev bir koro oluşturduğu konser, sahne ve
ışık şovlarıyla da izleyiciler görsel bir dene-
yim yaşattı. Konser sonunda yoğun istek
üzerine tekrar sahneye dönen tarkan, iki
kez bis yaparak Avrupa turnesinin üçüncü
konserini sonlandırdı.

Konserler devam edecek

megastar tarkan’ın Şahmeran entertainmet
organizasyonu ve Atlasglobal Hava Yolla-
rı’nın ulaşım sponsorluğunda gerçekleşen
Avrupa turnesi kapsamında vereceği kon-
serler yılsonuna kadar devam ediyor. tar-
kan, konser serisi kapsamında 30 Kasım’da
Zürih- samsung Hall’da, 6 Aralık’da Hanno-
ver tUI Arena’ da ve 21 Aralık’da Cologne
Lanxess Arena’da sevenleriyle buluşacak.

Şimdi yoga zamanı
SPORTS Effect'te Yoga Eğitmeni ve
MAG Medya Genel Yayın Yönetmeni
Beril Çavuşoğlu ev sahibi keyifli bir etkin-
lik gerçekleşti. Sports International'ın
Kuzu Etkisi'nde açılan oğlu şubesi keyifli
bir etkinlikte iş ve cemiyet hayatının sevi-
lenleri buluşturdu. Yoga Eğitmeni ve
MAG Medya Genel Yayın Yönetmeni

Beril Çavuşoğlu ile birlikte orada yoga
yaptılar. Ardından huzurlu bir sohbette
olan Çavuşoğlu, yirmi yıla varan dene-
yimlerini ödedi. Dingin bir gün geçiriyor
ve sohbete yoga severler söyleyen doya-
madıklarını söylediler, kendileri için özel
merkezde sağlıklı ve hafif atıştırmalıkları
da tatma fırsat buldular.

DÜNYACA ünlü müzisyen Bryan Adams,
Aktifbank'ın katkılarıyla düzenlenen
"Shine a Light" adlı konseriyle Ülker Spor
ve Etkinlik Salonunda hayranlarıyla bir
araya geldi.  Müzik kariyeri boyunca
Grammy, MTV başta olmak üzere çok
sayıda müzik ödülü sahibi ve 100 mil-
yonun üzerinde albüm satışı elde eden
sanatçının konserine müzikseverler 
ilgi gösterdi. Billboard'un dünya müzik
tarihinde tüm zamanların en başarılı
sanatçılarından biri olarak kabul ettiği
Bryan Adams, Türkiye'de 27 yıl aradan
sonra konser verdi. Yaklaşık 2 saat 
süren konserde, Adams, "Summer 
of '69", "Everything I Do", "Run to You",
"Heaven", "Please Forgive Me", "Have 
You Ever Really Loved a Woman?", 
"All for Love", "I Finally Found Someone"
ve "When You're Gone"ın da aralarında
bulunduğu birçok sevilen parçasını 
seslendirdi.

Bryan Adams kimdir?

Kanadalı rock şarkıcısı, şarkı sözü
yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams, 5
Kasım 1959'da Ontario'da dünyaya geldi. 

İstanbul’da
muhteşem konser 
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