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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

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

SAYFA 4

Olağanüstü 
gündem

Savaş ATAK SAYFA 5

CHP'de hedef;
parti içi iktidar

Ayhan ONGUN SAYFA 7

Vardiyalı 
çalışma...

Ömer MEŞE

Gezi davasında çıkan beraat
kararına ilişkin açıklama

yapan İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, "Gezi Parkı ile ilgili davada
herkese beraat çıkması çok sevindi-
rici ve yargıya olan güvenin tazelen-
diği bir karar
oldu. İstan-
bul’da yaşa-
yan herkes
adına bu şeh-
rin tarihini,
kültürünü, ye-
şilini, doğasını
savunan her-
kese selam
olsun" ifadele-
rini kullandı.
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Yargıya olan güvenin 
tazelendiği bir karar

Ekrem İmamoğlu

KARAR HAKKINDA AÇIKLAMA

HDP Mardin Milletvekili Mit-
hat Sancar, Gezi Davası'nda

verilen beraat kararını değerlendirdi.
Gezi Parkı Davası'nın "ahlak, hukuk
ve adaletten uzak" olduğunu ifade
eden Sancar, "Bizim buradan çıkara-
cağımız en önemli ders, adalet arayı-
şını bütün
farklılıkları-
mızla birlikte
bir araya 
gelerek 
sürdürmeliyiz.
Gerekçeler,
bağlantılar,
mütalaalar
hepsi hukuk ve
mantık yok sa-
yılmıştı" dedi.

ç

Hukuk ve mantık
yok sayılmıştı

Mithat Sancar

SANCAR’DAN ADALET VURGUSU

Gezi davasını takip eden CHP
Grup Başkanvekili Özgür

Özel, beraat kararının sevindirici 
olduğunu söyledi. Özel, “Geç gelen
adalet, adalet olmasa da karar Kava-
la'nın 928 gün hukuksuz tutuklu kal-
dığını itiraf etse
de gerçek bir
demokraside
bu davanın hiç
açılmaması
gerekse de
güzel şeyler
yaşamayı, iyi
haber almayı,
vermeyi çok
özlemişiz"
açıklamasını
yaptı. 

ç

İyi haber almayı ve
vermeyi özlemişiz

Özgür Özel

HEM SEVİNDİ HEM ELEŞTİRDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
milletvekilleriyle buluşma son-

rası yaptığı açıklamada, darbe tartış-
maları konusunda Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın değerlendirmesini pay-
laştı. "Bütün bu gündemlerin 

Türkiye'yi ana
hedeflerinden
saptırmaya yö-
nelik" diyen
Çelik, "Darbe
tartışması 
Türkiye için 
lüzumsuz bir
gündemdir. 
Demokrasiye
bağlı bütün 
kurumlarımız
uyanıktır" dedi.
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Darbe tartışması
lüzumsuz gündem!

Ömer Çelik

BÜTÜN KURUMLARIMIZ UYANIK

Türkiye İş Bankası Genel
Müdürü Adnan Bali, "İş Ban-

kasının sermaye yapısı belli. Tar-
tışma konusu olan hadise, Atatürk
paylarının kimin tarafından temsil

edileceğidir. Do-
layısıyla ne ana
hissedarın mül-
kiyet haklarıyla
ne bankanın
performansıyla,
ne de bankanın
iş yapma biçi-
miyle doğrudan
bir ilgisi yoktur"
açıklamasını
yaptı. 
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Atatürk paylarını
kim temsil edecek?

Adnan Bali

İŞ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA

Ataköy'de çekicilerin haksız
yere araçlarını çektiğini öne

süren çevre sakinleri imza kampan-
yası başlattı. Muhtar tarafından
başlatılan imza kampanyasında 15
günde 4 bin imza toplandı. Kam-
panyayı başlatan, Ataköy Mahallesi

7-8-9-10. Kısım
Muhtarı Aylin
Keserkaya, "Ye-
diemin otoparkı
açıldığından beri
iş iyice çığırın-
dan çıktı. 15
günde 4 bin
imza topladım.
Bunları gerekli
mercilere ulaştı-
racağım" dedi.
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15 günde 4 bin 
imza topladım

Aylin Keserkaya

MAHALLELİDEN KAMPANYA
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İstanbul 30. Ağır Ceza
Mahkemesi'nce, Silivri Ceza

ve İnfaz Kurumları karşısındaki
duruşma salonlarında görülen
davaya tutuklu Osman Kavala 
getirilirken, 7 tutuksuz sanık ve
avukatları katıldı. İsveç, Hollanda,
İtalya başkonsolosluklarından gö-
revliler, CHP, HDP milletvekilleri,
CHP İstanbul İl Başkanı Canan

Kaftancıoğlu ve çok sayıda kişi du-
ruşmayı takip etti. Sanık avukatları
beyanlarında davanın düşmesini
talep etti. Mahkeme talebi redde-
derek savunma yapmaları için 
sanıklara söz verdi. Davanın tek
tutuklu sanığı Osman Kavala,
"Delil vasfı taşımayan bulguların
sayısının artırılması onları delil ha-
line getirmez" savunmasını yaptı. 
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SANIK AVUKATLARININ TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Mütalaada ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası iste-

nen Mücella Yapıcı, “Ben sa-
vunma yapmayacağım çünkü
savunmamı beraat ettiğim mahke-
mede yaptım” dedi. Tayfun Kahra-
man ise mütalaa hakkında
savunma yapamayacağını söyledi.
Tutuksuz sanıklar Ali Hakan Ata-
lay, Tayfun Kahraman, Çiğdem

Mater, Yiğit Ali Ekmekçi müta-
laaya karşı savunma yapmak için
ek süre talep etti. Ara kararını açık-
layan heyet, sanıkların ek süre tale-
bini yargılamayı uzatmaya yönelik
olduğu gerekçesiyle reddetti. Daha
sonra mahkeme heyeti, 9 sanık
hakkında hukuka uygun somut 
ve kesin delil bulunmadığından 
beraat kararı verdi. I SAYFA 9
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9 SANIK HAKKINDA DA BERAAT KARARI VERİLDİ
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BIR PARMAK 
DUGMEYE BASTI

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, parti-

sindeki milletvekili istifalarıyla
ilgili, "Bunu saygı ile karşıla-
mak zorundayız. Ama kosko-
caman bir camiayı töhmet
altında bırakacak gerekçeler
ortaya konduğu zaman o in-
sanın canını yakar" dedi. İfti-

ranın kötü bir şey olduğunu
belirten Akşener, "1997'de
DYP'de de bir parmak düğ-
meye basmıştı. 1997'de yaşa-
nanların Türkiye'ye bugün
maliyetini umarım o düğmeye
basan parmaklar bugün
görüp hayıflanıyordur" ifade-
lerini kullandı. I SAYFA 7
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CAMİAMIZ TÖHMET ALTINDA BIRAKILAMAZ

AKŞENER 1997 YILINA GÖNDERME YAPTI

İYİ Parti iyi 
günde olsunlar

Partisinin TBMM'deki grup
toplantısında konuşan MHP

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ
Parti’den istifa eden milletvekilleri
hakkında açıklama yaptı. “MHP’nin
Türk milletini kucaklamakta kapısı
her zaman açıktır” diyen Bahçeli,
“Ancak Türkiye’nin siyasi istikrara,
birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğu
bir dönemde hiçbir siyasi partide
istikrarsızlık söz konusu olma-
malıdır. Bunlara dikkat etmek
lazım. İYİ Parti iyi günde ol-
sunlar, tahriklere kapılmasın-
lar” uyarısını yaptı. I SAYFA 7
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SAVCININ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİĞİ DAVADA BERAAT KARARI ÇIKTI
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Gezi eylemlerine yönelik açılan davanın karar
duruşmasında, mahkeme heyeti davanın tek
tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da arasında
bulunduğu 9 sanığın tüm suçlardan beraatine
karar verdi. Mahkeme heyeti, yurtdışında 
bulunan 7 sanığın ise haklarında çıkarılan tu-
tuklamaya yönelik yakalama kararını kaldırdı

Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Han-
dan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç
Ekmekçi ve Memet Ali Alabora hakkında çıkarılan yaka-
lama kararları kaldırılırken “ifadelerinin alınmasına yöne-
lik” ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Meral 
Akşener

Devlet
Bahçeli

YANGINI FILM GIBI IZLEDILER!
Kadıköy'de 

9 katlı binanın 2 . 
katında yangın çıktı. 
Sokakta toplananlar

itifaye ekiplerinin
çalışmalarını film

gibi izlerken, bazı-
ları cep telefonla-
rıyla görüntüledi

Yangın, saat 15.00 sıralarında Fe-
neryolu mahallesi Kuyubaşı so-

kakta meydana geldi. 9 katlı binanın 2.
katından yükselen dumanları gören va-
tandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber
verdi. Yangın korku ve paniğe neden
olurken, binada yaşayanlar kendilerini dı-
şarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen
Kadıköy ve Erenköy itfaiye ekipleri, kısa 

sürede müdahale ederek yangını kontrol
altına aldı. Binanın üst katında kalan 2
kişi, itfaiyenin duman tahliyesi sonra-
sında binadan çıkabildi. İtfaiyenin çalış-
ması sırasında bina önündeki sokakta
toplanan vatandaşlar, yangını cep tele-
fonlarıyla görüntüleyerek, film gibi izledi.
Bir bina sakini “Göz gözü görmüyordu
içerde. Panik de oldu, hemen dışarı çık-
tık" dedi. Yangında ölen ya da yaralanan
olmazken, binada hasar meydana geldi.
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ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Gezi Davası'nda bir şeyler oldu, ama ne?
GeziDavası'nda süpriz karar... Ceza
beklenirken, mahkeme heyetinin be-
raat kararı şaşkınlık yarattı. Gezi da-
vası bir talimatla başlatılmış ve bir
talimatla beraatla sonuçlandırılmıştır.
Ve bunun nedenini Suriye'deki geliş-

meler üzerinden okumak gerekir. Av-
rasyacı çizgiden yeniden batıcı bir
çizgiye dönmeye hazırlanan iktida-
rın, siyasi bir manevrası olarak
görmek gerekiyor, davanın
beraatle sonuçlanmasını...
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Ali tArAkcı’nın köşe yAzısı sAyfA 9’dA

Gelecek Partisi kararı destekledi
Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanlığı Gezi kararı hak-
kında açıklama yaptı. “Gezi davasında verilen beraat ka-

rarlarını siyasi ve toplumsal normalleşme adına olumlu bir adım
olarak görüyoruz” denilen açıklamada, “Karar, yargının siyasallaştığına ilişkin
örneklerin çoğaldığı zaman diliminde umutları artırmıştır” ifadelerine yer verildi. 
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Gelecek Partisi'nin
Esenyurt, Büyük-

çekmece ve Bağcılar ilçe
başkanları belirlendi. Buna
göre Esenyurt'a Veysel Ka-
ratay, Büyükçekmece'ye
Resul Törer, Bağcılar'a ise
Ahmet Demir atandı.
Atama kararı Gelecek Par-
tisi İstanbul İl Başkanı İsa
Mesih Şahin tarafından
duyuruldu. 
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Mücella Yapıcı

Partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Li-
deri Kemal Kılıçdaroğlu, sert sözlerle hükümete

yüklendi. Ekonominin alarm verdiğini kaydeden Kılıç-
daroğlu, “Saray sosyetesinde icra kavramı yoktur. Ama
vatandaşın 21 milyon 500 bin icra dosyası vardır. Sa-
ray’da yaşayan sosyetenin kira masrafı, elektrik mas-
rafı, ulaşım masrafı, mutfak masrafı yoktur. 82 milyon
olarak biz karşılarız. Ama çifter çifter maaş alırlar o
ayrı. Gözünüzü toprak doyursun” dedi. I SAYFA 7
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VODAFONETV’ye özel çekilen 9 bö-
lümlük komedi dizisi “Kafa Dok-
toru”, renkli oyuncu kadrosuyla
dikkat çekiyor. 22 Şubat’ta başlayacak
dizide Beyti Engin, Bülent Emrah
Parlak, Ceren Taşçı, Cihat Tamer,
Ersin Korkut, İpek Ayaz, Merve Polat,
Murat Eken, Salih Kalyon, Sezer
Avcı, Şahin Irmak ve daha birçok ba-
şarılı oyuncu rol alıyor. 17 Şubat 2020
– Dijital dizi platformları arasına ka-
tılmaya hazırlanan Vodafone TV’nin
ilk dizisi “Kafa Doktoru”, güçlü
oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor.
Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ozan
Özcan’ın üstlendiği, senaryosunu
Uğraş Güneş’in yazdığı, 9 bölümlük
komedi dizisinde, Beyti Engin, Bülent
Emrah Parlak, Ceren Taşçı, Cihat
Tamer, Ersin Korkut, İpek Ayaz,
Merve Polat, Murat Eken, Salih Kal-
yon, Sezer Avcı, Şahin Irmak ve daha
birçok başarılı oyuncu rol alıyor. 

H ande Ünsal, Tuğba Yurt, Bengü gibi Türk pop
müziğinin en önemli sanatçılarına sözler
yazan, besteler veren Melda Gürbey, ilk solo

çalışması 'Yorma'yı dinleyicilerinin beğenisine sundu.
Gürbey daha önce Nurettin Çolak'la birlikte 'Düşlerinde
Özgürsün' isimli şarkıda düet yapmış ve büyük ses ge-
tirmişti. Sözü ve müziği Melda Gürbey'e ait 'Yorma',
Sony Müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı.
Düzenlemesi ise son dönemin parlayan müzik adam-
larından Tarık İster imzası taşıyor. Mix'i Utku Ünsal ya-
parken mastering'ini Emre Kıral üstlendi. Halil Güzel'in
çektiği tanıtım fotoğrafları ise çok beğenildi. Klipteki
styling'yle ilgi odağı olan Gürbey, kendisini Helin Gün-
doğdu'ya emanet etti. Mutlu Ahmet Sinan'ın sanatını
konuşturduğu saçları ve Nihal Dinç'in yaptığı makyaj,
ünlü bestecinin takipçilerinden tam not aldı. 

Klibi yalıda çeKti
İstanbul Boğazı'ndaki tarihi bir yalıda çekimleri ger-
çekleşen klip, Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde izle-
yicilerle buluştu. Yeni şarkısı hakkındaki düşüncelerini
ifade eden başarılı yorumcu, "Çok heyecanlıyım,
çünkü tek başıma yaptığım ilk işim. Bir gecede yazıp
bitirdiğim bir şarkı ‘Yorma’. Duygusu çok içime sindi
ve söylemek istedim. Dilerim en az benim kadar her-
kes sever ve dinler.” dedi. Aynı zamanda müzik öğret-
menliği de yapan güzel şarkıcı, daha önce sahne
çalışmalarında Bengü, Serkan Kaya, Selami Şahin ve
Cenk Eren gibi ünlü simalarla çalıştı.

KENDİNE has tarzıyla dikkatleri üze-

rine çeken ve milyonlarca dinlenen

şarkılara imza atan Buray, bu sefer

şarkılarıyla değil, yaptığı örnek hare-

ketle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı,

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde te-

davi gören lösemili küçük çocuklarla

bir araya gelip, şarkılar söyledi.

Moral amaçlı düzenlenen etkinlikte

çocuklar, hem eğlendi hem dans

etti. Herkesin yüzünü güldüren
o sıcak anlar, Instag-
ram'daki magazin say-
falarında paylaşıldı.
Buray, örnek davra-
nışıyla sosyal
medya kullanıcıla-
rından tam not aldı.
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Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMaİL GökGEZ’LE
SaNata Daİr

Magazin
Ünlü isimlerin şarkılarının

sözlerini yazan Melda 
Gürbey, ilk solo çalışmasıyla

müzik dünyasında 
ben de varım 

dedi

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.
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Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Lerzan
Mutlu, Kaç Kadeh Kırıldı isimli şarkıya çektiği

kliple hayranlarından alkış aldı
2019 yılında çıkardığı

'Aşk Acısı' adlı arabesk
maxi single'yla adından
söz ettiren başarılı şar-
kıcı Lerzan Mutlu, sin-

gle'daki şarkılarını
kliplendirmeye devam
ediyor. Sırasıyla Beni

Benden Alırsan, Farzet,
Bir Alo De şarkılarını

kliplendiren ünlü şar-
kıcı, yeni klibini ise 'Kaç

Kadeh Kırıldı' şarkı-
sında karar kıldı. Söz-

leri Şakir Askan'a,
müziği Burhan Bayar'a
ait eserin düzenlemesi
Caner Tepecik imzası

taşıyor. Video klip,
Erkan Nas yönetmenli-

ğinde çekildi. 'Kaç
Kadeh Kırıldı' şarkısını

daha önce Müslüm
Gürses, Zara, Pa-

mela, Kibariye, Ka-
muran Akkor, Rubato,
Funda Arar gibi ünlü

isimler seslendir-
mişti. Netd adlı You-

tube müzik kanalında
yayınlanan  şarkı, 20
bin izlenme sayısına

ulaştı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı
model Chloe Loughnan'la 2014 yılında
evlenmiş ve 5 sene evli kalmıştı. Yeni
bir aşka yelken açan Ser-
dar, gönlünü kendisi gibi
şarkıcı olan Seçil Gür'e
kaptırdı. Sevgilisi Seçil
Gür'ün sürpriz olarak dü-
zenlediği yemekte Ortaç,
50. yaşını kutladı. Ayrıca
Serdar Ortaç, sevgilisi
Seçil Gür'le çekildiği ka-
releri Instagram hesa-
bından paylaştı.
Böylelikle ünlü şarkıcı
aşkını ilan etmiş oldu.

Genç şarkıcı Seçil Gür 29, Serdar Ortaç
ise 50 yaşında. Aralarında 21 yaş fark
var.
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Kaç Kadeh Kırıldı
isimli şarkıya klip 

Buray’dan örnek
davranış

Serdar’ın 
aşkı kanıtlandı

Komedi dizisi 
için kamera
karşısındalar

Melda 
Gürbey

Buray

Lerzan 
Mutlu



O lay, Beyoğlu, Pürtelaş
Mahallesi, Vişne Sokak
üzerinde sabah saat

08.00 sıralarında meydana geldi.
Sabah saatlerinde çalıştığı üniver-
siteye gitmek için evinden çıkan
Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipine
yöneldiği esnada içeride bir kişinin
olduğunu gördü. Bunun üzerine
cipinin kapılarını kilitleyen ünlü
profesör eşi Nuriye Fındıkoğlu ve
çevredekilerden yardım istedi.
Diğer yandan da olay yerine polis
ekipleri çağrıldı. Nuriye Fındıkoğlu
cipin içindeki şüpheliyi dışarıya çı-
karttıktan sonra kontrol altına ala-
rak polis ekiplerini beklemeye
başladı. Kısa sürede olay yerine
gelen polis ekipleri şüpheliyi göz-

altına aldı. Yapılan üst arama-
sında bir adet laptop, araç

navigasyonu ve cep telefonu ele
geçirilen şüpheli ifadesi alınmak
üzere polis merkezine götürüldü.

Şüpheliyi eşim çıkardı

Çalıştığı üniversiteye gitmek için ci-
pine binmek için hamle yapan
Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu," Sabah
üniversiteye gitmek için evden çıka-
rak aşağı indim. Arabaya baktığı-
mızda çuval gibi bir şeyin
olduğunu gördüm. Sarhoş gibi
görünüyordu. Ben Suriyeliyim,
bana dokunamazsınız diyor bir ta-
raftan. Arabanın içinde ne var ne
yok sökmüş, doldurmuş çanta-
sına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı
şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis
ekipleri gelene kadar eşim ve kom-
şularla tuttuk şahsı" ifadelerini kul-
landı. DHA
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Olay saat 10.30 sıralarında Gür-
pınar Mahallesi, Pekmez Caddesi
üzerinde meydana geldi. Otomo-

bilin bir ağaca çarpmış vaziyette, kaldırımda
durduğunu gören mahalle sakini, sağlık ve
polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine
gelen 112 ekipleri yaptıkları otomobildeki ki-
şinin adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobile yaklaşan çevre sakinleri, içindeki-
nin 75 yaşındaki komşuları Hikmet İlhan ol-

duğunu belirledi. Büyük üzüntü yaşayan
komşuları telefonla yine aynı caddede otu-
ran kardeşi Mahir İlhan'ı da aradı. Haberi
alan Mahir İlhan evinden yalın ayak koşarak
olay yerine geldi. Kardeşinin otomobilinin
içinde hareketsiz yattığını gören ve öldüğünü
öğrenen Mahir İlhan büyük üzüntü yaşadı.
Bir komşuları " Geldim araba buradaydı.
Ben sarhoş, yatıyor sandım. İçeri girdim.
Kahvaltı yapıyorduk. Dedim 'uyandı mı

uyanmadı mı bir bakalım'. Yine baktım yatı-
yor. kapıyı açtım seslendim cevap vermedi.
Ben de polisi aradım" diye konuştu.

Otopsi yapılacak 

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çe-
kerken, olay yeri inceleme ekipleri de araçta
ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu.
Hikmet İlhan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak
otopsinin ardından belirlenecek. DHA

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

trakya halkININ 
GÖzdESİ Öz kEŞaN

Otomobilin içinde ölü bulunduBeylikdüzü'nde bir
kişi otomobil içinde

ölü bulundu.
Komşularının

tanıyarak haber ver-
mesi üzerine yalın
ayak koşarak olay

yerine gelen kardeşi
büyük üzüntü yaşadı

hIrSIzI yakaladI
Beyoğlu'nda ünlü profesör Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'nun cipine giren hırsızın, eşi Nuriye
Fındıkoğlu tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Şüpheliler
yakayı ele verdi

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü
ekiplerince giden yolcu bölümünde şüphe

üzerine durdurulan Libya uyruklu 3
şüphelinin valizlerinde 178 paket insülin
ilacı bulunurken, yine şüphe üzerine dur-
durulan Mısır uyruklu 4 şüphelinin valiz-

lerinde 260 paket kanser ilacı çıktı
iStanBulHavalimanı Şube Müdür-
lüğü ekipleri, 8 Şubat saat 23.30 sırala-
rında hareketlerinden şüphelendikleri

Libya uyruklu Abdulmalik Hassan A. (18), She-
habdin Hassan Mohamed A. (19), Afaf Abdulse-
lam G. isimli kişileri durdurdu. Şüphelilerin
Türkiye'den faturasız olarak temin ettikleri insülin
ilaçlarını güvenlik kontrol noktasından peyderpey
geçirerek Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bekleyen
12 yaşındaki F.H.M.S.'ye teslim ettikleri ve valizler
halinde yasadışı yollarla yurtdışına götürdükleri
tespit edildi.  Polis ekiplerince valizlerde yapılan
aramalarda piyasa değeri yaklaşık 34 bin lira olan
178 paket kutu insülin ilacı ele geçirildi. 3 şüpheli
gözaltına alındı. 

7 şüpheli serbest bırakıldı

Havalimanı polisi aynı gün saat 23.45'te giden
yolcu katında şüphe üzerine Mısır uyruklu Ahmed
Mohamed Aly S. (48), Ibrahem Gaber Mousa
Mousa M. (38), Roshdy Aly Mohamed Aly E.
(40), Elsayed Mohamed Abdelnaby E. (47) isimli
şüphelileri durdurdu. Şüphelilerin valizlerinde
arama yapan polis, Türkiye'den yurtdışına götü-
rülmek üzere hazırlanmış piyasa değeri 913 bin
500 Lira olan 260 paket kanser ilacı ele geçirirken,
4 şüphelide gözaltına alındı.  Gözaltına alınan 7
şüpheli İstanbul Havalimanı Şube Müdürlü-
ğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilir-
ken, adli makamlarca serbest bırakıldı 

Sultangazi'de, ayağından bıçaklanan
bir kişi, "bıçaklandım" diye bağırarak
yardım istedi. Yardım çığlıklarına vatan-

daşlar koştu. Olay, önceki gün saat 23.00'te Sultan-
gazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya
göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Fares Z. ile
kimliği henüz belirsiz şüpheliler arasında tartışma
çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden
biri Fares Z.'yi bacağın-
dan bıçakladı. Şüpheli-
ler, kaçarak kayıplara
karıştı. Kanlar içerisinde
yere yığılan Fares Z., "Bı-
çaklandım" diye bağıra-
rak, yardım istedi.
Bağırma seslerini duyan
mahalle sakinleri, balkon
ve pencereye çıktı. Acılar
içinde yerde yatan Fares
Z.'yi gören mahalle sa-
kinleri, yardımına koştu.
Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren vatan-
daşlar, bir yandan da yaralıya tampon yaparak
daha fazla kan kaybetmesini önledi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan
sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı.Bağırtı sesi duy-
dumMahalle sakinlerinden Hanifi Ercan, "Saat
11-12 civarlarında ben silah sesine uyandım. Daha
sonra 'bıçaklandım, bıçaklandım' diye bir bağırtı
sesi duydum” dedi. DHA

ESI yEtIStI KADININ

FENDİ HIRSIZI

YENDİ

Kameralar
kaydetti 

Ünlü profesöre ait lüks cipi çalmak için şüphelinin
çevrede bir süre keşif yapması güvenlik kamerası
tarafından görüntülendi. Şüphelinin ilk olarak
cipin yanına geldiği ve bir süre çevreye izlediği
anlar kameralara yansıdı. Sokak üzerinde kimse-
nin bulunmadığından emin olan şüpheli, yanında
bulunan özel bir cihazla cipin kapılarını açarak
içeri giriyor. Güvenlik kameralarına yansıyan gö-

rüntülerde işe gitmek için evlerinden çıkan Prof.
Dr. Zeki Fındıkoğlu ve eşi Nuriye Fındıkoğlu'nun
otomobillerinin kapısını açtığında içeride birinin
olduğunu görüp dışarı çıkarttığı görülüyor. Şüphe-
linin kaçmaya çalıştığı ancak Nuriye Fındıkoğ-
lu'nun müsaade etmediği ve şüphelinin çantasını
elinden alarak içinde bulunanları dışarı çıkarttığı
anlarda güvenlik kamerasınca kaydedildi.

CETE COKERTILDI
İstanbul'da park halindeki

lüks otomobillerin
farlarını çalarak internet
üzerinden pazarladıkları
iddia edilen 1'i kadın 16

kişilik çete polis operasy-
onuyla yakalandı.

Şüphelilerle birlikte 80
otomobil farı ile

şüphelilerin olaylarda
kullandıkları 12 

motosiklet ele geçirildi

Asayiş Şube Mü-
dürlüğü tarafın-
dan  Kağıthane,

Bakırköy, Şişli, Beşiktaş’ta
meydana gelen 80 ayrı far
hırsızlığı olayı üzerine soruş-
turma başlatıldı. Hırsızlık
Büro Amirliği tarafından ya-
pılan soruşturmada park ha-
lindeki lüks otomobillerin
farlarının organize bir çete
tarafından çalındığı tespit
edildi.  Yapılan araştırmalar
sonucu çete üyelerinin mo-
tosikletlerle otomobillerin
yanlarına yaklaştıkları bir
kaç dakika içinde farları ça-
larak kaçtıkları tespit edildi.
Şüphelilerin piyasa fiyatı 30
bin lira ile 40 bin lira ara-
sında değişen otomobil far-
larını internet üzerinden
pazarladıkları ortaya çıktı.
Hırsızlık Büro Amirliğine
bağlı ekipler olayları gerçek-

leştiren çete üyelerine yönelik
14 Şubat tarihinde operas-
yon yaptı. Operasyonda 23
adrese eşzamanlı yapılan
baskınlarda biri kadın 16
şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapı-
lan aramada  piyasa değeri
toplam 2,5 milyon lira olan
80 adet  çalıntı otomobil farı
ile bir pompalı tüfek bu-
lundu.

Azılı suçlu çıktılar

Hırsızlık Büro Amirliğinde
sorgulanan şüphelilerin
daha önceden hırsızlık, yara-
lama, uyuşturucu kullanmak
gibi suçlardan sabıkaları ol-
duğu tespit edildi. Çete lider-
leri Y.Y. ve Y.D.'nin
aralarında bulunduğu şüp-
heliler işlemlerinin bitmesi-
nin ardından adliyeye sevk
edildi. DHA

Canını mahalleli 
güç bela kurtardı

Beyoğlu'nda beş
katlı iş hanının çatısı
yandı. Yangında ölen

ya da yaralanan olmazken çatıda
hasar meydana geldi. Bereket-
zade Mahallesi, Ziyapaşa Cad-
desi'ndeki beş katlı iş hanının çatı
katında bulunan avize imalatha-

nesinde saat 11.00'de henüz be-
lirlenemeyen bir nedenle yangın
çıktı. Çatı katından duman çıktı-
ğını görenler durumu itfaiye
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine
olay yerine gelen itfaiye ekip-
leri  yangına kısa sürede müda-
hale ederek söndürdü. Yangında

ölen ya da yaralanan olmazken
çatı katında hasar oluştu. Yan-
gına müdahale sırasında vatan-
daşların bölgede oluşturduğu
kalabalık ekiplere zor anlar ya-
şattı. Toplananlar polis ekiple-
rince bölgeden uzaklaştırılarak
çalışmalara devam edildi.

İtfaiye hızır gibi yetişti
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MAHALLELER 
IYILESTIRILECEK
S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-

maz’ın mahalle ziyaretleri devam
ediyor. Yapılan çalışmaları denetle-

yen ve yeni hizmetler konusunda bölge sa-
kinleriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz,
bu kapsamda Sayalar ve Çayırdere Mahal-
lesi’ni ziyaret ederek tespitlerde bulundu.
Sayalar Mahalle Muhtarı Hüseyin Ece ve
Çayırdere Mahalle Muhtarı Doğan Bil-
giç’in bilgilendirmeleri ile iki mahallenin
çözüm bekleyen sıkıntıları yerinde ince-
lendi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz; Sayalar’da Sağlık Evi, Çayırdere’de
ise Mahalle Evi müjdeledi. Başkan Yıl-
maz’a ziyareti sırasında başkan yardımcı-
ları Harun Akkan ve Hasan Solak, Belediye
Meclis Üyesi Sefer Ölçer, Muhtarlar Der-
neği Başkanı Muharrem Eren ve birim mü-
dürleri eşlik etti.

Sayalar'a sağlık evi yapılacak

Mahalle ziyaretine Sayalar’dan başlayan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
muhtarlık binası önünde yer tespiti yaptı.
Projesi ve bağışçısı hazır bulunan sağlık
evini muhtarlık binası önünde düşündükle-
rini ifade eden Başkan Yılmaz, çok kısa bir
sürede tek katlı modern bir sağlık evinin
mahallelilere kazandırılacağını müjdeledi.
Sayalar Mahallesi kapalı pazar yerini de in-
celeyen Başkan Yılmaz, ilk olarak mahalle-
lilerin taleplerini muhtar Hüseyin Ece’den
dinledi. Yaz düğünlerinin de yapıldığı ka-
palı pazar yerinde bakım ve yenileme çalış-
maları hızlıca başlayacak. Alanın
aydınlatılması, sacların bakımı, duvarların
boyanması gibi düzenlemeler elden geçiri-
lecek. Aynı alan içerisinde yer alan spor sa-
hasında da detaylı inceleme yapan Başkan
Yılmaz, lavaboların boyanması ve bakımı-
nın yapılması, çitlerin yenilenmesi ve kapı
onarımı gibi talimatlar da verdi. Mahalle-
nin mevcut futbol sahasını inceleyen Baş-
kan Yılmaz, zemin iyileştirmesi ve
soyunma odalarının bakımının yapılacağını
belirtti. Ayrıca sporcuların giyinmek ve
maça hazırlanmak için kullandıkları so-
yunma odası Sayalarspor’un renkleri olan
mavi beyaza boyanacak.

Tiyatro salonu yapılacak

“Tiyatro sahnesi, kütüphanesi ve bilgisayar
odası olmayan köy okulu kalmayacak”

projesi kapsamında Sayalar İlkokulu’nu zi-
yaret Başkan Yılmaz, burada sınıfları gezdi.
Okulun üst katında bulunan boş sınıfların
değerlendirilerek kütüphane, bilgisayar
odası ve tiyatro salonu yapımı için hızlıca
projelendirmesini istedi. Okul bahçesinde
ise iki lojman ile ilgili de bakımının yapıla-
rak desenli çizimler ile renklendirilmesi tali-
matını verdi. Meydandaki köy kahvehanesi,
berber ve emlakçının bulunduğu yapıyı in-
celeyen Yılmaz, binanın çok eski ve tehlikeli
olduğunu ifade etti. Binada teknik incele-
melerin yapılması gerektiğini söyleyen ve
gerekli yönlendirmeleri yapan Başkan Yıl-
maz, incelemeler neticesinde yenileme veya
projelendirme yapılmasını talimat verdi.
Yine kahvehanenin bir üst mahallesinde
bulunan ve köy düğünlerinde kullanılan
meydanda da aydınlatma çalışmaları yapı-
lacak. Sayalar caminin minaresinde ise tek-
nik incelemelerin ardından kaplama ve
boya işlemi ivedilikle yerine getirilecek

El emeği göz nuru

ESENYURT Belediyesi Kültür İş-
leri Müdürlüğü’nün açtığı ücret-
siz İğne Oyası Kursu’na katılan

kadınlar, iğne oyasıyla ilgili tüm detayları
öğrenmenin yanı sıra, ürettikleri el emeği
ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bu-
lunuyor. Kursiyerler, havlu kenarları, yazma
kenarları, seccade işlemeleri, ara uç dantel-
leri, boncuk oyaları ve yeni iğne oyası mo-
delleri öğreniyor. Açılan kursta kadınların
meslek edinmesinin yanı sıra unutulmaya
yüz tutmuş el sanatlarının da yaşatılması
sağlanıyor. Atölye sayesinde iğne oyasıyla
ilgili teknik detayları ve tüm incelikleri öğre-
nen ev hanımları, birlikte keyifli vakit geçire-
rek kendilerini geliştirme fırsatı da yakalıyor.

Gelecek nesillere aktarıyoruz

İğne oyasının sabır gerektiren bir iş oldu-
ğunu ve kursa katılanların daha donanımlı
bireyler haline geldiğini söyleyen Esenyurt
Belediyesi El Sanatları Öğretmeni Müzey-
yen Tepret, “Esenyurt Belediyesi olarak
unutulmaya yüz tutmuş iğne oyası sanatını
gelecek nesillere aktarıyoruz. İğne oyası ya-
parken dikkat eksiğini yok ederek psikolojik
olarak rahatlıyoruz. Kursta salon ve sec-
cade takımları, teraryumlar, tablolar yapı-
yoruz. Ürettiğimiz el emeği göz nuru
ürünlerimizi satışa sunarak gelir elde ediyo-
ruz. Kültür merkezlerimizde haftanın 1
günü 4 saat eğitim verdiğimiz kursumuza
tüm vatandaşlarımızı öğrenmek ve üretmek
için bekliyoruz” dedi.

Ç atalca Belediye Meclisi önceki gün
olağanüstü olarak toplandı. Tek
gündem maddesinin görüşüldüğü

mecliste, muhalefetin kafası biraz karışıktı.
Millet Bahçesi ve meydan düzenlemesini
içerisine alan gündem maddesinde, Çatalca
Belediyesi’ne ait bazı parsellerin bu proje-
nin gerçekleştirilmesi için Spor Bakanlı-
ğı’na devri bunun karşılığında ise Çatalca
Ziya Altınoğlu Stadyumu'nun bulunduğu
arazinin Çatalca Belediyesi’ne devri vardı.

Muhalefet, meydan ve Millet Bahçesi
projelerinin nasıl bir içeriğe sahip olduğu,
toplum için amaçlanan faydanın detayı ve
maliyeti konusunda hiçbir bilgilendirme ol-
madığını, yangından mal kaçırırcasına de-
virlerin yapılmak istediğini savunarak, ret
oyu kullandı. Sonuç olarak meclis çoğunlu-
ğunu elinde bulunduran AK Parti, gündem
maddesini oy çokluğuyla meclisten geçirdi.
Evet, Çatalca Cumhuriyet Meydanı, mey-
dan gibi değil hatta günümüz şartlarını göz
önüne alırsak nüfusu gitgide artan Çatalca
için meydan olarak kabul edilemez. Mahal-
leler de bile daha büyük meydanlar var. Ça-
talca'ya yakışır bir meydana ihtiyaç olduğu
konusunda hemfikiriz. Özellikle her gün
deprem gerçeği ile karşı karşıya iken bina-
lardan arındırılmış geniş bir meydan gerek-
lidir. Ancak böylesi ciddi bir projeyi

detaylandırmadan oldu bittiye getirmek ne
kadar doğru olur, bilemiyorum. 

Projenin tüm ayrıntıları, içeriği, maliyeti
ve Çatalcalı’ya ne gibi kazanımlar sağlaya-
cağı bilgisi paylaşılmalıdır. Ben her zaman
yayalaştırmadan yana oldum. Araçların
şehir merkezinden uzaklaştırılması gerek-
tiği görüşünü savunuyorum. Şehirler de
meydanlarıyla vardır. Mutlaka güzel bir
meydan yapılmalıdır. Çatalca Belediyesi’nin
bu çabasını da destekliyorum. Şunu da söy-
lemeliyim ki her Belediye Başkanı ilçesine
en güzel, en iyi hizmeti yapmak ister. Örne-
ğin trampa yapacağınız parseli meclis gün-
demine yanlış yazmak ertesi gün ise bunu
düzeltip doğru parseli o gündeme yazmak,
sizin yapmaya çalıştığınız doğru hizmetlere
gölge düşürür. Ben şuna inanıyorum ki art
niyet olmadan yanlışlıkla yazılmıştır. Ama
eğer siz daha dört tane parselin numarala-
rını o meclis gündemine yazamıyorsanız,
bende bu parsellerin devrini yaparken uma-
rım küçük gözüken ama sonrası büyük so-
nuçlara neden olacak başka hatalarda
yapmazsınız diye düşünmeye başlarım.

Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut
Üner kendisine bağlı danışmanlar atadı.
Her şeyi Sayın Üner yapacak, düşünecek
diye bir şey yok. Bu görevleri kapmak için
kapı aşındıran sözde danışmanlar. Görevle-

rinin gereğini yerine getirip 'Ya Başkanım
biz ilçe halkına her seferinde birlikte Çatal-
ca'yız diyoruz. Bu projemizi de detaylarıyla
ve hatta slayt gösterileri ya da maket proje
tarzında bir çalışmayla mecliste hem mec-
lis üyelerimize hem de halkımıza anlatalım'
gibi bir katkı sunmamalarına anlam vere-
miyorum. Mecliste doyurucu bir bilgilen-
dirme yoktu, bu önemli hatta tarihi proje
için ciddi bir hazırlık yapılmadığını yani
derslerine çalışmadan geldiklerini gösteri-
yordu… Sayın Üner proje maliyetini, proje-
nin içerisinde neler var gibi kapsamlı bir
bilgi veremedi. Yöneltilen soruları tam an-
lamıyla cevaplayamadı. 'Bizde bilmiyoruz
ama yaklaşık maliyet şudur' deyip konuyu
kapatıp oylamaya geçti. Belediye Başkanı
diye her konuya vakıf olacak diye bir şey
yok. İşte tamda bu nokta da net olarak gö-
rünen bir şey var ki Başkan Mesut Üner’i
gerekli bilgilerle donatacak, gerekli yönlen-
dirmeleri yapıp, karşısına çıkacak her so-
ruyu cevaplandıracağı şekilde hazırlayacak
uzman bir ekibi olmadığıdır. 

Net bilgim yok ancak şunu söyleyebili-
rim, Çatalca'nın birçok mahallesinde halı

saha gibi spor alanları var. Ancak bu alan-
ların birçoğu imar planlarında spor alanı
olarak işlenmemiş olmasına rağmen, Spor
Bakanlığı’ndan buraların bakımı onarımı
ya da büyütülmesi gibi konularda yeterli
destek alınamıyor. Devir yapılınca buraları
Spor Bakanlığı’nın olacak ve o zaman ge-
rekli tüm destek ve katkılarda alınacak.
Bütçesi kısıtlı olan Çatalca Belediyesi için
buraların bakım ve onarımlarını yapmakta
ayrı bir külfet oluyor. Belki buraların devri
sonrası bu spor alanlarına götürülmesi ge-
reken hizmet yükünden kurtarılmış olacak
diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bende
tahmini yazıyorum. Net bilgim olmadığı
gibi yüksek ihtimalle böyledir diye düşünü-
yorum. İşte tamda bu nokta da ihtimalleri
düşünmek ve yazmak yerine belediye mecli-
sinde verilecek olan net bilgiler kafalarda
ki soru işaretlerini, güvensizlikleri ve şüp-
heleri yok edecektir. Ve oylama öncesi
MHP Gurubu adına söz alan Mahmut
Açar'ın devirler konusunun aceleye getiril-
diği ve tekrar değerlendirilmesi yönünde
görüş bildirmesi ve sonrada oylamada gün-
dem maddesi için evet oyu vermesini şaş-
kınlıkla karşıladım. 

Mecliste dikkatimi çeken bende şaşkınlık
yaratan diğer durum ise sporun içerisinde
ve hatta tam göbeğinde olan AK Parti Gu-
rubu’ndan Meclis Üyesi Hasan Gökçe’nin
sessiz kalması, kendisini yakinen ilgilendi-
ren bir konuda görüş bildirmemesi, CHP

Gurubu’ndan yine sporun içinde olduğunu
söyleyen, kendini öyle gösteren Hasan Es-
gar'ın hiçbir fikir beyan etmeden sessiz ses-
siz yerlerinde oturmasıydı. Sizin
stadyumunuz yıkılacak başka yere taşına-
cak. Birinin temsilcisi olduğu gurup mağ-
duriyet olmayacak diyor. Sen hem bir siyasi
hem de kulüp başkanı olarak, mağduriyet
yaşanmaması adına nasıl planlar olduğunu
neler yapılacağını, yeni proje ile spor için
sağlanacak faydaları bir anlat, ama yok.
Diğer taraftan CHP Gurubu’ndan Meclis
Üyesi Hasan Esgar, senin gurubun ise mağ-
duriyet olacak diyor. Ya sende çık bir iki
kelam et. Bari kendi ilgilendiğiniz alanlar
için uygulanacak projelerde bir fikriniz, gö-
rüşünüz olsun. Seçmeniniz sesinizi duy-
sunda varlığınızdan haberdar olsun. Meclis
toplantılarında gözlemlediğim şu ki; meclis
üyeliği koltuğunda oturan pek çok kişi bu-
lunduğu koltuğu hak etmiyor. Toplantılar da
bugüne kadar hiç sesini duymadığımız,
meclis üyeliği görevini sadece el kaldırarak
yerine getirenler var. Seçim sürecinde üze-
rinde ısrarla durduğum bir konu vardı.
Meclis üyelerinin Çatalca hakkında görüş-
leri olsun, projeleri olsun, yetkinlikleri
olsun diye… 

Görünen o ki aynı tas aynı hamam… So-
rumluklarının bilincinde olmayan, top-
lumda saygı görmek ve belki işlerinin
önünü açmak için isimlerinin önüne sıfat is-
teyen bazı boş kafalar…

Olağanüstü gündem

Mahalle ziyaretlerine Sayalar ve Çayırdere ile devam eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, iki mahallenin sorunlarının çözümü için 
talimat verdi. Sayalar’da vatandaşların talep ettiği sağlık evi, Çayırdere’de ise kadınların istekte bulunduğu mahalle evi kısa sürede yapılacak

Mahalle evi kuruluyor
Ziyaretine Çayırdere Mahallesi ile devam
eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, köy kahvehanesinde mahalleliler ile
buluştu. Köy tüzelkişiliğin kaldırılmasının
ardından Milli Emlak’a ve belediyeye
devrolan arazilerle ilgili sohbet edildi.
Kahvehane üzerindeki boş katı gezen
Başkan Yılmaz, alanın hemen değerlendi-
rilmesi ve Çayırdere Mahalle Evi olarak
hizmete hazırlanması için talimat verdi.
Ziyareti kapsamında Çayırdere Ortaoku-
lu’nu da gezen Başkan Yılmaz, okulun
mevcuttaki kütüphane, tiyatro salonu ve
bilgisayar odasını inceledi. Başkan Yıl-
maz, kütüphane ve tiyatro salonunun iyi-
leştirilmesi, modern ve okula yakışır bir
hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Yar-
dımcılarına fikirlerini aktaran Başkan Yıl-
maz, hızlıca kullanışlı ve modern bir
tiyatro salonu için çalışmaların başlama-
sını, anaokulu sınıfının da incelenerek ih-

tiyaç doğrultusunda oyun odası yapılma-
sının talimatını verdi. Köy düğünlerinde
kullanılan kapalı pazar yerini ekibi ile ye-
rinde inceleyen Başkan Yılmaz, vatandaş-
ların talepleri doğrultusunda bir gelin
odası ve lavabo yapılmasına yönelik tali-
mat verdi. En uygun yeri birebir tespit
eden Başkan Yılmaz, ardından futbol sa-
hasını gezdi. Doğal çimden oluşan futbol
sahasında zemin iyileştirmesi, çevre çiti ve
kale direklerinin yenilemesi yapılacak.

Esenyurt Belediyesi’nin açtığı ücretsiz
‘İğne Oyası Kursu’na katılan kadınlar,
el işi becerilerini geliştirmek ve ev eko-
nomisine katkıda bulunmanın yanı
sıra sosyal hayata aktif katılım sağlıyor

Yaz-kış demeden devam edeceğiz
ÇATALCA Belediyesi'nin başlattığı
kaldırım bakım-onarım ve yenileme
çalışmaları ydevam ediyor. 

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafın-
dan yapılan çalışmalar doğrultusunda ilçe
merkezinde ve mahallelerde yapılan çalışma-
lara paralel olarak ihtiyaç duyulan noktalarda
da kanal açımı, mazgal temizliği, okul ve iba-
dethanelerin tadilaı yapılıyor. Yapılan çalışma-
ları değerlendiren Başkan Mesut Üner,
"İlçemizde geç kalmış bir hizmeti daha yerine
getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ça-

talca’mızın daha yaşanılabilir bir ilçe olması
için başlattığımız dönüşüm ve yenileme çalış-
malarımıza gece-gündüz, yaz-kış demeden
devam edeceğiz" dedi. 

Kaldırımlar genişletiliyor

Atatürk Caddesi’nde Çatalca girişinden başla-
yarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam
eden yeniden düzenleme çalışmaları kapsa-
mında, kaldırımlar genişletilerek yenileniyor.
Ekiplerin en kısa zamanda tamamlayacağı ça-
lışmalar sonrası ilçe; Çatalca’yı boydan boya

geçen modern görünümlü, geceleri ışık kori-
doru haline dönüşmüş vitrin bir caddeye ka-
vuşmuş olacak. Gülenay Sokak’ta yağışlar
sonrası su birikintisine engel olmak için kanal
açımı yapan ekipler Hacı Osman Sokak’ta
mazgalların temizliğini gerçekleştirdi. Vatan-
daşların taleplerini dikkate alarak İnceğiz Ma-
hallesi İnceğiz Caddesi yolu üzerinde ihtiyaç
olunan noktaya durak konuldu. Karadeniz
Caddesi’nde bulunan durağın camlarını takan
ekipler Tevfik Erdönmez Caddesinde yıkılan
dubaların onarımını tamamladı.

Volkan
Yılmaz

Savaş Atak
savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI
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CHP'de hedef parti 
içi iktidar

M art sonunda yapılacak kurultaya hazırlanan
CHP de ilçe kongrelerinin ardından il 
kongreleri de tamamlandı.

İlçe ve İl Kongrelerin büyük çoğunluğunda tek
adaylı kongreler yapıldı.

Genel Başkan ve adamları örgütleri böyle bir
uygulama için zorladılar.

Kimi yerlerde yukarıdan gelen baskıları göze
alamayan adaylar çekilmek zorunda kaldılar.

Kimi yerlerde yukardan gönderilen divan 
başkanları masa başı oyunlarla adayların seçime 
girmelerini engellediler.

Sonra da herkesi aptal yerine koyar gibi,  
coşkusuz, heyecansız kongrelerde göreve getirdikleri
kişileri seçim kazanmış kahramanlar gibi örgüte 
sunmaya kalktılar.

Tüm bunlara niye gerek duyuldu.
Tepedeki yöneticilerin tekrar parti içi iktidarı ele

geçirecekleri bir kurultay delegasyonu oluşturarak,
egemenliklerini sürdürmeleri sağlanacak.

Peki böyle bir zihniyetle bu parti 
iktidar olabilir mi?

Daha doğrusu, partiyi her geçen gün tek adam 
yönetimine doğru sürükleyenlerin ülkede iktidara 
gelmek gibi bir derdi var mı?

Bence yok.
Çünkü iktidar olmak sorumluluk gerektirir.
Fedakarlık, inanç, kararlılık ve en önemlisi daha

çok emek gerektirir.
Oysa muhalefet partisinde yönetici olmak kolaydır.
Kimseye hesap vermek zorunda olmadığınız gibi,

ana muhalefet partisinde yönetici olmak gibi bir
statü edinirsiniz.

İlgi ve itibar görünürsünüz.
Genel Başkan kontenjanından milletvekilliği 

garanti.
Belediye başkanlığı, meclis üyeliği seçimlerinde

yüzlerce aday peşinizde, kapınızı aşındırır.
Gittiğiniz her ilde özgüveni olmayan, her koşulda

biat edecek birini arayan örgüt yöneticileri 
tarafından yere göğe sığdırılamazsınız.

Gelsin yemekli toplantılar, kokteyller, örgüt 
toplantıları…….

İktidar karşıtlığı üzerinden basın açıklamaları,
ucuz ve popülist “istemezükçü” sözde muhalefet
atakları.

Bırakın halka saygıyı, kendi partililerini bile kü-
çümseyen, değersizleştiren, kişisel hırs ve egolarının
esiri olmuş bu bildik siyasi figürler, en çok da kendi
partilerine zarar verirler.

Onlar, milyonlarca iyi niyetli, inançlı, hayalleri
olan insanın umuduyla oynarlar.

Bu yüzdendir ki örgütlü yapılardan, ilkeli 
insanlardan, inançlı kadrolardan pek hoşlanmazlar.

Hatta ellerinden gelse hepsini işlevsiz, etkisiz, 
itibarsız hale getirmek isterler.

O yüzdendir ki, demokratik yarışların olduğu,
parti içi dinamiklerin harekete geçtiği, dayanışma
duygusunun yükseldiği, heyecan ve coşkunun 
doruklara çıktığı kongrelerden korkarlar.

CHP nin tarihine baktığımızda bir hafta süren
kurultaylar vardır, sanki bir okul gibi katılanların
eğitildiği, inançlarını, umutlarını tazelediği,

Uzun süre bir arada kalmanın verdiği samimi
dostluklar, yoldaşlıklar oluşur.

Sonrasında bilirler ki, her gittikleri yerde 
kendilerine sahip çıkacak bir örgütleri, ekmeğini 
bölüşecek dostları vardır.

Ya şimdi böyle mi?
Anlamsız çekişmelerle, birbirlerini kıskanan,

herkesin, bir diğerini rakip gördüğü bir örgütte
gerçek dostluk, yoldaşlık olur mu?

Olmasın diye zaten parti içi demokrasinin 
kırıntısına bile tahammül edemiyorlar.

Ve o yüzdendir ki ne kadınlar, ne gençler hak 
ettikleri yerlere gelemiyorlar.

Gençlerin, yeni, yetenekli kadroların önünü 
açmaktansa, her fırsatta çelmeleyen, önlerini kesen
kaşarlanmış siyasiler yüzünden parti her geçen gün
daha çok sağa savruluyor.

Irkçı, şoven, milliyetçi unsurlar bünyeyi kemirip
duruyor.

Parti içi demokrasiyi işletmeyen, örgütsel yarış-
lara yasak getiren bir yönetim kadrosuna sahip bir
partinin ülkeye demokrasi getireceği iddiasına kim
inanır!

Aşağıdan yukarıya doğru bir taban hareketi 
yaratmadan bu siyaset baronlarının kimseye fırsat
vereceği yok.

Sosyal Demokrat bir parti eninde sonunda kendi
içinden yeni kadrolar ve liderlerini çıkarmak 
zorundadır.

İstanbul Yatırım Ajansı’nın (İYA) lansman toplantısının ardından katılımcılar, düzenlenen 
çalıştayda İstanbul’un vizyonu üzerine fikirlerini sundular. Kentin paydaşları, hazırlanan 17
sektörel masada, İstanbul’un marka değerini artırmaya yönelik tecrübe ve önerilerini paylaştı

KADIN BASKAN
SAYISI YUKSELSIN
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28’nci ilçe belediyesi ziyaretini Sancaktepe’ye gerçekleştirdi. İmamoğlu, makam
odasında bir araya geldiği Şeyma Döğücü’nün İstanbul’un tek kadın belediye başkanı olduğunu vurgulayarak,
“Bu tabi İstanbul’umuz için üzücü bir durum. İnşallah sayısı artar. Bu konuda her siyasi parti sorumlu” dedi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28’nci
ilçe belediyesi ziyaretini Sancak-

tepe’ye yaptı. Sancaktepe Belediye Baş-
kanı Şeyma Döğücü, bina girişinde
karşıladığı İmamoğlu’nu, makam oda-
sında ağırladı. Döğücü’nün İstanbul’un
tek kadın belediye başkanı olduğunu vur-
gulayan İmamoğlu, “Bu tabi İstan-
bul’umuz için üzücü bir durum. İnşallah
sayısı artar. Bu konuda her siyasi parti
sorumlu” dedi. Döğücü’ye başarı dilekle-
rini ileten İmamoğlu, “Bugün San-
caktpe’de hem dünden bugüne İBB ile
olan süreçleri dinleyeceğiz kendisinden
hem de bundan sonraki beklentileri el-
bette ki karşılıklı yorumlayacağız.
İBB’deki yetkili arkadaşlarımız bizimle
beraber. Sancaktepe’de, Başkan’ımızın
kadrosuyla, bugün güzel bir Sancaktepe
günü değerlendirmesi yapacağımızı dü-
şünüyorum. Uyumlu bir çalışma yürüt-
meyi, yönetmeyi düşünüyoruz. Her ilçe,
bizim için aynı. Her seçilmiş belediye
başkanı, bizim için en kıymetli yardımcı-
mız. Bu kapsamda bir arada olmayı, bir
araya gelmeyi, konuşmayı hiçbir zaman
aksatmadan hizmet yönetmeyi düşünü-
yoruz. Bugün de Başkan’ımıza böyle or-
tama ayarladığı için teşekkür ediyorum.
Hem kendisine hem bize inşallah başarılı
bir süreç diliyorum. Bugün de hepimize
hayırlı olsun diyelim” diye konuştu.

Bir arada çalışmak önemli

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden do-
layı teşekkür eden Döğücü de “Ben de
çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz il-
çemize. Bir arada çalışma yöntemini be-
nimsiyor olmanız bizim için büyük bir
avantaj. Biz de aynı şekilde, belediye baş-
kanı seçildikten sonra, herkesin belediye
başkanı olmanın derdi ve gayreti içinde-
yiz. Bütün mahalle ve sokaklarımıza aynı

anlayışla hizmet etmeyi inşallah düşünü-
yoruz, Allah ömür verdikçe, sıhhat, sağ-
lık verdikçe. Ben de bugünün verimli
geçmesini ümit ediyorum. Sizlere, San-
caktepe’mizle ilgili genel bilgilerimizi,
İBB ile yapacağımız işleri görüşeceğimiz
güzel, verimli bir gün olarak geçmesini
temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bahçe zeminini beğenmedi

Konuşmaların ardından, Sancaktepe’nin
sorunlarının ele alındığı sunumun yapı-
lacağı salona geçildi. Sunumda, İma-
moğlu ile birlikte İBB üst yönetimi de
hazır bulundu. Başkan Döğücü ve bera-
berindeki ilçe belediye yöneticileri, İBB

heyetine sunum yaptı. İmamoğlu, sunu-
mun ardından ilçede saha gezileri ger-
çekleştirdi. Döğücü, sağlık sorunu
nedeniyle saha incelemelerine katıla-
madı. İlk olarak İBB’ye ait Sancaktepe
İşitme Engelliler Rehabilitasyon Mer-
kezi’nde incelemelerde bulunan İma-
moğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Şengül Altan Arslan’dan, geçtiğimiz
Mart ayında faaliyete geçen tesisle ilgili
bilgiler aldı. İmamoğlu, merkezin tam
randımanlı faaliyete geçmesi için çalış-
maların hızlandırılmasını istedi. İma-
moğlu, tesisin bahçesindeki zemin
döşemesini de kullanışlı bulmayarak 
değiştirilmesi talimatı verdi.

MUSTAFA DOLU

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Öğrencilerle
sohbet etti

Merkez’in ardından yine İBB’ye
ait Sancaktepe Çocuk Trafik
Eğitim Parkı’nda incelemelerde
bulunan İmamoğlu, burada
karşılaştığı 5’nci sınıf
öğrencileriyle renkli sohbetler
gerçekleştirdi. Öğrenciler,
İmamoğlu’na sevgi gösterile-
rinde bulundu, miniklere çeşitli
nasihatler etti. İmamoğlu’nun
öğrencilerle toplu fotoğraf çeki-
minde de renkli anlar yaşandı.
İmamoğlu’nun Sancaktepe’deki
son durağı, İbni Sina İlkokulu
oldu. Müdür Muhammer
Akçay’dan okulla ve sorunlarıyla
ilgili bilgiler alan İmamoğlu,
öğretmenlerle de bir araya geldi.
Aynı bahçede bulunan İbni Sina
Ortokulu’nun müdürü Salih
Kürşat Yakın, İmamoğlu’nu kendi
okullarına davet etti. Daveti
kırmayan İmamoğlu, ortaokul
öğretmenleriyle de buluştu.
İmamoğlu okuldan, öğrencilerin
sevgi gösterileri altında ayrıldı. 

İstanbul’un marka
değeri artacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun seçim vaatleri arasında
bulunan İstanbul Yatırım

Ajansı’nın lansmanı Haliç Kongre Mer-
kezi’nde dün yapıldı. Lansman’ın ardın-
dan İYA’nın vizyonuna katılımcıların
katkı sağlayacağı, “Paydaş İstişare Ça-
lıştayı” düzenlendi. Çalıştayda, ulusal
ve uluslararası sektör temsilcileri, STK
ve diğer paydaşların da aralarında bu-
lunduğu 180 sektör lideri, kenti yatırım-
cılar için cazip kılacak görüş ve önerileri
paylaştılar. Finans, bankacılık, turizm;
konsolosluk, uluslararası yatırımcılar;
denetim, kredi derecelendirme; tanıtım,
lojistik; teknoloji, üniversite ve STK te-
malarından oluşturulan 17 masada ya-
tırımcılar görüş alışverişinde bulundu.
Katılımcılar, “İYA’nın kritik iş ortakları
hangi kurumlar olabilir”, “İYA, katma
değerini nasıl artırabilir”, “İYA’nın ça-

lışma kapsamı ve İBB’nin projelerine
yönelik katkıları neler olabilir” gibi soru-
lara ilişkin cevaplar arayarak İstan-
bul’un yatırım ekosistemini tartıştı.

Yatırım odağımızı belirlemeliyiz

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İs-
tanbul Yatırım Ajansı CEO’su Nihat
Narin, İYA’nın, katılımcı, paylaşımcı ve
şeffaf değerler üzerine kurulduğunu be-
lirterek, “İstanbul için belirlediğimiz bu
değerleri katılımcılarımız ve paydaşları-
mızla oluşturacağımız şeffaf bir plat-
formda hayata geçirmeyi hedefliyoruz”
dedi. Çalıştayın moderatörlüğünü üstle-
nen Dr. Yılmaz Argüden, yaptığı su-
numda sektör ve yatırımcı
odaklanmasının önemini vurgulayarak
şunları söyledi: “Yatırım ajansları, ülke-
lerin olduğu kadar şehirlerin de kalkın-
ması için oluşturuluyor. Dünyada

büyük şehirlerin odaklandıkları yatırım
alanları bulunuyor. İstanbul olarak
diğer şehirlere kıyasla nasıl fark yarata-
biliriz sorusuna cevap arayıp, yatırım
odağımızı belirlemeliyiz.”

Yatırım sadece para değildir

Başkan İmamoğlu’nun, “Yatırım sadece
para değildir” sözlerine değinen Dr. Ar-
güden, entelektüel sermaye yatırımına
da önem verilmesi gerektiğini söyledi.
Argüden, 2. Dünya Savaşı döneminde
Nazi rejiminden kaçıp Türkiye’ye gelen
Alman bilim insanları olduğunu hatırla-
tıp, bunun ülkenin entelektüel sermaye
gelişimine katkı sağlamış olduğunun al-
tını çizdi. Akşam saatlerine kadar
devam eden çalıştaydan çıkan fikir ve
öneriler, raporlandıktan sonra kamuoyu
ile paylaşılacak.
MURAT PALAVAR

Kültürel miras
için toplandılar
Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD)
ve NEYAD bünyesinde faaliyetlerini sürdüren
Genç NEYAD tarafından organize edilen
Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı,
Beyoğlu Lazzoni Hotel’de gerçekleşti

Türkiye’nin tarihi ve kültürel mira-
sına sahip çıkmak ve korunmasına
destek sağlamak amacıyla düzenle-

nen çalıştayda uzmanlar, 2 gün boyunca ko-
nuyu farklı yönleriyle ele alırken, aynı
zamanda Milli Kültür bilinci ile ilgili çeşitli ak-
tiviteler gerçekleşti. Etkinlikler, İçişleri Bakan-
lığı, Kültür Bakanlığı ve Beyoğlu
Belediyesi’nin katkılarıyla yüzlerce kişiye ulaştı.
2 gün süren çalıştayda, Doğal Mirasın Değeri:
Koruma ve Denetim, Aile ve Kültür İlişkisi:
Gelenek ve Değişim ve Ekonomi: Kültür Eko-
nomisi ile Kalkınma, Mimari ve Kültür:
Doğru Restorasyon ve Miras, Kültür Ekseni-
mizde Edebiyat, Tarih ve Musıki ve STK'ların
Kültürel Mirası Korumaya Katkısı konu baş-
lıkları özelinde öneriler sunuldu.

Birinciye 5 bin lira

2 günlük çalıştayın ardından düzenlenen gala
yemeğinde, “Bu Miras Bizim” konulu fotoğraf
yarışmasında dereceye girenlere plaket ve bi-
rinci Orhan Kartal’a 5 bin TL, ikinci Sami
Uçan’a 3 bin TL ve üçüncü İpek Yılmaz’a
1.000 TL verilirken aynı zamanda Ahmet
Bayar tarafından Club Flipper’dan bir hafta
tatil hediye edildi. Birinci gün çalıştayda kültü-
rel miras ve korunması 10 farklı konuda ele
alındı. Açılış konuşmasını yapan NEYAD
Başkanı Nilgün Diptaş, “İçişleri Bakanlığımı-
zın desteği ile sürdürdüğümüz bu projemizde
sadece bu çalışmalarımızdan biri. Bu proje ile
Gençlerimizin Tarihi ve kültürel mirasımız
hakkında bilgilendirilmesi ve korunmasını
amaçlamaktayız” diye konuştu.

Doğum günü için engel yok
Bayrampaşa Gündüzlü Engelli Bakım
Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Atila Aydı-
ner, burada eğitim gören engelli gençlerin

doğum günlerini kutladı. Ayrıca yatağa bağımlı engelli
Fatih Cengiz’i de evinde ziyaret eden Aydıner, Fatih’in
doğum gününü kutlayarak ona moral verdi. Bayram-
paşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gündüzlü En-
gelli Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Burada eğitim
gören engelli gençlerin doğum günlerini kutlayan Baş-
kan Aydıner, “Engelli kardeşlerimizin eğitim aldığı,
sosyal aktivitelerde bulunduğu ve keyifle vakit geçir-
diği Bayrampaşa Gündüzlü Engelli Bakım Merke-
zi’miz önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Burada sevgi
paylaşılıyor ve paylaşıldıkça da büyüyor.” dedi. Öte
yandan, Aydıner ve Kaymakam Dr. Soner Şenel, Bay-
rampaşa Belediyesi Fizik Tedavi Merkezi’nin destek
verdiği yatağa bağımlı engelli genç Fatih Cengiz’i
evinde ziyaret etti. Pasta keserek Fatih Cengiz’in
doğum gününü kutlayan Aydıner ve Şenel, Fatih’e
moral verdiler. YAKUP TEZCAN

Ekrem
İmamoğlu

Şeyma
Döğücü

İstanbul Yatırım Ajansı CEO’su Nihat Narin, “İstanbul için belirlediğimiz değerleri katılımcılarımız 
ve paydaşlarımızla oluşturacağımız şeffaf bir platformda hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi. 
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YAZLIK İŞ ELBİSESİ VE İŞ AYAKKABISI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/73254
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Dünya Ticaret Merkezi(İDTM) Blokları No:10 A2 

Blok Kat:17 Ofis:467 34367 Yeşilköy BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4446234 - 2123435501
c) Elektronik Posta Adresi : info@enerji.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yazlık Muhtelif Tiplerde; 60 Adet Gömlek, 715 Adet Tişört, 546 

Adet Pantolon, 274 Adet Fosforlu Turuncu Yelek, 227 Adet 
Kumaş Yelek ve 319 Adet İş Ayakkabısı Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Teknik şartnamede belirtilmiştir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imza tarihinden itibaren 45 gündür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İDTM Blokları A2 Blok Kat: 17 Ofis No: 467 Yeşilköy - 

Bakırköy - İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 05.03.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Enerji San.ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

YAZLIK İŞ ELBİSESİ VE İŞ AYAKKABISI
İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1134472)

EKONOMİ

IHRACATI TABANA
YAYMAK ISTIYORUZ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "En temel hedeflerimizden biri, ihracatımızı geliştirmek, artırmak ve tabana
yaymak. Bu vizyonun doğal sonucu olarak da firmalarımızı ihracatımızın her aşamasında destekliyoruz'' dedi

T icaret Bakanlığı İstişare Kurulu'nun 9'uncu Top-
lantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlı-
ğında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde

(TOBB) yapıldı. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İs-
mail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfe-
derasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, TÜ-
SİAD Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İş
Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman
Kaan ile Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı
Mithat Yenigün katıldı. Toplantının açılış konuşmasını
yapan Bakan Pekcan, 2019 yılında küresel ekonomi ve ti-
caretteki zayıflamaya rağmen Türkiye'nin çok başarılı
sene geçirdiğini söyledi. 2020 yılında yapılan çalışmaların
da ivmelenerek, devam ettiğini belirten Pekcan, "Ocak
ayına bir rekorla başladık ve en yüksek ocak ayı ihracat ra-
kamını açıklamak kısmet oldu. Ocak ayında yüzde 6,1
artış ile 14,8 milyar dolar ihracat açıkladık.
Aynı dönemde ithalatımız yüzde 18,9
azalarak 19,2 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Toplam dış ticareti-
miz yüzde 13 artarak 34
milyar dolara
yükseldi. Türkiye 
ekonomisinin bu
olumlu seyri aslında
göstergelere de
yansıyor" dedi.

2019 yılının öte-
sine geçeceğiz

Aralık ayında Sanayi
Üretim Endeksi'nin
önceki yılın aynı ayına
göre, yüzde 8,6 arttığını
belirten Pekcan, "Bu
rakam 2018 yılının şubat
ayından itibaren gözüken en
yüksek rakam. Bu performansı

kalıcı hale getirme ve üretim öncülüğünde büyüme çalış-
malarımızı da sürdüreceğiz. Dünya Ticaret Örgütü 2019
yılının kasım ayına ait sonuçları açıkladı ve dünyada en
çok ihracat gerçekleştiren ilk 50 ülkenin ihracatı düşerken
kasım ayı verilerinde de ağustos ayında olduğu gibi ülke-
miz en çok ihracat artışı gösteren 7'nci ülke olarak sırala-
madaki yerini korudu. 2020 yılında 2019 yılındaki
başarımızın da ötesine geçmek için el birliği ile çalışaca-
ğız" diye konuştu. Afrika ve Türkiye arasındaki bağa deği-
nen Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından ortaya konulan 'Afrika ile ticarette 50
milyar dolarlık hedefi'ne en kısa sürede ulaşmak için ça-
lıştıklarını kaydetti. 

İş dünyasının yolunu açacağız

Pakistan'la serbest ticaret anlaşmasının da gündemde
olduğunu belirten Pekcan, "Kendileriyle de Ukrayna gibi
bizim de hassasiyet gösteren sektörlerimizin hariç tutul-

duğu bir anlaşmaya hazır olduğumuzu bildir-
dik. Tekrar mart ayında da görüşmelere

devam edeceğiz. Bu arada Pakis-
tan'daki yatırımcı firmalarımızın

karşılaştıkları sorunları da
birinci elden değerlen-

dirme fırsatımız oldu ve
onların da sorunları-
nın en kısa za-
manda
çözüleceğinin te-
yidini almış bu-
lunuyoruz.
Bakanlık olarak
ticaret diplo-
masi kanalları

ile iş dünyası-
nın yolunu aç-

maya hiçbir
taviz vermeden

devam
edeceğiz" dedi. DHA

ihracatın, Türkiye'nin büyüme ve gelişmesinde motor görevi
gördüğünü vurgulayan Bakan Pekcan, şunları söyledi: "Ticaret
Bakanlığı olarak en temel hedeflerimizden birisi de ihracatımızı

geliştirmek, artırmak ve tabana yaymak. Bu vizyonun doğal bir so-
nucu olarak da firmalarımızı ihracatımızın her aşamasında destekli-
yoruz. ihracat desteklerimizi 3'e ayırdık. Biri ihracata hazırlık diğeri

pazara giriş diğeri de markalaşma ve pazarda tutunma. ihracatı yeni
öğrenen ve düzenli ihracatçı olmayan kOBi'lerimize hedef alan

desteklerimiz; onlara ihracatçı iş süreçlerinde kalıcı olarak eklen-
mesini amaçlayan desteklerimiz var. Bunun dışında ihracat

yapan ama yurt dışındaki ilk adımlarını atmış firmaları-
mıza da bulundukları pazarlarda kalıcı olmalarını,

yeni pazarlar bulmalarını bu yöndeki destekle-
rimizle devam ediyoruz." 

Desteklerimizi 

üçe ayırDık

Gençlerden bilgi
bizden birikim 
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, iş hayatı, sosyal sorumluluk projeleri ve futbol tutkusunu
anlattı. Bahçıvan, “Bilgiyle donanmış, öz güveni çok çok daha yüksek, geleceğe çok farklı bakan bir gençlik
geliyor. Onların düşünceleri ve değerleri de en az bizimkiler kadar önemli. O enerjiyle bizim birikimimizi
doğru bağlayabilirsek, evlatlarımızın da, ülkemizin de geleceği çok daha açık olacak” dedi

İstAnbul Sanayi Odası
(İSO) Başkanı Erdal Bah-
çıvan, sadece iş hayatıyla

değil, sosyal sorumluluk projelerin-
deki aktif rolü, babasından devraldığı
şirketi taşıdığı başarılı nokta, futbol
tutkusu, Futbol Federasyonundaki
önemli görevi, ailesine olan düşkün-
lüğü, Türk insanına değer katma ça-
bası ile adından sıkça söz ettiren biri
olarak dikkati çekiyor. Fırsat buldu-
ğunda spora vakit ayırmaya çalışan,
arabasında Spotify'dan daha çok
radyo dinlemeyi seven, çoğu gencin
hayali Galatasaray Lisesi'ni kazanıp
yatılı olduğunu öğrenince kapısından
dönen, babasının öğütlerini hala ha-
yatının ilk sıralarında tutan, onlara
uyum gösteren ve iyi bir baba modeli
olarak çocuklarıyla iletişimine dikkat
eden Bahçıvan'la, günlük hayatına
dair bilinmeyenleri anlattı.

İş hayatına erken başladım

İş hayatına nasıl başladığını anlatan
Bahçıvan, “İş hayatıma, babamdan
dolayı çok erken başladım. Allah rah-
met etsin, kendisinin aşırı müteşebbis
bir enerjisi vardı ve o enerjiyi bir şe-
kilde bana da yansıttı. Ortaokulda
yaz tatillerinden itibaren çalışmaya
başladım. Üniversitedeyken de zama-
nımın önemli bölümünü işte geçiri-
yordum. Hatta kendime o zaman
'Ben part time öğrenciyim.' derdim.
Şartlar, beni başka bir meslek seç-
mek, kendime başka bir profesyonel
arayış noktasında öyle bir köşeye sı-
kıştırmıştı ki, diplomamı aldıktan
sonra, yolu çizilmiş olarak iş hayatı-
nın içinde kendimizi bulduk. Yaşadı-
ğınız zaman, yaşadığınız zaman
içindeki muhtelif gelişmeler de, sizin
hayatınızın akışında çok önemli rol
oynuyor. Bizlerin de gençlik dönemi,
1980'li yılların ikinci yarısı 1990'lı yıl-

lar. rahmetli Özal'ın dışa açılma politi-
kası, daha dış ekonomik hayatın ken-
dini göstermesi dönemi... Bunlar da
kendi profesyonel gelişimimizde
önemli rol oynadı. Aile işletmesini de
devam ettirecek yönde hayatımızı çiz-
dik” dedi.

Pişmanlık duymuyorum

Geçmişe dair pişmanlık duymadığını
kaydeden Bahçıvan, “Her gencin ha-
yatında, spor aktivitesi, sosyal aktivite
belli bir boyutta oluyor ki, ben de fizik-
ten dolayı biraz deneme şansım oldu
ama samimi söyleyeyim, spor kabili-
yeti olan bir insan değildim, çok da
zorlamadım. Belli ölçülerde yaptım
ama full time ona odaklanıp, belli bir

noktaya gelip dönmek gibi bir şey ol-
madığı için de pişmanlık kalmadı.
Yani hiç pişmanlık duymuyorum.
Geçen zamanın hepsinin de çok kıy-
metli ve değerli olduğunu düşündü-
ğüm için, o günlere bugün dönsem
herhalde, tüm yaşadıklarımı hesaba
katarak, aynı yolda, aynı doğrultuda
giderim. Belki şu olabilir, bugünkü
gençlere de tavsiyem o; bizim zamanı-
mızda imkan o kadar güçlü değildi,
bir iki sene farklı çalışma ortamında
çalışıp, farklı coğrafyayı yaşamak
güzel olabilirdi, bir pişmanlık belki o...
Bir kaç sene aile işletmesi dışında
başka bir yerde deneyim, tecrübe elde
edebilmek” şeklinde konuştu.

Şimdiki nesil çok farklı

Gençlerin çok değerli odluğunu be-
lirten Bahçıvan, “21 yaşında bir
oğlum var, yurt dışında üniversitede
okuyor, bir de 16 yaşında bir kızım
var. Onların kendileri ile hayat nokta-
sında, aramızdaki nesil ve jenerasyon
farkı çok büyük. Bizim kabullendikle-
rimizi, onların aynı şekilde kabullen-
mesini ben asla doğru bulmuyorum.
Bizim anne baba olarak onlara en
önemli bırakacağımız dürüst bir isim
ve iyi bir eğitim imkanı. O eğitim im-
kanını da verebileceğimiz ölçüde ver-
meye çalışıyoruz ama kendilerinin
nerede mutlu olacağı ve başarılı ola-
cağına yönelik inanç nerede olu-
şursa, o yönde gitmeleri
hedeflenmeli. Bize danışırlarsa, biz
danışmanlığı bedava yapıyoruz. Da-
nıştıkları ölçüde, hayat tecrübemiz-
den, öngörümüzden yön
gösteriyoruz. Kabul etmek lazım ki,
çok farklı bir gençlik geliyor. Bilgiyle
donanmış, öz güveni çok çok daha
yüksek, geleceğe çok farklı bakan bir
gençlik geliyor. Onlara kıymet verme-
miz gerekiyor” dedi.

Gram altın 310 lira
SEViYESiNDE 

Özbeklerle 
ticaretimiz artıyor

Altının gram fiyatı, güne artışla başlama-
sının ardından 309,6 lira seviyesinde bulu-
nuyor. Gram altın, dün altının ons fiyatı

ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek
günü yüzde 0,2 azalışla 307,4 liradan tamamladı.
Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fi-
yatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7
üzerinde 309,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakika-
larda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 508 lira, Cumhuriyet
altını da 2.075 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise
dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 1.587,5
dolardan işlem görüyor. Analistler, bugün itibarıyla
koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısının
1.869'a yükseldiğini belirterek, Apple'ın salgın nede-
niyle ilk çeyrekte ciro hedefine ulaşamayacağını bil-
dirmesinin de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri
artırdığını kaydetti.

Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran
üçüncü ülke oldu. Özbekistan Devlet istatistik
komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkede

faaliyet gösteren yabancı sermayeli işletmeler hakkında
bilgi verildi. ülkede yabancı sermayeyle kurulan toplam 10
bin 604 şirket bulunurken, 1306 şirketle Türkiye, yabancı
sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında rusya ve
Çin’in ardından 3'üncü sırada yer aldı. Açıklamaya göre,
Özbekistan’da rus sermayeli 1864, Çin sermayeli 1690,
Türk sermayeli 1306, kazak sermayeli 827, Japon serma-
yeli 824 ve diğer ülkelerin kurduğu 4 bin 93 şirket faali-
yette bulunuyor.
ülkede kurulan ya-
bancı sermayeli
şirketlerin büyük
bir kısmı sanayi, ti-
sektöründe faaliyet
gösterirken ticaret
hacmi de 2 milyar
doları aştı.

Ticaret 
Bakanı
Ruhsar
Pekcan

Erdal
Bahçıvan



C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, Türkiye'de yaşanan sı-
kıntılara değinerek önemli

açıklamlaarda bulundu. Kılıçdaroğlu,
“21’inci yüzyılda ben her şeyi bilirim
demek, dünyanın en büyük yalanıdır. Al-
lah'ın bize verdiği en değerli hazine akıl-
dır. Aklımızı kullandığımız zaman bütün
sorunları aşabiliriz. Aklımızı kullandığı-
mız zaman işsizliği, yoksulluğu önleyebi-
liriz. Soruları çözmenin yolu akıldır.
Aklımızı birilerine kiralamayacağız.Şu so-
ruları sormak lazım: Vatandaş niye peri-
şan? Emekli neden geçinemiyor? Neden
işsizlik var? Hapishaneler neden tıka basa
dolu? Neden Orta Doğu bataklığından
şehitlerimiz geliyor? Neden parası olan
dışarı çıkıyor da parası olmayan ha-
piste?” ifadelerini kullandı. 

Dört beş yerden maaş alıyorlar

Hükümete yakın bazı kişilerin dört beş
yerden maaş aldığını iddia eden CHP Li-
deri, “Yüz binlerce insan çöp konteynerle-

rinden beslenirken, neden Saray’a yakın
bazıları ikişer üçer maaş alıyor? Gözün
doymuyor, gidiyorsun dört beş yerden
maaş alıyorsun. Saray’da hayat pahalılı-
ğından asla eser yok. Çünkü Saray’da ya-
şayan sosyetenin kira masrafı, elektrik
masrafı, ulaşım masrafı, mutfak masrafı
yoktur. 82 milyon olarak biz karşılarız.
Ama çifter çifter maaş alırlar o ayrı” dedi.

Vergi bile vermek istemiyorlar

Siyasi iktidara yakın kişilerin vergi ver-
mekten dahi imtina ettiğini anlatan Kılıç-
daroğlu, “83 milyon vatandaş vergi
verirken devleti yönetenler vergi verme-
mek için arkayı dolanıyor. Neden? Vicdan
sahibi, adalet isteyen her vatandaşın bu
soruları sorması lazım. 21’inci yüzyılın
Türkiye’sinden bahsediyorum. 17 yıldır
Türkiye’yi yönetenlerin acziyetinden bah-
sediyorum. Neden on binlerce ailenin
elektriği, doğal gazı kesilir? Neden yurt dı-
şından saman ithal ederiz? En son İsviç-
re'den saman ithal ettik. Bizi televizyon

başında izle-
yen vatan-
daşlarım,
senin artık
bu gidişe
dur demen
lazım.
“Yaptığınız
yanlış” deme-
niz lazım.
Saray sosyetesi-
nin gelecek endi-
şesi yok. Sadece
Türkiye'de değil ABD'de
bile geleceklerini garantiye almış.
Manhattan'da kamu kaynakları aktarıla-
rak kendilerine gökdelen dikiyorlar. Öğ-
renci Yurdu yapıyoruz diyorlar,
metrekaresi 10 bin dolar! Hangi öğrenci
kalacak?” diye sordu.

Man Adası'nı gündeme getirdi 

İktidar sahiplerinin vergi kaçırdığı iddia-
sını yineleyen Kılıçdaroğlu, “Saray sosye-

tesinin gözünde
devlet soyulacak
bir organ olarak
görülür. Saray
sosyetesinde
vergi vermek
enayiliktir! Aile
boyu Man Adası

üzerinden vergi
kaçırırlar. Türki-

ye’de ise ödediğin
verginin hesabını sora-

mazsın. Saray’ın Türkiye’si
ile Halkın Türkiye’si farklı! Sa-

raydakilerin işsizlik diye bir sorunları
yoktur. Saray’dakilerin yoksulluk diye bir
sorunu yok. 50 bin dolarlık çantayla yok-
sul ev ziyaretlerine gidiliyor. Saray’dakile-
rin gelecek diye bir endişesi yok. Saray
sosyetesinde vatan sevgisi yoktur. Tank
Palet Fabrikası’nı bedelsiz olarak Katar
Ordusu’na peşkeş çekenler vatansever
olamaz. Buna destek olanlar ne milliyetçi
ne vatansever olamazlar” dedi.
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P ostalar halinde işçi çalıştırarak yürütülen iş-
lerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar
hakkında yönetmeliğinde belirtildiği üzere;

1- Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için
durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalış-
tırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile ya-
pılan işlerde, işveren veya işveren vekilleri, posta
sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatle-
rini, postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve so-
yadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve
bunlara ilişkin değişiklikleri düzenleyerek işyerinde
işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan
etmekle yükümlüdür.

2- Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için
durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalış-
tırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre
içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde dü-
zenlenir. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hiz-
meti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü
işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından
yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta ola-
cak şekilde yapılabilir.

3- Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi posta-
ları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla
bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra
gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları su-
retiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde
düzenlenir.

4- Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değişti-
rilemez. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu
maddesi uyarınca, gece çalışması nedeniyle sağlığının
bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, ola-
nakların elverdiği ölçüde gündüz postasında duru-
muna uygun bir iş verir.

5- İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği
gözönünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki
haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

6- Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az
onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu
hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

7- Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen iş-
lerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az ol-
mamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili
verilmesi zorunludur.

8- İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde
işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalı-
şan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Ba-
kanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere işyerinde
bulundurmakla yükümlüdür.

Saygılarımla...

Vardiyalı çalışmada dikkat
edilecek hususlar

Partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
sert sözlerle hükümete yüklendi. Ekonominin alarm verdiğini kaydeden
Kılıçdaroğlu, “Saray sosyetesinde icra kavramı yoktur. Ama vatandaşın
21 milyon 500 bin icra dosyası vardır. Gözünüzü toprak doyursun” dedi

Azdan az çoktan çok gider

MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli TBMM’deki
grup toplantısında partili-

lere seslendi. Konuşmasının büyük
bölümünü Suriye ve İdlib’deki geliş-
melere ayıran Bahçeli’nin hedefinde
Rusya ve Esad Rejimi vardı. Türkiye
ve Rusya arasında 17 Eylül 2018’de
imzalanan Soçi mutabakatını hatır-
latan Bahçeli, “Sayın Cumhurbaş-
kanı ile Sayın Putin Soçi’de 10
maddelik mutabakata imza atmıştır.
Bu mutabakatın ikinci maddesine
göre, Rusya gerekli önlemleri ala-
caktı. Korundu mu hayır. İdlib ger-
ginliği azaltma bölgesi korunarak
ülkemizin gözlem noktası güçlendiri-
lecekti, olmadı.” dedi Konuşmasında
“Ateşkesin takibi için kurulan gözlem
noktaları taciz ve tahrik kıskacında-
dır.” diyen Bahçeli şunları söyledi:
“Hani Soçi mutabakatı? Nereye gitti

görüşmeler? İkili temaslar, telefon
diplomasileri. Esad 4 defa ateşkes
ilanı yapmamış mıydı? 14 Ocak’ta
Türkiye ve Suriye yetkilileri anlaş-
maya onay vermemiş miydi? Türkiye
verdiği sözün arkasındadır. Rejim
unsurlarının çekilmesi hem kendi ha-
yırları hem bölge için mecburiyettir.
Türkiye’nin şakası yoktur. Az çoktan
çok gider. Gidenlerin alayı Esad reji-
minden olacaktır.”

Esad gitmelidir

Esad gitmeden barışın mümkün ola-
mayacağını da anlatan Bahçeli,
“Türkiye yeterince insani sorumlulu-
ğunu yerine getirmiştir. Yeni sığın-
macı dalgası ülkemizin
kaldıramayacağı ilave bir yüktür.
Hazmetme kapasitemiz dolmuştur.
Esad akıl ve vicdan tutulması yaşa-
yarak, kendi halkının kanını akıt-

makta, canını almaktadır. Hâlâ Esad
ile görüşülsün diyenlerin bu tabloyu
görmemesi kabul edilebilir değildir.
Bu siyasi körlüğün izahı nasıl yapıla-
caktır? Esad topraklarını Rusya ile
bombalıyor. Altını kalın şekilde çizi-
yorum; Esad gitmeden barış, huzur
ve istikrar mumla aranacaktır” dedi.

Akıncı'ya yüklendi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı'ya yönelik eleştirilerini de sür-
düren Bahçeli, “Mustafa Akıncı'nın
“Kıbrıs Türktür Türk kalacak' sözü
geride kaldı” sözleri, Akdeniz’de
yüzen karanlık emellerin tercümesi
değil midir? Olan biten çirkinlikleri
görmeyelim mi? Milli bir duruşla
taşın altında gövdemizi koymayalım
mı? Olan olmuş, geçen geçmiş aman
sen de diyerek başımızı kuma mı gö-
melim?” diye sordu.

Ömer MEŞE

omermese@gmail.com
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Eleştirilerini sürdüren CHP Lideri şu ifadeleri kullandı;
“Saray sosyetesinde icra kavramı yoktur. Ama vatan-

daşın 21 milyon 500 bin icra dosyası vardır. Gözü-
nüzü toprak doyursun. 15 Temmuz şehitleri için

toplanan paraya göz diktiler. Biz dile getir-
mesek onu da unutturacaklar. Nasıl

doymaz adamlarsınız?”

NE DOYMAZ 
ADAMLARSINIZ?

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'nin hedefinde Rusya ve Suriye rejimi vardı. Bahçeli, “Türkiye
verdiği sözün arkasındadır. Rejim unsurlarının çekilmesi hem kendi
hayırları hem bölge için mecburiyettir. Türkiye'nin şakası yoktur. Azdan 
az, çoktan çok gider. Gidenlerin alayı Esad rejiminden olacaktır” dedi

İYİ Parti iyi
günde olsun

TBMM’de partisinin grup toplantısı
ardından gazetecilerin sorularını da ya-
nıtlayan Bahçeli, İYİ Parti’den istifa
eden milletvekillerinin olduğu ve kendi-
sinin daha önce MHP’ye herkesin kapı-
sının açık olduğu yönündeki
açıklamasının hatırlatılması üzerine

şunları söyledi: “MHP’nin Türk mille-
tini kucaklamakta kapısı her zaman
açıktır. Bunu her defasında söylüyoruz
ve milletimizle kucaklaşmak istiyoruz.
Ancak Türkiye’nin siyasi istikrara, birlik
beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dö-
nemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık

söz konusu olmamalıdır. Bunlara dik-
kat etmek lazım. Bir tarafta yeni parti
kuruluşları tartışması var, bir tarafta
FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları var,
bir tarafta da partileri karıştırmak iste-
yen zihniyetler var. İYİ Parti iyi günde
olsunlar, tahriklere kapılmasınlar.”

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, partisin-
deki milletvekili istifala-
rıyla ilgili, "Bunu saygı

ile karşılamak zorunda-
yız. Ama koskocaman

bir camiayı, yöneticileri,
seçmeni, teşkilatları töh-

met altında bırakacak
ve gerçekten haksız te-

melsiz ve çok insafsız
gerekçeler ortaya kon-
duğu zaman o insanın

canını yakar" dedi

İYİ ParTİ Genel Başkanı
Meral Akşener,
TBMM'de partisinin

grup toplantısında konuştu. Akşe-
ner, hayvan haklarının korunma-
sıyla ilgili, "Hayvanların yaşam
hakkını savunmayı, medeni dünya-
nın bir gereği olarak görüyorum.
Ülkemizin dört bir yanından, hay-
vanlarla ilgili gelen haberlere göz-
yaşı döküyoruz. Bu acı tabloya son
vermek elimizde. Allah'ın yarattığı
tüm canları koruyup, kollamanın,
ilahi bir görev olduğunu bilerek,
gücüm yettiğince mücadele ediyo-
rum, etmeye devam edeceğim"
dedi. Akşener, ülkede geçim sıkıntısı
yaşandığını, her geçen gün işsiz sa-
yısının arttığını, faiz oranlarının
yüksek olduğunu söyledi. Akşener,

"Gelişmiş ekonomilerde, sıfıra
yakın faiz oranlarının olduğu bir
dönemde, yüzde 12,5 faiz ülkemiz
için kabul edilebilir bir oran değil"
dedi.

İstifa tek taraflı iradedir

Grup toplantısının ardından, basın
mensuplarının sorularını yanıtla-
yan Akşener, partisinde yaşanan
milletvekili istifalarının ardından
yeni istifaların gelebileceğine ilişkin
haberlerin hatırlatılması
üzerine, "Benim böyle bir bilgim
yok. Bilgiyi veren gazete ve TV ka-
nalları, bazı şeyleri biliyor demek ki.
Bize söylerlerse biz de biliriz.
Benim prensip olarak istifa eden
ister milletvekili olsun ister sade bir
üyemiz olsun, bu istifa sebebiyle

canım yanar, çok üzülürüm; ama
bugüne kadar istifa etmiş hiçbir ar-
kadaşımızın aleyhinde tek bir
cümle kelimem olmadı. Çünkü is-
tifa tek taraflı bir irade beyanıdır"
diye konuştu.

İftira kötü bir şeydir

Akşener, insanların bir siyasi orga-
nizasyonun içinde yer almaktan
vazgeçebileceğini, bunu saygı ile
karşılamak zorunda olduklarını
vurgulayarak, şöyle dedi: "Ben de
hep öyle karşıladım. Ama bu karar-
larına, koskocaman bir camiayı, yö-
neticileri, seçmeni, teşkilatları
töhmet altında bırakacak ve gerçek-
ten haksız temelsiz ve çok insafsız
gerekçeler ortaya konduğu zaman
da o insanın canını yakar. İftira

kötü bir şeydir. 1997'yi yaşamış bir
insanım. DYP'de de bir parmak
düğmeye basmıştı, öyle şeyler ya-
şanmıştı. Türkiye'de o gün o düğ-
meye basan parmakların bugün ne
düşündüğünü çok merak ediyo-
rum. Sizin söylediğinize göre
demek ki, gazeteler bazı TV kanal-
ları bu işlerle ilgili bilgi sahibi. Bilgi
sahibi olmanın da bir manası ve
anlamı vardır. Bunların normal kar-
şılanması tarafımızdan mümkün
değil. İstifalardan bahsetmiyorum.
İstifaların gerekçesinden söz ediyo-
rum. Bunların tamamına seçmen
karar verecektir. Hep beraber göre-
ceğiz. 1997'de yaşananların Türki-
ye'ye bugün maliyetini umarım o
düğmeye basan parmaklar bugün
görüp hayıflanıyordur." DHA

İstifalara saygı duyarız ama!

Adalet sadece
size mi var?

FETÖ'nün darbe girişiminde eski eşi
Erol Olçok'u ve oğlunu kaybeden Ge-
lecek Partili Nihal Olçok, AK Partili

Burhan Kuzu’ya ‘FETÖ miladı'nın neden 17-25
Aralık değil de 15 Temmuz olduğunu sordu. 15
Temmuz darbe girişiminde AK Parti kampanya
danışmanı eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah
Tayyip Olçok’u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu-
lar Kurulu üyesi Nihal Olçok, eski AK Parti mil-
letvekili Burhan Kuzu’ya sosyal medya
hesabından tepki gösterdi. Kuzu’nun “Abant Plat-
formu’nun elbetteki müdavimiydim. Tüm toplan-
tılarına katıldım. Harun
Tokak’la da derin
dostluğumuz
vardı. Bunlara
bir hizmet ha-
reketi olarak
katıldım. Ama
15 Tem-
muz’da gerçek
yüzleri ortaya
çıktı. Darbecile-
rin yanında nasıl
durabilirim?” payla-
şımını alıntılayan Olçok,
“Peki neden milat sizin için 15 Temmuz da gari-
ban için 17-25 Aralık sayın Burhan Kuzu? Ayrıca
Bank Asya’ya para yatıran suçlu ama Bank
Asya’yı kuran ve yönetenler suçsuz. Hatta görev-
leri yükseltiliyor ? Sizin adalet size, bizim adalet
bize mi ?” tepkisini gösterdi.

Kemal
Kılıçdaroğlu

Devlet
Bahçeli

Meral
Akşener

Nihal
Olçok



31 Mart yerel seçimlerinde usul-
süzlükler yapıldığı iddiasıyla
Kadıköy’de görevli sandık baş-

kanı ile üyelerinin, “görevi ihmal” suçundan
3’er aydan 1’er yıla kadar hapis istemiyle yar-
gılandıkları davanın ilk duruşması görüldü.
Kadıköy’deki bazı sandıklarda geçersiz oy pu-
sulalarının kaybolması ve oyların başka parti
hanesine yazılması iddialarına ilişkin, Ana-
dolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada müşteki Abdullah Yılmaz ve 16
sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Usulsüzlük yapmadık

Üniversite öğrencisi N.I., ilk kez bir seçimde
görevli olduğunu anlatarak sehven maddi bir
hata yapıldığını söyledi. Seçimden sonra oy-
ları sayarak, torbalara koyup sandık başka-
nına teslim ettiklerini söyleyen sanık S.S.,
“Tutanaklarımız ile sayımız arasında bir tu-

tarsızlık yoktu. İşlemlerimizi usulüne uygun
yapıp, mühürleyip başkanımıza teslim ettik.
Kayıp görünen 9 oy pusulasının hangi aşa-
mada kaybolduğunu bilmiyorum. Bizim tes-
lim ettiğimizde herhangi bir sorun yoktu” diye
konuştu. Seçimde sandık başkanı olarak
görev yaptığını söyleyen sanık Y.T., “İddia ko-
nusu tutanak sehven ve yorgunluğun da etki-
siyle kaydırılarak doldurulmuştur. Bu maddi
hatadır ve bu hata daha sonra ilçe seçim ku-
rulu aşamasında düzeltilmiştir. Suç kastım
yoktur. Beraatimi istiyorum. Adaleti böyle
meşgul etmekten üzgünüm” dedi.

Eğitimim yetersiz

Suç kastı olmadığını söyleyen sanık B.Ö. ise
“Eğitimin yetersizliği, seçim atmosferinin bas-
kısı ve yorgunluğunun etkisi ile genel toplama
sehven artı 5 oy kayıtlarda eklenmiş” diyerek
beraatini istedi. Sanık E.H. de 22 yıllık öğret-

men olduğunu belirterek, “Daha önce de bir-
çok seçimde görev aldım, deneyimliyim. Olay
günü bütün seçim sayım ve tutanak işlemleri
usulüne uygun yapıldı. Pusulaların bir tane-
sinde tırnak ojesi gibi bir iz vardı. Bunun ge-
çerli olup olmadığına karar vermek için
oylama yaptık. 5 kişiden 4’ü geçerli dedi.
Benim olayda hiçbir usulsüzlüğüm ve ihma-
lim yoktur” ifadelerini kullandı. Seçimlerde
AK Parti üyesi olarak görev aldığını söyleyen
M.T. “Sabah 5’ten akşam saat 22’ye kadar iş
başındaydık. Yorgunluğun etkisiyle sehven
kaydırma yaparak doldurmuşum. Diğer arka-
daşlarım da fark etmeden imzalamışlar. Ay-
rıca partim ikinci seçimlerde beni göreve
çağırmıştır” diyerek beraatini istedi. Duruş-
maya katılmayan bir sanık hakkında zorla ge-
tirme kararı çıkaran mahkeme hakimi,
duruşmaya katılmayan sanıkların dinlenmesi
için duruşmayı erteledi.

D avetlisiniz. Rusya'nın bölgeyi Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ya
da kısa adlarıyla SSCB adıyla he-

gemonyası altında tuttuğu dönemlerde yani
99 yıl önce yapılan bir anlaşma ile SSCB'ye
tazminat olarak verilen Ardahan'ı İstanbul
Metropolünde temsil eden Ardahan Dernek-
ler Federasyonu, ARDAFED tarafından İs-
tanbul Bakırköy Botanikparkta 19/23 Şubat
Günleri arasında düzenleyeceği Ardahan Şö-
lenleri öncesi en çok tartışılan konuların ba-
şında Ardahan'ın şu günlerde adı sıkça
gündeme gelen ve Suriye ile yaşanan sıkıntı
ve sorunların altında yatan asıl konu olan
Hatay gibi bir anlaşma ile mi yoksa ordular
savaşı ile mi yurt topraklarına katılıp, katıl-
madığı yönünde iddialar gelmekte.

Okurlarımın da davetli olduğu ve 19/23
Şubat Günlerinde İstanbul/Bakırköy/Bota-
nikpark'ta gerçekleşecek olan Ardahan'ın
Vatan Topraklarına Katılışının ya da denil-
diği gibi kurtuluşunun şölenlerinde yüksek
sesle gündeme taşıyacağım bu konunun içeri-
ğine baktığımızda ülkeler arasında yaşanan
bir çok sorunun ana kaynağınında toprak ve
eski acılar olduğunu da görmekteyiz.

Evet, Birilerinin kaz geceleri ile kurtar-
maya çalıştığı, iktidarın yeni bir kanal aça-
rak kurtarmaya çalıştığı Boğazların,
Hatay'ın da içinde olduğu bir çok anlaşmanın
yarattığı sancıların 100 yıllardır devam et-
tiği bir süreçte geleceğin kenti konumunda
olan Ardahan'ın Vatan Topraklarına katılışı-
nın 99. Yıl Dönümü kurtuluştan öte daha da

önemli bir süreçtir.
Çünkü Çanakkale'ye eşit bir durumun ya-

şandığı Sarıkamış dağlarında donarak vatan
diyenlerin yurdu olan bölgede ki Ardahan'da
yaşananların tarihin altın sayfalarına yazıl-
dığı herkes tarafından bilinir.

İlk bayrağın gönderlere çekildiği, ilk cum-
huriyet kelimesinin kullanıldığı, ilk kongrenin
kurulup, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin
kurulup İngilizler tarafından Malta'ya sürül-
düğü toprakların içinde olan Ardahan'ın an-
lamı ve öneminin bir kez daha anlatılacağı
17/23 Şubat Günlerindeki İstanbul/Bakırköy

Botanikpark'taki Ardahan Şölenlerinin bu
nedenle bu kadar önemki olduğuna 
inanıyorum.

Ve sizleri bu nedenle bir kez daha bu 
etkinliğe davet ediyorum.

Ardahan'dan Edirne'ye sözünün asıl nede-
ninin bilinmediği gibi bugün Doğru Expresi-
nin son durağı olmayı isteyen, havaalanının
kurulmasını arzulayan Ardahan'ın Vatan
Topraklarına Katılışının 99. Yıl Dönümünü
19/23 Şubat Günlerinde İstanbul/Botanik-
park'ta kutlamaya hazırlandığımız şu gün-
lerde tarihin altın sayfalarına baktığımızda;
Edirne Antlaşması, bölgedeki savaşa fiili
olarak son verdi. Çıldır, Ahıska, Ahılkelek
savaş tazminatı olarak Rusya'ya terk edildi.
Buna karşılık Ardahan, Göle, Oltu, Poskhov,
Şavşat, Livana Osmanlılara geri veriliyordu.
Bu antlaşmadan sonra Ruslar, Ermenileri
sınır gerisine çekmeye başladılar. Asıl amaç-

ları Ardahan ve Kars karşısında tampon
hudut teşkil etmekti.Edirne antlaşması, Ar-
dahan için yeni bir devrin başlamasına sebep
olmuştu. Çünkü Ahıska ve Ahılkelek'in Rus-
ların eline geçmesiyle Ardahan Osmanlı dev-
letinin kuzeydoğudaki son toprağı yani
Serhat Şehri durumuna düşmüştü. Artık bu
tarihten sonra dün olduğu gibi bugünde hala
geçerli olan bir durum ile Türk topraklarına
gelecek ilk saldırıyı Ardahan göğüsleme 
durumunda..

İşte kurtuluş mu, katılış mı diye tartışılan
ama beklenen yatırımların olmayışından do-
layı başta İstanbul'a olmak üzere batıya yö-
nelik devam eden göç ile kendiliğinden terk
edilen Ardahan'ı anlatmak için düzenlenen
bu etkinliğe öncelikle Ardahan'lıyım diyenler
olmak üzere herkes önem vermeli, bu etkin-
liğe katılıp, Ardahan, Hatay gibi bu ülke he-
pimizin demeliyiz.. 

Kurtuluş mu, katılış mı?

ÇARŞAMBA 19 ŞUBAT 2020

İSTANBUL8

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale
usulüyle ihale edilecektir.
1. Üniversitenin;
1.1. İhaleye çıkan birimi :Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası : 212 338 0855 - 212 338 1865
1.3. Adresi : Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 

Sarıyer 34450 İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi: A. Hazal Yıldırım – adyildirim@ku.edu.tr
2. İhale konusu hizmetin;
2.1. Adı :Suriyeli Babalar Üzerine Araştırma Projesi 

İçin Veri Toplama Hizmeti Alımı
2.2. Niteliği, miktarı ve türü : Anket görüşmeleri ile veri toplama
2.3. Yapılacağı yer :İstanbul
2.4. Süresi : 2 ay
3. İhalenin;
3.1. Numarası : NT-41
3.2. Usulü : Açık ihale
3.3. Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 

Procurement and Facilities Meeting Room
3.4. Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati) : 27.02.2020 Perşembe günü saat 11.00
3.5. İhale dokümanının görülebileceği adres ve 

internet adresi : Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi
www.ku.edu.tr Ana Sayfasında “İhaleler”
sekmesinden ulaşılabilir

4. İstenilen belgeler:
4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname. 
4.2. Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi 
4.3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4. İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari Şart-
namededir.)
4.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda
olunmadığına dair belgeler. 
4.7. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.8. İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.9. İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler;
(b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5. İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için doküma-
nın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası
belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alı-
nabilir. Doküman bedeli 45 TRY’dir.
6. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde ihale
komisyonuna verilmelidir.
7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat
mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer
hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.
8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1134625)

AÇIK İHALE USULÜYLE HİZMET ALIMI İLANI

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

UsUlsUzlUk 
deGıl sehven 
haTa yapTık
31 Mart seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "görevi ihmal" suçundan birer
yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Kadıköy'de görev alan sandık görevlileri
hakim karşısına çıktı. Sabah saatlerinden akşama kadar sandık başında olduklarını 
belirten sanıklar, usulsüzlük yapmadıklarını, sehven hata yapıldığını söyledi

31 Mart yerel seçimlerinde sandık 
sonuçlarına etki edecek usulsüzlükler
yapıldığı ihbarı üzerine Anadolu 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
başlatılan soruşturma sonucu hazırla-
nan iddianamede, Kadıköy ilçesinde,
sandık başkanları ile üyeler olmak 
üzere 19 kişi şüpheli olarak yer aldı. 
İddianamede, 4 sandıkta geçersiz 
sayılan 16 oyun kaybolduğunun ihbar
edildiği anlatıldı. İddianamede AKP'ye
ait 55 oyun Demokrat Parti hanesine
yazıldığı kaydedildi. 19 sandık görevlisi
hakkında 'görevi ihmal' suçundan 
3'er aydan 1'er yıla kadar hapis ile 
cezalandırılmaları istemiyle geçtiğimiz
yıl Eylül ayında dava açıldı.

NE OLMUŞTU?

mesleklerini anlattılar!
Beylikdüzü Belediyesi’nin
önemli projelerinden biri
olarak hayata geçen ve faa-

liyet gösteren Şehit Öğretmen Şenay
Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakım-
evi, öğrencilerinin zabıta mesleğini ta-
nıması ve öğrenmesi adına Beylikdüzü
Belediyesi zabıtalarını miniklerle bir
araya getirdi. Etkinlik kapsamında za-
bıtalar, kendilerini ve mesleklerini tanı-
tırken çocukların özellikle sokaklarda
satılan yiyeceklere karşı dikkatli olma-
ları gerektiğini ve bu ürünlerin denetle-
mesinin zabıtalar tarafından
yapıldığını anlattı. Aynı zamanda olası
kaybolma durumlarında çocuklara
dikkat etmeleri gereken noktaları anla-
tan zabıtalar, çocukların böyle bir
durum yaşadıklarında kendilerine
ulaşmalarını söyledi. 

Çocuklar ilgiyle dinledi

Mesleklerin tanıtımına yönelik etkinlik-
lerin çocuklar için önemini vurgulayan
ve kadın zabıtaları göstererek sadece
erkeklerin değil kadınların da bu mes-
leği yapabileceğini söyleyen Şehit Öğ-
retmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz
Çocuk Bakımevi Sorumlusu Nevriye
Gürel ise, “Çocukların farklı meslek
gruplarını tanıması için bu meslekleri
icra edenleri okulumuzda ağırlıyor ve
anlatmalarını rica ediyoruz. Beylik-
düzü Belediyesi zabıtalarına bugün
geldikleri için teşekkür ediyoruz. Ço-
cuklarımız bu mesleği tanımanın yanı
sıra yapmaları ve dikkat etmeleri gere-
ken noktaları da öğrendi ”dedi. Ço-
cukların zabıtaları oldukça ilgi ve
merakla dinlediği etkinlik sonunda ise
minikler zabıtaların dağıttığı bayrak-
larla hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı
söyledi. BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü Belediyesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi’nin
öğrencileri zabıta mesleğini Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarından dinledi

Tatbikat gerçeği
araTmadı

Toplumsal Afet Platformu ile işbirliği
yapan Beşiktaş Belediyesi ilçede
yaşayanlara 'Temel Afet Bilinci Eğitimi'
verdi. Eğitim sonrası afet tüneli ve
sedyeyle yaralıların kurtarıldığı bir
tatbikat gerçekleştirildi

açık Mikrofon ve Halk Buluş-
malarında vatandaşın sorun ve
taleplerini dinleyen Beşiktaş

Belediyesi yeni bir uygulamaya daha imza
attı. Son günlerde yaşanan doğal afet olay-
ları sonrası toplumsal farkındalık yaratmak
için Başkan Rıza Akpolat’ın önerisiyle il-
çede temel afet bilinci eğitimi başlatıldı. Be-
şiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı Afet Yönetim Merkezi öncülüğünde
ilk eğitim dün akşam Yeni Levent Anadolu
Lisesi’nde Konaklar Mahallesi sakinlerine
verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği
eğitimde, Toplumsal Afet Platformu Genel
Koordinatörü Rezzak Elazat, toplumsal
afet bilincinin geliştirilmesi konusunda va-
tandaşları bilgilendirdi. Eğitime Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yanı sıra
Konaklar Mahalle Muhtarı Aslı Akyüz de
katıldı.

Eğitim sonrası
gerçekleşen

tatbikatta 
Beşiktaş 

Belediyesi
Arama 

Kurtarma 
Ekipleri afet 

tüneli ve 
sedyeyle 

yaralıların 
kurtarıldığı bir

tatbikat 
gerçekleştirdi. 

Minikler usta aşçılara taş çıkardı 
Bağcılar Belediyesi
Özel Başak Özel Eği-
tim ve Rehabilitasyon

Merkezi’nde eğitim gören 20
çocuk, Junierchef Türkiye’de hü-
nerlerini sergiledi. Aşçı elbiselerini
giyen minikler hem eğlendi hem
de birbirinden lezzetli yemekler
yaptı. Engelli öğrenci-
lerin sosyal beceri ka-
zanımı amacıyla
Bağcılar Belediyesi
Özel Başak Eğitim ve
Rehabilitasyon Merke-
zi’nde eğitim alan 20
engelli çocuk aileleriyle
birlikte İstanbul Joy-

park’ı ziyaret etti. Çocuklar, Joy-
park içinde bulunan eğlence mer-
kezinde oyunlar oynayarak
gönüllerince eğlendiler. Minikler
daha sonra ise Junierchef Türkiye
salonuna geçti. Televizyonda bü-
yüklerin yarıştığı Masterchef
programının konseptine uygun

olarak tasarlanan
alanda yemek yarış-
masına katıldılar. Aşçı
elbiselerini giyinen ço-
cuklar, mutfaktaki hü-
nerlerini sergilediler.
Çocuklar, ziyaret 
sonunda fotoğraf 
da çekildi. 



G ezi eylemlerine yönelik açılan dava-
nın karar duruşmasında, mahkeme
heyeti 9 sanığın tüm suçlardan be-

raatine karar verdi. Mahkeme heyeti, firari
sanıkların haklarında çıkarılan tutuklamaya
yönelik yakalama kararını kaldırarak, ifade-
lerinin alınması için yakalama kararı çıkarıl-
masına hükmetti. Davanın tek tutuklu
sadığı Osman Kavala tahliye edildi. Mah-
keme heyeti, sanıklar Osman Kavala, Mü-
cella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali
Ekmekçi, Çiğdem Mater, Mine Özerden,
Tayfun Kahraman, Can Atalay’ın “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldır-
maya teşebbüs” , “Yağma” , “mala zarar
verme” , “kasten yaralama”, suçlarından
ayrı ayrı beraatine hükmetti. Heyet, kara-
rında suçlamarın “somut ve kesin delile”
dayanmadığını ifade etti. Kararla birlikte

Osman Kavala’nın tahliyesine hükmedildi.

Firari sanıkların dosyası ayrıldı

Mahkeme heyeti ayrıca, Ayşe Pınar Alabora,
Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handar
Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiya-
noğlu, İnanç Ekmekçi ve Memet Ali Alabora
hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama
kararları kaldırılarak, ifadelerinin alınması
için yakalama kararı çıkarılmasına karar
verdi ve dosyayı ayırdı. İsveç, Kanada, İs-
viçre, Danimarka, Almanya ve Hollanda’nın
başkonsolosları ile İngiltere, Lüksemburg,
Belçika, İrlanda ile ABD’nin büyükelçileri
veya büyükelçilik temsilcileri de duruşmaya
izleyici olarak katıldı.

CHP'liler davayı takip etti

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağ-

baba, Onursal Adıgüzel, Gamze Akkuş İl-
gezdi ve Muharrem Erkek, bazı CHP millet-
vekilleri ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu da duruşmayı takip etti. Bazı
HDP milletvekillerinin yana sıra DİSK
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da
duruşma salonunda hazır bulundu

İmamoğlu: Karar sevindirici

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararın ar-
dından Twitter hesabından yaptığı payla-
şımda "Gezi Parkı ile ilgili davada herkese
beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya
olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İs-
tanbul'da yaşayan herkes adına bu şehrin
tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savu-
nan herkese selam olsun" ifadelerini 
kullandı.
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D ava başladığı andan itibaren, sanıkla-
rın ve avukatların amacı davayı 
erteletmek... 

Tüm konuşmalar bunun üzerine yapılıyor. 
Ve savunmaların bir sonraki mahkemeye bıra-
kılmasını istiyor. 

Dava ertelenirse Osman Kavala tahliye ola-
cak ve dava uzayacak. 

Mahkeme heyeti ise bir an önce davayı bitir-
mek için davranıyor. Bu doğal olarak salonda
heyetin ceza vereceği üzerine algıyı büyütüyor.
Ve gerginlik büyüyor. 

Karardan önce mahkeme başkanı tüm uyarı-
lara rağmen sanıkların konuşmasını alkışlayan
izleyecilerin salondan boşaltılmasını, birkaç
avukatın salondan çıkarılmasını istiyor. Ve da-
vaya ara veriyor.

Herkesin ortak noktası davada ağır cezalar
çıkacağına yönelik. Mahkeme heyetinin kararı
açıkladığında salonda büyük bir şaşkınlık 
yaşanıyor. 

Kaftancıoğlu'nun tanımamazlıktan gelmesi...

Gezi Davası duruşma salonundayız. Du-
ruşma yerleşkesine giden her yer ana baba
günü. Trafik kilitlenmiş durumda. Salonda yer
yok... İzleyeciler dışardalar... Salon dışı ve içi
ana baba günü... Gazeteciler salona giremiyor.
Yer kalmamış.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu devreye giriyor, üç gazeteciyi salona
almak için. Salona bir gazeteci iki izleyiciyi al-
dırıyor. Ki, bana ise limoni... Beni tanıyan Kaf-
tancıoğlu, hiç tanışmamışız gibi davranıyor.
Bunun tek nedeni kongre öncesinde yazdıkla-
rım... Tanımamazlıktan geliyor, sadece tebes-
süm ediyorum. Yazık... 

****
Neyse salon sorumlusu albayın yanına gide-

rek, salona giremediğimi gazeteci olduğumu
söylüyorum. Sarı basın kartım olup olmadığımı
soruyor, diyorum ki, "artık sarı basın kartı kul-
lanılmıyor, turkuaz oldu basın kartları..." Ve sa-
lona girebiliyorum, uzun bir uğraş sonucu...

Talimatla başladı, talimatla bitti

Salon iğne atsanız yere düşmez. Salonda
sert tartışmalar yaşanıyor. CHP, HDP ve TİP
milletvekilleri, STK temsilcileri, konsoloslar,
yabancı ve yerli basın mensupları... Ve kalaba-
lık izleyici grubu...

Savunmanın ve sanıkların tüm amacı davayı
erteletmek. Avukatlar ve sanıklar savunma
yapmıyorlar. Savunma yapabilmek için zaman
istiyorlar. Dava ertelenirse AİHM kararı uygu-
lanacağından Osman Kavala tahliye olacak. 

Gezi Davası sanıklarından Av. Can Atalay en

sert savunmayı yapıyor. Siyasi bir tavır koyu-
yor. Gezi eylemlerinin arkasında duruyor, Tür-
kiye halkının yüzakı olan demokratik bir
protesto gösterisi olduğunu anlatıyor. 

Telefon konuşmalarından oluşturulmuş dava

Avukatların ve sanıkların yaptıkları konuş-
malardan şunu öğreniyorum.

Gezi Davası içi boş bir dava. Siyasi bir
dava...

11 davanın iddianemesinden kes, kopyala,
yapıştır ile Gezi Davası iddianamesi hazırlan-
mış. Delil yok... Sadece kanaat var. Aynı za-
manda iki tanık var. Biri sorunlu bir tanık...
Davada bulunan 16 kişiyle uzaktan yakından
ilişkisi yok. Kimse tanımıyor.

İşin en ilginci verdiği ifadesini avukatlar bil-
miyor, sanıklar bilmiyor. Ortada ifade var ama
bilinmiyor. İfadeyi bir savcı biliyor. İfade sanık-
ların ve avukatların huzurunda alınmamış. 

Düşünebiliyor musunuz, iktidarı sokak gös-
terileri ile devirmek, darbe yapmak olarak ad-
landılan Gezi Davası'nda ikinci tanık ise Ali
İsmail Korkmaz'ı öldüren ve mahkum olan po-
lisin mağdur sıfatıyla ifade vermesi. Anlayaca-
ğınız iki tanık var ama demokratik bir adalet
sisteminin işlediği yerde tanık olmaları bile
mümkün değil.

Düşünün Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeleriyle
öldüren eski polis memuru ayak parmağının
zedelendiği gerekçesiyle dava da müşteki,
tanık... Nereden baksanız tutarsızlık.

Ve Gezi dosyasını hazırlayan emniyet, savcı
ve hakimler FETÖ’cü. Bir kısmı tutuklu, bir 
kısmı firari...

Deliller uydurma... Telefon konuşmalarından
iddianame hazırlanmış, ortalıkta tabe kayıtları
yok. Anayasa Mahkemesi'nin kasetin delil ola-
mayacağına, değiştirilebileceği kararlarına
rağmen sadece olmayan ses kayıtlarının çö-
zümü üzerinden oluşturulan bir dava.

Soruşturma 2013, iddianame 2019'da...

Düşünün iktidar 17-25 Aralık 2013 sonra-
sında o zaman paralel devlet yapısı dediği
FETÖ ile mücadele ediyor. Ardından Gezi olay-
ları mayıs 2013 yılında başlıyor. Gezi olayları-
nın hemen ardından FETÖ’cü emniyet ve yargı
görevlileri tarafından Gezi Davası soruşturması
başlatılıyor. 

Gezi olaylarında sert müdahale eden emni-
yet görevlilerinin bugün FETÖ’cü oldukları or-
tada duruyor. Ve bizzat FETÖ’cü grup
tarafından oluşturulmuş dosyadaki bilgilere
göre 2019 yılında tam 6 yıl sonra iddianame
oluşturuluyor.

FETÖ’yle mücadele eden AK Parti iktidarı
ve FETÖ’cü yargı mensupları tarafından oluş-
turulmuş dosyadaki bilgilerle  tarafından oluş-
turulmuş iddianameyle, Gezi olayları darbe
girişimi olarak adlandırılıyor. 

Son söz: Gezi davası bir talimatla başlatıl-
mış ve bir talimatla beraatla sonuçlandırılmış
bir davadır. Ve bunun nedenini Suriye'de ki ge-
lişmeler üzerinden okumak gerekir. Avrasyacı
çizgiden yeniden batıcı bir çizgiye dönmeye ha-
zırlanan iktidarın, siyasi bir manevrası olarak
görmek gerekiyor, davanın beraatle 
sonuçlanmasını...

Gezi Davası'nda 
bir şeyler oldu, ama ne?

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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Gezi Davası'nda sürpriz karar... 

Ceza beklenirken, mahkeme heyetinin 
beraat kararı şaşkınlık yarattı. Gezi Davası
bir talimatla başlatılmış ve bir talimatla
beraatle sonuçlandırılmıştır. Ve bunun 

nedenini Suriye'de ki gelişmeler üzerinden
okumak gerekir. Avrasyacı çizgiden yeniden

batıcı bir çizgiye dönmeye hazırlanan
 iktidarın, siyasi bir manevrası olarak 
görmek gerekiyor, davanın beraatle

sonuçlanmasını...BERAAT KARARI CIKTI

S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULUNDAN

2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2019 yılı çalışmaları ile hesapları ve gündeme konulan iş ve işlemlerin görüşülüp karara
bağlanacağı yıllık ‘OLAĞAN GENEL KURUL’ toplantısının; 22 Mart 2020 Pazar günü saat 11.00’de
S.S.Güzelkent Hukukçular ve İdareciler Konut Yapı Kooperatifinin, Güzelce Mahallesi Huzur Sokak No: 1
Büyükçekmece - İstanbul adresinde (Site girişinde yeni sosyal tesis-ticaret merkezi 1. kattaki toplantı salo-
nunda) aşağıdaki gündemle yapılmasına, o gün yeterli yasal çoğunluk sağlanamazsa sonraki toplantının 29
Mart 2020 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte ve aynı gündemle yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Karar No: 1303

TOPLANTIYA BİZZAT KATILMANIZI VEYA YETKİ BELGESİ İLE BİR TEMSİLCİ 
GÖNDERMENİZİ RİCA EDERİZ.
Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Adına
Başkan ll.Başkan

Turgay DURSUN Eyüp Erdal ÖZAKTAÇ
GÜNDEM
1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
3. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalama yetkisinin Başkanlık Divanına verilmesi,
4. Yönetim kurulu çalışma raporu ve denetim kurulu raporu ile bilanço, envanter, gelir-gider tablosunun
okunması, görüşülmesi, 
5. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarının onaylanması, Yönetim ku-
rulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. (01.01.2020-31.12.2020) çalışma dönemi için Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçe ile ortaklar-
dan tahsil edilecek edim miktarı ve ödeme planının görüşülüp karara bağlanması,
7. Kooperatifimizin anasözleşmesinde gösterilen işlerin tamamlanması, ferdi mülkiyete geçilerek konutların
ortaklar adına tescil edilmesi ve ortaklara tapuların verilmesi nedeniyle Kooperatifimiz amacına ulaştığın-
dan; 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 81. Maddesi uyarınca; Usulüne uygun şekilde ana sözleşme
değişikliği yapılarak Kooperatifin amacının değiştirilmesi ve İşletme Kooperatifine dönüştürülmesi için Yö-
netim Kuruluna yetki verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretlerin belirlenerek ka-
rara bağlanması,
9. Uzun yıllar kullanılması nedeni ile yıpranmış ve artık onarılamaz durumda olan demirbaşların hurda
olarak satılması veya kaydının silinmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya konu olan hususların 2014-2015-2016 ve 2017 yıllarını
kapsayacak şekilde genişletilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. Süresi dolan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri için yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyele-
rinin üç yıl süreyle seçilmesi,
12. Dilekler, temenniler ve kapanış.
Tel. : 212 868 0550
Fax : 212 868 3307

NOT : Yönetim ve Denetim Kurulunun raporları ile 31.12.2019 tarihli Kooperatif Bilanço ve Gelir-
Gider Tablosu, Genel Kurul Toplantısından 15 gün önceden, Kooperatifimizin Güzelce Mahallesi Huzur
Sokak No: 71 Büyükçekmece-İstanbul adresindeki yönetim binasında ve Kooperatifimizin web
sitesinde(www.guzelkent.com.tr) tüm ortaklarımızın incelenmesine açık tutulacaktır. 

GEZI DAVASI’NDAN

Radyoculuk
ayrı maharet
Bağcılar Belediyesi tarafından Türkiye’nin en iyi radyo ve radyocularının
belirlendiği “Engelsiz Mikrofon” yarışmasının bu yıl 2.’si düzenleniyor.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Televizyon ekranında 
mimiklerinizle, hareketlerinizle kendinizi beğendirebilirsiniz ama 
radyoda ekran arkasında kendini beğendirmek de ayrı bir maharet” dedi

Bağcılara Belediyesi, başarılı
radyoları, radyo programları ve
programcılarını ödüllendirmek

amacıyla Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülle-
ri’nin ikincisini düzenliyor. Bağcılar Beledi-
yesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda
gerçekleşen 2. Engelsiz Mikrofon Radyo
Ödülleri lansmanına Türkiye’nin önde
gelen radyocuları iştirak etti. Tanıtım prog-
ramına Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa
Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öz-
türk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz, Engelliler Meclisi Başkanı Hamza
Doğan, engelli radyocu Fatma Şahin ve en-
gelli milli sporcular da katıldı.

Radyoculuk ölmez

Radyocuların toplum nezdinde önemli bir
görev üstlendiklerini belirten Başkan Çağı-
rıcı, “Biz zannediyoruz ki teknoloji geliş-
tikçe insanlar bazı şeylerden uzaklaşıyor
bazı şeyler de tam aksine çok daha kıymete
biniyor. Radyoculuk hiç ölmedi ve ölmez.
Telefon veya televizyon radyoyu öldürebildi
mi? Öldüremedi öldüremez. Çünkü onun
hem yeri farklı hem de ulaşım noktasında
çok rahat iletişim kurulabilen bir araç. Tel-
evizyon ekranında mimiklerinizle, hareketle-
rinizle kendinizi beğendirebilirsiniz ama

radyoda ekran arkasında kendini beğendir-
mek de ayrı bir maharet” dedi. Çağırıcı, Ra-
mazan etkinliklerinde radyocuların sahne
aldığı etkinliklerin de devam edeceğini söy-
ledi.

26 Şubat'ta ödül verilecek

Söz alan radyo temsilcileri, projeye emeği
geçenlere teşekkür ederken meslektaşlarına
da başarılar diledi. Bugün itibariyle başla-
yan yarışma internet üzerinden herkese açık
olacak. 18-21 Şubat tarihleri arasında iste-
yenler ‘engelsizmikrofon.org’ internet sitesi
üzerinden oy kullanabilecek. 22-23 Şubat
tarihlerinde ise 15 bin engelli, Bağcılar Bele-
diyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sara-
yı’nda kurulacak şeffaf sandıklarda da
rehber öğretmenler eşliğinde oy kullanacak.
Oylama sonucunda “En iyi radyo” ve “En
iyi radyocu” başta olmak üzere 25 katego-
ride başarılı olan isimlere ödülleri 26 Şubat
2020 tarihinde verilecek. 
CENGİZ ALÇAYIR

Tedaviye erken
başlayın
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Op. Dr. Fuat Eserol, tüp bebek için en
ideal dönemin 23-40 yaş aralığı olduğunu
ifade ederek, tedavinin olumlu yanıt 
vermesi için olabildiğince erken tedaviye
başlamanın önemine dikkat çekti

KüçüKçeKmece Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri mü-
dürlüğü ve İkitelli Batı Bahat

Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Kı-
sırlık ve Tüp Bebek Tedavisi’ konulu semi-
nerde kadınlarla bir araya gelen Op. Dr.
Fuat eserol, önemli bilgiler verdi. Küçük-
çekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve
Sanat merkezi’nde gerçekleştirilen semi-
nere kadınlar büyük ilgi gösterdi.

3 kez uygulanabiliyor

Op. Dr. Fuat eserol, “Sebebi belli olmayan
kısırlık vakalarında tüp bebek öncesinde,
3 sefere kadar aşılama tedavisi denene-
bilir. Bir yıl süre ile korunmasız cinsel iliş-
kiye rağmen hamilelik oluşmaması
durumunda çiftlerin, tüp bebek merkezine
başvurmaları gerekiyor. 35 yaş üstü ka-
dınlarda bu süre 6 ay, 40 yaş üstü kadın-
larda ise 3 aya iniyor”dedi. İnfertilite
(kısırlık) sebeplerini sıralayan eserol, "Kı-
sırlığın pek çok sebebi olabilir. Bunlar
başlıklar halinde erkeğe ait sorunlar, yu-
murtlama sorunları, tüplerle ilgili sorun-
lar, rahme ait sorunlar ve rahim ağzına ait
sorunlar olarak sıralanabilir. Tüp bebek
tedavisini üç defa aşılama yapılmasına
rağmen gebelik oluşmayan, sperm sayısı
aşılama için kabul edilen değerlerin al-
tında olan, erkekler için hiç spermi olma-
yan, çocuk için kısıtlı zamanı kalmış
çiftlere uyguluyoruz. Genç yaşta uygula-
nan tedaviyle çocuk sahibi olma şansı ar-
tıyor" diye konuştu. Op. Dr. eserol,
katılımcıların sorularını da yanıtladı. Se-
mineri izleyen katılımcılar arasında çeki-
len kurayla bir kişiye ücretsiz tüp bebek
tedavisi hediye edildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, aralarında iş
adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar,
Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali
Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 16
sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan
yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme
salonunda bulunan 9 sanık tüm 
suçlamalardan beraat ederken, ifadesi
alınmayan 7 sanığın dosyası ise ayrıldı
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Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.



ÇARŞAMBA 19 ŞUBAT 2020 11DIŞ HABER

araştırmada, Kıbrıslı Türklerin,
Türkiye'nin Ada üzerinde garantisine
de yüksek destek verdiği belirlendi.

Anketi diğerlendiren Gezici Araştırma Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici, Kıbrıs
Türk halkının Rumlarla bir çözüm olacağı umu-
dunu kaybettiğini söyledi. 2015 yılında yapılan
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan
Gezici, "O dönemden farklı bir durum var or-
tada. O dönem 'çözüm', 'barış' sözleriyle göreve
gelen Mustafa Akıncı bir sonuç elde edemedi"
dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Tür-
kiye arasında son dönemde yaşanan gerilime

işaret eden Gezici, "Halk, gergin bir siyaset izle-
yen Cumhurbaşkanı istemiyor. Türkiye ile iyi
ilişkileri olan, iyi ilişki kuran bir Cumhurbaşkanı
istiyor. Cumhurbaşkanı'nın ekonomiden de an-
lamasını, hükümetlerle arasının iyi olmasını da
istiyor" dedi.

Halk KKTC tanınsın istiyor 

Kıbrıs Türk Halkı'nın, tanınan bir devlet istedi-
ğini anlatan Gezici, "Halk, Rumlara güvenmi-
yor. Böyle süreçte de dünyada tanınan bir
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmasını isti-
yor" dedi. Türkiye'nin Ada üzerindeki garantör-

lüğü konusunda da açıklamalar yapan Murat
Gezici, "Halkın büyük bir kesimi 'garantörlükten
taviz verilmesin' diyor. Geçen süreçte Rumlarla
bir anlaşma olacağına inanmıyor. Böyle bir dö-
nemde de gerginlik istemiyor" diye konuştu.

Vatandaşlar ne diyor?

Vatandaşlar da, Türkiye ile ilişkilerin önemli ol-
duğunu belirterek, "Türkiye ile iyi geçinen bir
Cumhurbaşkanı'nın olmasının iki tarafa da ya-
rarlı olacağını" ifade etti. Bazı vatandaşlar da,
Türkiye ile karşılıklı saygı içerisinde bir siyaset
izlenmesi gerektiği düşüncesinde. DHA

T erör örgütü PKK/YPG’nin Su-
riye’nin kuzeyindeki Deyrizor böl-
gesinde petrol rafinelerinden elde

edilen petrolün muhaliflerin kontrolünde
bulunan İdlib’e sevkiyatına engel olması ve
rejim güçlerinin M5 karayolunu elinde bu-
lundurması nedeniyle bölge halkı zor gün-
ler geçiriyor. Rejimin yoğun saldırıları
altında olan kentte, hastaneler ve fırınlarda
da akaryakıt sıkıntısı olması yaşamı olum-
suz etkiliyor. Bölgede 5 ay önce 3 lira olan
mazot şimdilerde ise 8 Türk lirasına satılı-
yor. İdlib’de taşımacılık yapan Ebubekir el
Musa "İdlib'de hiç mazot yok. Şimdi kış

mevsimindeyiz çok soğuk. M5 otobanı ka-
palı olduğu için de mazot gelmiyor. Türk
devletinin yakıt getirmemizde yardımcı ol-
masını bekliyoruz. Mazot her şey için ge-
rekli. Türk devletinin burada ezilen
insanlara yardım etmesini istiyoruz. Askeri
konularda da bize yardım etmesini istiyo-
ruz. Biz Türk devletini destekleriz. İdlib’in
tüm yolları kesilmiş durumda, Türkiye'nin
Suriye halkına sınırı açmasını istiyoruz.
Buradaki halkın kurtarılmasını istiyoruz.
Hayat gittikçe pahalılaşıyor. Buradaki in-
sanların işi yok, yaşayacak paraları yok.
Türkiye-Suriye sınırındaki kamplar bile

rejim tarafından hedef alınıyor" dedi.

Savaş nedeniyle fiyatlar yüksek

İdlib’de akaryakıt satışı yapan Ebu Mus-
tafa ise "Şu anda İdlib’e akaryakıt gelmiyor
çünkü bütün yollar kapalı. Türkiye üzerin-
den az da olsa geliyor ancak o günlük ha-
yattaki ihtiyaçlara yetişemiyor. Savaşlar
nedeniyle fiyatlar yükseliyor. Bir an önce
bize yardım edilmesini istiyoruz. Savaş
uçakları hep tepemizde, sokakta akaryakıt
satanlar bile ölüm korkusuyla, yakıt alıp
satmıyor çünkü bombalanma korkusu
var" diye konuştu. DHA

Suriye'nin İdlib kentinde akaryakıt sıkıntısı yaşanması, bölgedeki insanların hayat
şartlarını daha da zorluyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar yardım

istiyor. M5 karayolunun kapalı olduğunu, PKK/YPG’nin de yakıt vermediğini
söyleyen halk, İdlib’de akaryakıtın bitmek üzere olduğunu belirtti

Kuzey Kıbrıs'ta yaplan son ankete göre Kıbrıs Türk halkının yüzde 61'inin ‘Türkiye ile iyi ilişkiler kuran bir Cumhurbaşkanı
istediği’ belirlendi. Ankete katılanların yüzde 73,9'u da Türkiye'ye yönelik söylemleri doğru bulmadığını ifade etti

KKTC halkı problem istemiyor

İdLİb’İ
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Terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeye akaryakıt aktarı-
mını engellediğini söyleyen Taksi şoförü ebu Cafer,
"Şu anda mazot yok çünkü gelmiyor. Yakıt çok az
olduğu için ücretleri çok pahalı. Yakıt sadece Türki-
ye’den geliyor. PKK/YPG bu bölgeye akaryakıt gön-
derilmesini engelliyor. Türkiye’nin bu bölgedeki
insanlara yardım etmesini istiyorum" dedi.

PKK her şeyi 
engelleme peşinde

Avrupa Birliği, vergi
alanında iş birliği 
yapmayan ülkeleri
içeren kara listesine
Birleşik Krallık'a bağlı
Cayman Adaları ile
Palau, Panama ve
Seyşeller'i ekleme
kararı aldı

avrupa Birliği (AB)
üyesi 27 ülkenin ma-
liye bakanları Ekono-

mik ve Mali İşler Konseyi
(ECOFIN) toplantısı için Brük-
sel'de bir araya geldi. Toplantı
sonunda, vergi konusunda iş bir-
liği yapmayan ülkelerin sıralan-
dığı kara listenin güncellendiği,
listeye Birleşik Krallık'a bağlı
Cayman Adaları, Palau, Pa-
nama ve Seyşeller'in ilave edil-
diği açıklandı. Mevcut durumda
AB'nin vergi konusunda iş birliği

yapmayan ülkeler listesinde
Amerikan Samoası, Fiji, Guam,
Samoa, Umman, Trinidad ve
Tobago, Vanuatu, ABD Virjin
Adaları, Cayman Adaları, Palau,
Panama ve Seyşeller yer alıyor.

Liste hakkında

Çok sayıda şirket ve bireyin off-
shore hesaplar kullanarak vergi-
den kaçtıklarının ortaya çıkması
üzerine, 2017 yılında AB vergi
cennetleri listesi belirleme süre-
cini başlatmıştı. Vergi kaçırmayla

mücadele etmeyi amaçlayan lis-
tenin hazırlık aşamasında, çeşitli
ülkelerin vergi sistemleri incele-
meye alınmıştı. Bir ülkedeki vergi
uygulamaları bir başka ülkeden
vergi kaçırılmasına imkan sağla-
dığı takdirde AB'nin kara liste-
sine alınıyor. Söz konusu
durumu düzeltmeye yönelik re-
formlar taahhüt eden ülkeler
kara listeden çıkarılıyor.Kara lis-
tedeki ülkelerin AB ile finansal
işlemleri daha sıkı biçimde 
denetleniyor.
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Kovid-19 yayılıyor!

Merkel’e
rakip çıktı

Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin
yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre,

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 73 bini geçti

Almanya’da 
Federal Meclis
Dışişleri
Komisyonu 
Başkanı
Norbert Röttgen,
Başbakan Angela 
Merkel’in Hristiyan
Demokrat Birlik
Partisinin (CDU)
genel başkan adayı
olduğunu açıkladı

Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) ortaya
çıktığı ve hızla dün-

yaya yayıldığı Çin dışında 26 ül-
keye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan
Adası'na yayıldı. Kovid-19 salgını
nedeniyle Çin'de ölenlerin sayısı
1869'a yükseldi. Ölümlerden biri
Hong Kong Özel idari Bölgesi'nde
oldu. Bunun dışında Fransa'da
bir, Japonya'da bir, Filipinler'de
bir ve Tayvan'da bir kişi yeni tip
koronavirüsten hayatını kaybetti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonun-
dan yapılan açıklamaya göre, ül-
kede kesinleşen Kovid-19 vaka
sayısı 11 bin 741'inin durumu

ciddi olmak üzere 72 bin 436'ya,
Hong Kong'da 60'a çıktı. Makao
Özel idari Bölgesi'nde 10 olan
vaka sayısı, Tayvan'da ise 22.
Çin dışında koronavirüsün görül-
düğü ülkeler ve vaka sayıları
şöyle: "Japonya 519, Singapur
77, Tayland 35, Güney Kore 31,
Malezya 22, Vietnam 16, Al-
manya 16, ABD 15, Avustralya
14, Fransa 12, ingiltere 9, Birle-
şik Arap emirlikleri 9, Kanada 8,
Filipinler 3, Hindistan 3, italya 3,
Rusya 2, ispanya 2, Belçika 1,
nepal 1, Sri Lanka 1, isveç 1,
Kamboçya 1, Finlandiya 1,
Mısır 1."

aLmanya’da Federal Meclis Dışişleri
Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen,
Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan

Demokrat Birlik Partisinin (CDU) genel başkan
adayı olduğunu açıkladı. Rheinische Post gazetesi-
nin haberine göre Röttgen, geçen hafta görevinden
ayrılacağını ifade eden CDU Genel Başkanı Anneg-
ret Kramp-Karrenbauer’e, parti genel başkanlığına
adaylığını koyacağını bir yazıyla bildirdi. Yazıda,
CDU’nun geleceği ve Almanya’nın istikrarıyla ilgili
ciddi bir sürecin yaşandığını belirten Röttgen, buna
katkıda bulunmak istediğini kaydetti. Röttgen, böy-
lelikle Kramp-Karrenbauer’in parti genel başkanlı-
ğından geri çekileceğini açıklamasının ardından
CDU genel başkanlığına aday olduğunu açıklayan
ilk siyasetçi oldu.

CDU büyük oy kaybetmişti

Kamuoyunda, Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kuzey-
Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı Armin Laschet
ve eski milletvekili Friedrich Merz’in CDU genel
başkanlığı için aday olabileceği ifade ediliyordu. Bu
isimler şimdiye kadar aday olup olmayacaklarına
ilişkin açıklama yapmadı. 1994’den bu yana Federal
Meclis Üyesi olan Röttgen, ikinci Merkel hüküme-
tinde 2009-2012 yıllarında Federal Çevre Bakanlığı
görevini üstlendi. Röttgen, 2012’de Kuzey-Ren Vest-
falya Eyalet Meclisi seçimlerde eyalet başbakanlığı
için aday oldu ancak bu seçimlerde CDU büyük oy
kaybı yaşadı. Bunun üzerine Merkel, Röttgen'i
Çevre Bakanlığı görevinden aldı. 2013 genel seçim-
lerde yeniden Federal Meclis Milletvekili seçilen
Röttgen, 2014’ten bu yana Federal Meclis Dışişleri
Komisyonu Başkanlığını yürütüyor.

Lübnan yeniden
sokağa çıktı

Lübnan'da birkaç ay önceki hükümet
karşıtı protestolarda yaralanan bir kişinin
yaşamını yitirmesi, gösterilerin yeniden

başlamasına neden oldu. Ülkede ekonomik kriz ve
hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim 2019'da
başlayan protesto gösterilerinin ilk günlerinde yara-
lanan Ahmed Tevfik'in akşam saatlerinde vefat ettiği
haberi geldi. Ölüm haberi üzerine ülkenin kuzeyinde
yer alan memleketi Trablusşam'da sokaklara dökülen
vatandaşlar, çeşitli sloganlar eşliğinde yolları kapattı.
Trablusşam'ın birçok bölgesinde sokağa dökülen
göstericiler, yarın sabah saatlerinden itibaren şehir-
lerarası yolları kapatma eylemleriyle protestolara
devam etme çağrıları yaptı. Bu arada, başkent Bey-
rut'ta da toplanan eylemci gruplar, ülkenin kuzeyi ile
güneyini birbirine bağlayan Ring Köprüsü'nü bir
süre trafiğe kapattı.
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Karina Smigla-Bobinski’nin helyum gazıyla dolu ve dışında kömür parçalarının bulunduğu ‘Ada’ isimli inter-
aktif balon sergisi, Eskişehir Odunpazar Modern Müze’de açıldı. Türkiye’de ilk defa Eskişehir’de yer alan
sergi yoğun ilgi görürken, ziyaretçiler helyumlu balonu hareket ettirerek beyaz duvarlara izler bıraktı

BOYLE BIR SERGI 
TURKIYE’DE ILK

Sinemada şanslı koltuk sürprizi
Film izlemek için sinemaya giden 5 kişi,
koltuklarının altındaki 500 TL değerindeki
hediye çeki ile büyük sürpriz yaşadı.Aşk Te-

sadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izle-
meye giden beş şanslı sinemaseverin koltuklarının
altına Morhipo.com tarafından hazırlanan 500 TL'lik

hediye çekleri konuldu. Beş ayrı salonda birer koltu-
ğun altına yerleştirilen hediye çekleri, film başlama-
dan önce yayınlanan Morhipo.com reklamında
duyuruldu. Reklamda seyircilerden koltuklarının al-
tına bakmaları istendi ve şanslı koltuklardaki beş se-
yirci hediye çekine sahip oldu.

AdA nedİr?
Türkiye’de ilk defa Odunpazarı
Omm’da sergilenen ‘performans
makinesi’ ada, dansçı li Kehua’nın
eşliğinde ziyaretçilerin aktif katılı-

mıyla hayat buldu. Etkileşimli kine-
tik heykel ada, helyumla doldurul-
muş, odada serbest gezinen,
duvarlarda, tavanda ve zeminde
izler bırakan kömür çubukların ba-
tırılmış olduğu şeffaf, zar gibi bir

küreden oluşan interaktif bir
‘sanat yapma’ makinesidir. Karina
Smigla-Bobinski’nin ada eseri, is-
mini dünyanın ilk bilgisayar prog-
ramcılarından biri olarak tanınan
ada lovelace’tan alıyor. 

Türk ressamlar Ukrayna’da
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, ünlü ressam Bedri Baykam’ın küratörlüğünü üstlendiği ve 26 Türk sanatçının yer aldığı sergi kapılarını açtı

UkraynaUlusal Sanatlar Aka-
demisi Modern Sanat Araştırma
Enstitüsü’nün sergi salonunda,

ünlü ressam Bedri Baykam’ın küratörlü-
ğünü üstlendiği ve 26 sanatçının yer aldığı
‘Türkiye’den Çağdaş Sanat’ adlı serginin
açılışı yapıldı. Türk ve Ukraynalı sanatse-
verlerin ilgi gösterdiği açılışa Türkiye’nin
Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve eşi
Seda Güldere de katıldı. Bedri Baykam,
serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Ti-
cari, edebi, diplomatik alanda bu kadar
yoğun ilişkilere sahip olan Ukrayna ile Tür-
kiye arasında çağdaş sanat hattı açmak is-
tedik” dedi. İki ülkenin çağdaş sanat
alanında benzer sorunları olduğunu belir-
ten Baykam, “Türkiye ve Ukrayna, Ba-
tı’daki gibi çağdaş sanata çok para akıtılan
ülkeler değil. Güneyden, doğu ülkelerinden,
dünyanın farklı yerlerinden yükselen sana-
tın, en az çağdaş Batı sanatı kadar değerli
olduğunu yıllardır anlatan bir insanım. Bu
savaşı vermeye başlayalı 36 yıl oldu. Dola-
yısıyla Kiev’de böyle bir sergiyi yapmak

benim için ayrıca değerli” diye konuştu.

Ukrayna'da sanata ilgi büyük

DHA’ya sergi hakkında bilgi veren Bay-
kam, “2 yıl önce Kiev’de kişisel sergi açmış-
tım ve burada bir Türk çağdaş sanatı
sergisi açmaya karar vermiştim. 1 yıl çalışa-
rak bu sergiyi oluşturduk. Birbirinden de-
ğerli 26 sanatçı var. Türk çağdaş sanatının
geniş çalışma yelpazesini gösteren, sanat-
çıyı özgür bırakarak öne çıkaran bir sergi.
Ukrayna’da sanata büyük bir ilgi var. Uk-
raynalılar çok medeni, çalışkan, güler yüzlü,
pratik insanlar. Burada olmaktan keyif alı-
yorum” dedi. Yazar ve sanat eleştirmeni
Hasan Bülent Kahraman, konuşmasında
Türkiye ve Ukrayna arasındaki kültürel
benzerliklere dikkat çekerek, “Bu yakınlıkla-
rın önemli bir bölümü hiç kuşku yok ki çağ-
daş sanat alanında. Bu serginin iki ülke
arasında sanat alanında bir yakınlaşmanın
başlangıcı olmasını diliyorum. Bunun dü-
zenlenmesinde emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum” dedi.

Maraş işi defile
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
(KMTSO) tarafından Maraş İşi defilesi düzen-
ledi. Mankenler, Sim Sırma olarak da bilinen
Maraş İşi elbiseleri giyerek podyumda tanıttı

KaHramanmaraŞ'ın düşman işgalin-
den kurtuluşunun 100'ncü yıldönümü
nedeniyle gerçekleşen defile,

KmTSO'nun fuaye salonunda yapıldı. Ünlü modacı
Dilek Hanif'in onur konuğu olduğu defilenin açılış
konuşmasını yapan KmTSO Başkanı Serdar
Zabun, Kahramanmaraş'ın 13 bin yıllık bir mede-
niyet şehri olduğunu söyledi. Hititlerden asurlu-
lara, Urartulardan Kimmerlere, İskitlerden
romalılara kadar Kahramanmaraş'ta yaşamış
tüm uygarlıkların şehrin kültür mozaiğinin parça-
larını oluşturduğunu ifade eden Zabun "Osmanlı
saraylarına uzanan şöhretiyle şehrimizin adıyla
anılan sim sırma, işte bu kültürün en güzel örnek-
lerinden birisidir. Ve artık, ele emeği göz nuru gizli
kalmış bu hazineyi yeni bir trendle, modern kül-
türle harmanlayarak dünyanın beğenisine sunu-
yoruz. Kahramanmaraş'ın tekstildeki küresel
marka gücünü sim sırmanın dokusuyla buluştura-
rak dünya modasına kazandırmayı hedeflemekte-
yiz" diye konuştu.

El sanatları çok kıymetli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı
Hayrettin Güngör ise Kahramanmaraş'ın el sanat-
larında çok kıymetli değerlere sahip olduğunu be-
lirterek bunların yaşatılıp tanıtılması gerektiğini
söyledi. 12 Şubat'ta cumhurbaşkanı recep Tayyip
Erdoğan'ı Kahramanmaraş'a ağırladıklarını hatır-
latan Güngör, "cumhurbaşkanımıza takdim ettiği-
miz iki hediyemizde de maraş İşi ve kadınlarımızın
el emeği göz nuru vardı. Kendilerini tebrik ediyo-
rum. cumhurbaşkanımız son derece beğendi ve
'Bunları kargoya vermeyin, özel olarak gönderin.
Ben bunları külliyede özel yerde sergileyeceğim'
dedi, bu da bizim için onur verici" dedi.

40 dakika devam etti

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile ak
parti Kahramanmaraş milletvekili ahmet Özde-
mir'in de konuşmasının ardından Kahramanmaraş
Olgunlaşma Enstitüsü, Sevim Şirikçi Kız mesleki
ve Teknik anadolu lisesi ile maraş İşi ustaları ve
çeyiz evleri tarafından tasarlanan maraş İşi el-
bise, gelinlik, bindallı ve abalar asil Çağıl'ın ko-
reografisi ile mankenler tarafından podyumda
tanıtıldı. 40 dakika süren defile, davetlilerden
büyük alkış aldı. Defilenin sonunda KmTSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ile meclis Baş-
kanı Hanifi Öksüz, asil Çağıl ve tasarımcılara
plaket verdi. Gecenin anısına modacı Dilek Ha-
nif'e de maraş İşi atatürk tablosu hediye edildi.

Yapımcılığını Onur Erkan'ın üstlen-
diği, oyuncu kadrosunda İsmail Baki
Tuncer, Fırat Sobutay, Zerrin Sümer,

metin Yıldız, Barbaros Dikmen, Durmuş Ünal'ın
yer aldığı “Sabit Kanca: Son Soru” filmine destek
veren pek çok ünlü isim, Sabit Kanca çılgınlığı
başlattı. Ünlü sunucular mesut Yar ve Ertem
Şener, şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Burçin Bildik,
komedyen Yavuz Seçkin, eski futbolcular Sabri
Sarıoğlu ve ahmet Dursun’un yanı sıra pek çok
ünlü isim gönderdikleri videolar ile Sabit Kanca:
Son Soru filminin çılgınlığı arasında yer aldılar.

Adeta fenomen oldu

Filmin hikayesi İstanbul’da Sabit Kanca’nın an-
nesi ile oturduğu mahallede geçiyor. Katıldığı ya-
rışmalardaki hazır cevapları ile bir anda fenomen
olan Kanca, bu defa yaşadığı hafıza kaybı sonrası
hayatını değiştirmeye karar vermiş ve artık yarış-
mamaya yemin etmiştir. Sebep olduğunu düşün-
düğü bir trafik kazasında tekerlekli sandalyeye
mahkûm olan
Zeki’yi iyileştire-
bilmek en
önemli amacı
haline gelmiştir.
Fakat geçmişi
onun peşini bı-
rakmaz. Her şeyi
bilen Sabit
Kanca bu defa
bilmediği bir
düşmanla karşı
karşıya gelecek-
tir. Kanca, sev-
dikleri için
çalışacaktır.

Sabit Kanca çılgınlığı 
Sabit Kanca serisinin üçüncü filmi olan
“Sabit Kanca: Son Soru” ile ilgili video
gönderen pek çok ünlü isim Sabit
Kanca çılgınlığına erken başladı

Gloria Jean’s Coffees,
dünyaca ünlü İtalyanla-
rın leziz kahvesi Affoga-

to’yu, Mart ayı itibariyle kahve
tutkunlarıyla buluşturuyor. Beyaz çi-
kolata ve dondurmanın muhteşem
uyumunun espresso ile harmanlan-
masıyla ortaya çıkan Affogato, ye-
meklerden sonra en tatlı kahve
tercihi olmak için sizleri bekliyor.
Hem görüntüsü hem de tadıyla alış-
kanlık yaratacak Affogato, günün
koşuşturması içinde kendine küçük

keyif molası vermek isteyen misafir-
lerine, ince ince çekilmiş kahve çekir-
deği ile hazırlanan espresso ve
vanilyalı top dondurma ile sunulu-
yor. Dondurmanın üzerine sıcak es-
presso dökülmesiyle hazırlanan
Affogato, ferahlatan tadıyla damak-
larda enfes bir tat bırakıyor.

Lezzeti keşfet

Mükemmel koku, bol köpüklü kre-
ması ve yüksek içim hazzı ile hazır-
lanan Toffee Nut Latte, Gloria

Jean’s Coffees mağazalarında güne
mutlu ve enerjik başlamanız için siz-
leri bekliyor. Kavrulmuş sıcak Avus-
tralya fındığı, beyaz çikolata sosu,
buharda ısıtılmış süt ve espresso ka-
rıştırılarak elde edilen Toffee Nut
Latte, güçlü karamel kokusu ve ta-
dıyla misafirlerini lezzet dolu bir yol-
culuğa davet ediyor. Sevdiklerinizle
en özel anlarınızın tanığı olan Gloria
Jean’s Coffees mağazaları, her
damak tadına uygun kahve çeşitleri
ile sizleri bekliyor.
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kahveyi
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için
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mutlaka

için
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mutlaka

için
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E skişehir Modern Müze, Karina
Smigla-Bobinski’nin helyum ga-
zıyla dolu ve dışında kömür par-

çalarının bulunduğu ‘Ada’ isimli
interaktif balon sergisine ev sahipliği
yaptı. Türkiye’de ilk kez açılan sergiye
yüzlerce kişi katılırken, müzenin bir
kısmı beyaz duvarlarla kaplanarak
sergi için özel olarak hazırlandı. İnter-
media sanatçısı Karina Smigla-Bobins-
ki’nin dünyadaki 30’uncu sergisini
Eskişehir’de açtığı için çok mutlu oldu-
ğunu söyledi. Ada’nın dışındaki kömür
parçaları sayesinde beyaz duvarlara
izler bıraktığını anlatan Karina, “Ada
hareketlerin kodlarından oluşan bir
sergi, ziyaretçilerin ve dansçının katılı-
mıyla ilk izlerini bırakıyor. Bir hafıza
kodlaması olduğundan dolayı, aslında
bu oda hafıza odası. Hem ziyaretçilerin
hem de dansçının bıraktığı izler burada
hatırlanacak, duvarlara işlenecek. Tür-
kiye’nin nasıl izler bırakacağını ve bu
odaya nasıl hafızalar bırakacağını çok
merak ediyorum. Kazıdıkları hafızayı
da internette benle paylaşmalarını isti-
yorum. Bunu da beraber yaşamak isti-
yorum. Bir ay sonra müzeye yeniden
ziyarete geleceğim ve duvardaki izlerin
nasıl olduğunu görmek istiyorum.
Çünkü şu anda bomboş bir oda ve
yaklaşık 1 ay sonra burası deli bir
odaya dönecek” dedi.

Ada'ya temas etmeniz gerekiyor

Helyum gazıyla dolu ‘Ada’ isimli balo-

nun kömür uçlarıyla beyaz duvarlara
izler bırakarak ortaya farklı bir etkile-
şim bıraktığını anlatan Karina, bunun
sergilere katılanları çok şaşırttığını söy-
ledi. Normalde müzelerde eserlere do-
kunulmaması gerektiğini ancak
Ada’nın tam tersi, temas ederek hare-
kete geçirildiğini ifade eden Karina,
“Ada’da tam tersi temas etmeniz gere-
kiyor ve bu yüzden insanlar aslında şa-
şırıyor. Bir kere hareket ettikten sonra
onunla dans etmeye ve onunla izler bı-
rakmaya başlıyorsun. Tabi bu da in-
sanlarda heyecan uyandırıyor.
Dünyanın birçok kentinden sonra Eski-
şehir’deki sergi 30’uncusu oluyor. As-
lında Ada’nın duvarlarda bıraktığı izler,
dünyanın birçok yerinde sergileniyor.
Suudi Arabistan, Fransa, İngiltere gibi
farklı ülkelerin şehirlerinde insanlarla
buluştu” diye konuştu.

12 Nisan'a kadar açık kalacak

Açılışı yapılan sergide helyumlu ba-
lonla önce dansçı Li Kehua, bir gösteri
yaparak Ada’nın beyaz duvarlara iz bı-
rakmasını sağladı. Ardından müzeye
ziyaret için gelen yüzlerce kişi gruplar
halinde Ada’yı hareket ettirerek duvar-
lara izler bıraktı. Ziyaretçiler Ada’nın
çok eğlenceli bir etkileşim olduğunu
belirterek, kısa bir süre sonra duvar-
larda ortaya çıkacak izleri merak ettik-
lerini söyledi. Eskişehir Odunpazarı
Modern Müze’deki (OMM) sergi 12
Nisan’a kadar açık kalacak. DHA

Görsel açıdan farklı bir değer ortaya koyan
sergi 12 Nisan’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
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İstanbul Sinop Genel Kaptanı Meh-
met Sunay, bu sene Bölgesel Amatör
Lig'e (BAL) çıkacaklarını söyledi.
Sunay “Bu sene BAL’a çıkmamız
lazım. Çıkacağız. Geçen seneden
Play Off tecrübemiz var. Ona göre de
eksik yerlere takviyelerimizi yaptık.
Play Off’a kadar da Antalya’da kamp
yapıp hazır olacağız” diye konuştu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 20
Şubat Perşembe günü başlayacak son
32 turu maçlarından itibaren Avrupa
Ligi maçlarında Video Yardımcı
Hakem (VAR) sistemine geçileceği
belirtildi. UEFA Hakem Kurulu Baş-
kanı Roberto Rosetti, sistemin başa-
rılı olması için gereken  çalışmaların
geçen ay yapıldığını belirterek,
"VAR'ın, futbol için kritik öneme
sahip bir proje olduğunu düşünüyo-
ruz. Bu sistemin Avrupa Ligi maçla-
rında da uygulanacak olmasından
çok mutluyum. Hakemler, önemli
maçlardaki kritik pozisyonlarda
doğru kararı alabilmek için bu sis-
temden büyük yardım alacak." ifade-
lerini kullandı. UEFA Şampiyonlar
Ligi grup ve play-off turları maçla-
rında VAR'dan sıklıkla faydalanıldı-
ğını hatırlatan Rosetti, "Şampiyonlar
Ligi'nde sistemin uygulandığı 108
maçın 27'sinde sonuca VAR etki etti.
Bu da her dört maçın biri demek. Bu
sayede, hakemlerin maç performan-
sındaki kalite büyük oranda arttı." de-
ğerlendirmesinde bulundu. Avrupa
Ligi son 32 turunda mücadelesine
devam eden tek Türk takımı Medipol
Başakşehir, Portekiz temsilcisi Spor-
ting Lizbon ile 20 Şubat'ta deplas-
manda karşılaşacak.

İstanbul 
sİnopsor bal'ı

hedefledİ

Antalya’da hasret bitti
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 22. haftada konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek,
evindeki 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı ve taraftarı önünde ikinci kez 3 puan elde etti

AvrupA 
Lİgİ'nDE

vAr DönEMİ

SP  R

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde cuma günü Hollanda ile Ankara
Spor Salonu'nda karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarını
sürdürüyor. Milli takım oyuncuları Melih Mahmutoğlu, Metin Türen ve Sertaç
Şanlı, karşılaşma öncesi konuşarak, “Tek hedefimiz zafer” dedi
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A Milli Takım'ın deneyimli oyuncusu
Melih Mahmutoğlu, Ankaralı sporsever-
leri cuma günü maça davet ederek, "An-

kara seyircisi bütün salonu dolduruyor ve
coşkulu bir taraftar oluyor. Yine aynı şekilde
Cuma günü tüm taraftarımızı salona bekliyoruz.
Yoğun sezonun ardından milli takım toplandık.
Heyecanlıyız Hollanda maçı için. Sürpriz bir
ekip, tanıdığımız bir ekip değil. Ama biz alışkın
olduğumuz bir kadroyla geçen sezon da oyna-
dık. Tabii ki eksiklerimiz var; NBA oyuncuları
yok. Ama birbirine alışkın bir kadro. Hollanda
maçını da kendi evimizde oynayacağız. Ankara
seyircisi önünde oynayacağız. Her zaman güzel
bir ortam oluyor. Basketbolseverler bizi burada
çok iyi destekliyorlar. Yine o maçlardan biri ola-
caktır. Biz en iyi şekilde savaşıp ilk maçı, Hol-
landa maçını kazanmak istiyoruz. Ondan sonra
da İsveç deplasmanı var, o da zorlu geçecektir
ama öncelikli hedefimiz Hollanda maçını iyi bir
basketbolla kazanmak" dedi.

Kupayı kazanmak moral oldu

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Mahmutoğlu,
Solgar Vitamin Türkiye Kupası finalinde Darüş-
şafaka Tekfen'i mağlup ederek kupaya ulaşmala-
rını da değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin 29
yaşındaki kaptanı, "Bizim açımızdan kesinlikle
moral oldu. Belki de kendi basketbolumuzu oy-
nayamadık. İki maçta da çıkışlarımız inişlerimiz
oldu. Ama önemli olan birlik olup kupaya ulaş-
maktı. Hem Euroleague için hem lig için bize
büyük moral oldu" diye konuştu.

Euroleague'de oynamayı biliyoruz

Deneyimli guard, Fenerbahçe'nin THY Eurolea-
gue'de play-off için şansının devam ettiğini vur-
gulayarak, "Önümüzde bir Real Madrid maçı
var, çok önemli. Ondan sonra Valencia deplas-

manı ve bunların hepsi play-off'u etkileyecek
maçlar. Tabii ki şansımız var, kazanacağımız çok
maç var önümüzde. Önemli olan sakatlarımız
da iyileşti, tam takım olarak daha da iyi çalışıp
sonuç olarak play-off'a kalmak. Kaçıncı kalırsak
kalalım önemli değil, biz oraları oynamayı bilen
bir takımız" ifadelerini kullandı.

Avatanjı kullanmak gerek

Ay-yıldızlıların forveti Metin Türen ise Anka-
ra'daki karşılaşmada atmosferin coşkulu olaca-
ğını söyledi. Metin Türen, "Ev sahibi
olduğumuz için bunun avantajını kullanmamız
lazım. Daha önce de oynadık zaten Ankara se-
yircisi önünde. Rakibimizi iyi analiz edeceğiz.
Bu pencerenin ilk maçını kazanmak istiyoruz.
Türk Telekom'a gelmeden önce de burada oyna-
mıştım milli maçları Dünya Kupası elemesinde.
Buranın çok güzel bir atmosferi oluyor. Ankara
seyircisi milli takım geldiği zaman daha çok coş-
kulu oluyor. İnşallah onlar yine salonu doldura-
caktır. Onlara yakışır bir şekilde mücadele etmek
istiyoruz" dedi.

Play Off oynamak istiyoruz

Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Be-
ko'ya elenen Türk Telekom'da forma giyen 25
yaşındaki oyuncu, hedeflerinin ING Basketbol
Süper Ligi'nde play-off olduğunu kaydetti.
Metin Türen, "Kesinlikle Türkiye Kupası'nda
gösterdiğimiz performans genel olarak sezonun
geri kalanında bize bir özgüven verecektir.
Çünkü Avrupa'nın en iyi takımına karşı, bence
Avrupa'nın en iyi takımı, onlara karşı öyle bir
mücadele sergileyebiliyorsak, kendi seviyemiz-
deki takımları yenebileceğimizi düşünüyorum.
Şampiyonlar Ligi'nde avantajımız var, Türkiye
Ligi'nde play-off yapmak istiyoruz, hedeflerimiz
bunlar" ifadelerini kullandı. DHA

Larkin iyi bir karakter
12 Dev Adam'ın 28 yaşındaki pivotu
Sertaç Şanlı ise Hollanda'nın kapalı
kutu olduğunu dile getirdi. Deneyimli
oyuncu, "Hollanda maçı çok kapalı
kutu bir maç. Çok büyük turnuvalarda
çok görmediğimiz bir ekip. Bu ekip
birbirini tanıyor, birbirini biliyor. İyi
hazırlanıp, maça iyi bir planla çıkıp,
kazanacağımızı düşünüyorum" yoru-
munu yaptı. Anadolu Efes'te kariyerini

sürdüren Sertaç Şanlı, Türk vatandaşı
olarak A  Milli Takım'a katılan takım
arkadaşı Shane Larkin'in yabancılık
çekmeyeceğini belirtti. Şanlı, "Shane
Larkin çok iyi bir karakter. Buraya da
çok kolay uyum sağlayacaktır, yaban-
cılık çekmeyecektir. Herkesle konu-
şan, anlaşan, çok düzgün bir
karakter. İnşallah hem onun için hem
milli takım için iyi olur" dedi. 

İkinci yarıya teknik direktör Tamer
Tuna yönetiminde başlayan ve ara-
larında Lukas Podolski ile Adis Ja-
hovic'in de yer aldığı önemli
isimlerle kadrosunu güçlendiren
Fraport TAV Antalyaspor, iç saha-
daki kötü gidişata "dur" dedi. Ka-
sımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını
22'ye çıkaran Akdeniz temsilcisi,
14. sıraya yükseldi.

7 maç aradan 
sonra kazandı

Fraport TAV Antalyaspor, saha-
sında Kasımpaşa'yı yenerek taraf-
tarı önünde 7 maçtır süren
kazanamama serisini de sonlan-
dırdı. Kasımpaşa müsabakası ön-
cesi tek iç saha galibiyetini, 6.
haftada BtcTurk Yeni Malatyas-
por'u 3-0 yenerek alan Antalyas-

por, ardından çıktığı 7 iç saha ma-
çında 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik
yaşadı.

Antalyaspor'un 
çıkışı sürecektir

Antalyaspor Kulübü Basın Söz-
cüsü Murat Süğlün, yaptığı açıkla-
mada, Kasımpaşa karşısında
sahalarında oynamanın avantajını
kullandıklarını söyledi. Maçta iyi
mücadele ettiklerini ifade eden
Süğlün, "Tek amacımız, taraftarı-
mız önünde 3 puanı kazanmaktı.
Evimizde galip gelme konusunda
yaşadığımız şanssızlığı, Kasımpaşa
maçını kazanarak kıracağımızı dü-
şünüyorduk. Bunu başardığımız
için mutluyuz. Bundan sonra An-
talyaspor'un çıkışı sürecektir." de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek bu sezon deplas-
manda ilk kez kazanan Hes Kablo Kayserispor'da, ligde kalma umutları arttı
Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde ge-
ride kalan 22 haftada, 3 galibiyet, 6 bera-
berlik ve 13 mağlubiyetle 15 puan
toplayabildi. Puan cetvelinin son sırasında
yer alan Kayseri temsilcisi, geride kalan
hafta sonu Yukatel Denizlispor deplasma-
nında aldığı 1-0'lık galibiyetle hem deplas-
man fobisini yendi hem de ligde kalma
yolunda önemli bir adım attı. Bu sezon
deplasmanda çıktığı 11 maçta 2 beraberlik
ve 9 yenilgi yaşayan Kayserispor, dış saha-
daki 12. müsabakasında Denizli'de ilk kez 3
puanla tanıştı. Deplasman maçlarında
rakip fileleri 11 kez havalandıran, kalesinde
ise 37 gol gören sarı-kırmızılılar, bu sezon
ilk kez dış sahadaki bir müsabakayı gol ye-
meden tamamladı. Kayseri ekibi, ligde son
deplasman galibiyetini geçen sezonun 27.
haftasında 6 Nisan 2019'da 3-1'lik skorla
Sivasspor'a karşı almıştı.

3 puan, bize umut verdi

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa

Tokgöz, aptığı açıklamada, Denizlispor kar-
şısında alınan 3 puanın hem takıma hem
de camiaya iyi geldiğini söyledi. Kayseris-
por'un devre arasından sonra güzel futbol
oynadığını ancak ilk kez skor olarak bunu
gösterebildiklerini belirten Tokgöz, "Devre
arasından sonra tam kadro çıktığımız ilk
mücadelede 3 puan aldık. Bu, takımın daha
iyi yerlere geleceğini gösteriyor. Deplas-
manda alınan 3 puan, bize umut verdi."
diye konuştu. Tokgöz, Denizlispor karşı-
sında aldıkları 3 puanla deplasmandaki ga-
libiyet hasretine son verdiklerini de ifade
etti. Kayserispor'un zor bir sezon geçirdi-
ğine değinen Tokgöz, şöyle devam etti:
"Göreve geldiğimiz günden beri Kayseris-
por'u hak ettiği yere taşımak için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Buna da ligin ikinci
devresinde iyi futbol oynayarak başladık.
Bu hafta da çok kritik müsabakada 3 puan
aldık. Kayserispor, bu zorlukların altından
kalkabilecek bir camia. Ligin sonunda kü-
mede kalacağız.”

Kayseri umutlandı

Arnavutköy üzüldü
Bölgesel Amatör Lig 11.Grup'ta
oynanan maçta Arnavutköy Bele-
diye kendi sahasında ve seyircisi
önünde Edirnespor’a 1-0 yenilerek
şampiyonluk yarışında ağır bir
darbe yedi. Bolluca Stadı’nda oy-
nanan maçta etkili bir oyun ortaya
koyan, ilk yarıda 3 net fırsatı değer-
lendiremeyen konuk Edirnespor’a
3 puanı getiren tek golü 83. Daki-
kada Serdar Öz’den geldi. Maçın
ilk yarısında vasat bir görüntü or-

taya koyan Arnavutköy Belediye
atak bir oyun ortaya koymasına
rağmen kontrataklara engel ola-
madı. Rakibini önce durdurup
kontrataklarla vuran Edirnespor
Teknik Direktörü Adnan Toros ke-
nardan takımı adeta maestro gibi
yöneterek 3 puanın mimarı oldu.
Maçın son düdüğüyle birlikte Edir-
nespor galibiyet sevincini kendisini
desteklemeye gelen az sayıdaki ta-
raftarlarıyla birlikte kutladı.



SüpeR Lig’de 22’nci hafta geride
kalırken 7 takımın şampiyonluk mü-
cadelesi devam ediyor. Bir maç ek-
siği bulunan 44 puanlı lider
Trabzonspor, 22 haftalık bölümde
zirve için mücadele veren rakiple-
rinden Medipol Başakşehir, Gala-
tasaray, Demir Grup Sivasspor,
Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe
ve Beşiktaş ile oynadığı müsaba-
kalarda 15 puan topladı. Bordo-
mavililer, 1.87 puan ortalaması
ile bu takımların birbirle-
riyle oynadığı kar-
şılaşmalar baz
alındı-

ğında, en çok
puan toplayan
takım oldu. Ligin
ilk yarısında 1-
1 berabere kal-
dığı
Fenerbahçe’yi
ikinci maçta 2-1
mağlup eden, ilk
yarıda 2-1 yenil-
diği Demir Grup Si-
vasspor’u ikinci maçta
2-1 ile geçen, Beşiktaş’a
karşı ilk maçı 4-1 kazanan, Medi-
pol Başakşehir ile ilk yarıda oynanan
karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrı-
lan, Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup
eden ve Galatasaray ile de 1-1 bera-
bere kalan bordo-mavililer, söz konusu
8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1
mağlubiyet ile 15 puan topladı.

Trabzonspor'u 
Sivasspor takip etti

Çıktıkları maç sayısı ve aldıkları puan
bakımından ilk 7’de yer alan takımların
birbirleriyle oynadığı müsabakalarda
puan ortalaması en yüksek olan Trab-
zonspor’u, 9 maçta 4 galibiyet, 3 bera-
berlik ve 2 mağlubiyet ile 15 puan
toplayan ve 1.66 puan ortalaması elde
eden Demir Grup Sivasspor takip etti.
üçüncü olan Fenerbahçe ise 9 maçta
3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubi-
yet ile 12 puan toplayarak 1.33 puan
ortalaması elde etti. Sıralamada; Gala-
tasaray 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraber-
lik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan ile
1.33 puan ortalaması yakaladı. Medi-
pol Başakşehir ise 9 maçta 2 galibiyet,
5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 11

puan toplayarak 1.22 puan ortalaması
tutturdu. Beşiktaş 8 maçta 2 galibiyet,
1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 7
puan ile 0.87 puan ortalaması yaka-
ladı, Aytemiz Alanyaspor ise 7 maçta 1
galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet
ile 6 puan toplayıp 0.85 puan ortala-
ması elde edebildi.

Aralarındaki maçlar 
belirleyici olacak

Süper Lig’de zirve yarışının içerisinde
olan 7 takımın 2’nci ya-

rıda birbirleriyle oy-
nayacağı

karşılaşmalar
takımların
şampiyon-
luk yarı-
şında

belirleyici rol oynayacak. Trabzonspor
ligin 2’nci yarısında kalan haftalarda
Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Aytemiz
Alanyaspor ve Galatasaray ile; Demir
Grup Sivasspor; Aytemiz Alanyaspor,
Galatasaray ve Fenerbahçe ile; Fener-
bahçe; Galatasaray, Demir Grup Si-
vasspor ve Beşiktaş
ile; Galatasaray; Fenerbahçe, Demir
Grup Sivasspor, Beşiktaş, Medipol Ba-
şakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz
Alanyaspor ile; Medipol
Başakşehir; Trabzonspor, Aytemiz
Alanyaspor ve Galatasaray ile; Beşik-
taş; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor,
Galatasaray ve Fenerbahçe ile; Ayte-
miz Alanyaspor ise Demir Grup Si-
vasspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir,
Trabzonspor ve Galatasaray ile karşı
karşıya gelecek. DHA
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H aftaya lider giren
Demir Grup Si-
vasspor’u saha-

sında 2-1 mağlup ederek
koltuğu rakibinden devra-
lan Trabzonspor, Süper
Lig’de 9 sezon sonra 1’inci
sıraya yükseldi. Bordo-ma-
vililer son olarak Süper
Lig’in 2010-2011 sezonu-
nun 29’uncu haftasında 69
puan ile 2’nci sıradaki rakibi
Fenerbahçe’nin 2 puan
önünde liderliğe çıkmıştı. Bu
sezon geride kalan 22 haftada
1 maçı da eksik olan Trab-
zonspor 44 puan ile lider du-
rumda. Süper
Lig’de haftanın bir diğer önemli
müsabakasında Medipol Ba-
şakşehir konuk ettiği Beşiktaş’ı
1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle
puanını 43’e çıkaran Başakşehir
ligde 2’nci sıraya yükseldi. Beşik-
taş ise yeni teknik direktörü Ser-
gen Yalçın ile çıktığı 3’üncü
maçında ilk yenilgisini yaşadı ve
36 puanda 7’nci sırada kaldı.

Aslan seriyi 6 maça çıkardı

Ligin ilk yarısında oynadığı futbol ve topladığı 27 puan ile beklentilerin
uzağında kalan Galatasaray ise ligin 2’nci yarısında bambaşka bir gö-
rüntü çizmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu hafta sahasında oyna-
dığı BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesini 1-0 kazanarak ligdeki
galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve 3’üncü sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar
söz konusu 6 maçta rakip filelere 18 gol gönderirken kalesinde ise sadece
2 gol gördü. Ligin ilk yarısını 6’ncı sırada tamamlayan Galatasaray, yaka-
ladığı galibiyet serisi ile birlikte rakipleri arasındaki puan farkını azalttı ve
zirve ile arasındaki puan farkını 2’ye kadar düşürdü.

Sivas'ın düşüşü sürüyor 

Süper Lig’in ilk yarısını 37 puan ile en yakın rakibi Medipol Başakşehir’in
4 puan önünde lider kapatan Demir Grup Sivasspor’da 2'nci yarıda işler
istenildiği gibi gitmiyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak bu hafta deplas-
manda karşılaştığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup olarak liderliği rakibine
kaptırdı. Demir Grup Sivasspor, ligin 2’nci yarısında oynadığı 5 karşılaş-
mada 1 galibiyet alırken, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 müsabakada da saha-
dan beraberlikle ayrıldı. Sivas, söz konusu 5 karşılaşmada rakip filelere 6
gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlı ekip, lig-
deki son galibiyetini 18’inci haftadaki Beşiktaş deplasmanında almıştı.

Fenerbahçe'ye kötü sürpriz

Süper Lig’in iki zirve adayı Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor bu hafta
Ankara ekiplerinin sürprizi ile karşılaştı. Fenerbahçe konuk olduğu MKE
Ankaragücü’ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alır-
ken, Aytemiz Alanyaspor da evinde bir diğer Ankara ekibi Gençlerbir-
liği’ne 1-0 kaybetti. Sarı-lacivertliler Ankaragücü mağlubiyeti ile zirveden
uzaklaşırken son 3 haftadaki 2’nci mağlubiyetini yaşamış oldu. Aytemiz
Alanyaspor ise Gençlerbirliği yenilgisi ile ligde 7 maç aradan sonra ye-
nilgi yüzü gördü.

Göztepe çıkışını sürdürdü

Yakaladığı çıkış ile dikkat çeken Göztepe ise deplasmanda İttifak Holding
Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyet ile son hafta-
lardaki çıkışını sürdürdü ve puanını 33’e çıkararak ligde 8’inci sıraya yük-
seldi. Göztepe’nin bir maç da eksiği bulunuyor. İzmir ekibinin geçtiğimiz
hafta sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabaka, hava muha-
lefeti nedeniyle rakibinin İzmir’e gelememesi nedeniyle ertelenmişti. İlhan
Palut’un Göztepe’si ligdeki son yenilgisini 17’nci haftada deplasmanda
1-0’lık skorla Demir Grup Sivasspor’a karşı almıştı. DHA
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Dün akşam Gaziantep FK’nın sa-

hasında Çaykur Rizespor’u 2-0

mağlup ettiği mücadeleye 5 daki-

kada kaçan 2 penaltı damga

vurdu. Gaziantep temsilcisinin

forvet oyuncusu Muhammet

Demir takımının 57 ve 61’inci da-

kikalarda kazandığı 2 penaltı atı-

şından da yararlanamadı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü

Marius Sumudica, Muhammet De-

mir’in ilk penaltıyı kaçırması nede-

niyle 2’nci penaltıyı onun

kullanmamasını istedi. Ancak bir

kez daha topun başına geçen Mu-

hammet Demir, 2’nci kez penaltı

atışını değerlendiremedi. Kaçan

2’nci penaltı sonrası sinirlenen

Sumudica soyunma odasına

doğru yönelip ardından geri

döndü. Taraftarının tepkisine de

maruz kalan Muhammet Demir,

karşılaşmanın 66’ncı dakikasında

yerini Twumasi’ye bıraktı.

1 maçta 2 penaltı kaçtı

ALEV ALDI

Süper Lig’de 22’nci hafta önceki gün 

oynanan 2 karşılaşmanın ardından

sona erdi. Demir Grup Sivasspor’u

evinde 2-1 mağlup eden 

Trabzonspor, bir maç eksiğine rağmen

haftayı lider kapatırken, zirve yarışına

peşpeşe aldığı galibiyetlerle

Galatasaray da ortak oldu

Fırtına esti bir kere
Lider Trabzonspor, Süper Lig’de şampiyonluk yarışının içinde yer alan 7 takımın
birbirleriyle oynadığı karşılaşmalarda da en çok puan toplayan takım oldu

Ligin 23’üncü haftasında şampiyonluk mü-
cadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile Ay-
temiz Alanyaspor, Beşiktaş ile Trabzonspor,

Fenerbahçe ile de Galatasaray kozlarını pay-
laşacak. Kazanan takımların zirve yolunda

önemli avantaj sağlayacağı haftada bir
diğer şampiyonluk mücadelesi veren

takım Medipol Başakşehir ise
Çaykur Rizespor’a konuk

olacak. 

23'üncü hafta 
nefes kesecek

SHEHU 
kendini buldu
Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile birlikte
çıkışa geçerken yeni oyun kurgusunda
merkez orta saha oyuncusu Abdullahi

Shehu önemli rol oynadı

Teknik direktörlüğe İbrahim Üzül-
mez’in gelmesinin ardından çıkış yakala-
yan Bursaspor, deneyimli teknik adam
yönetiminde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet
aldı. Üzülmez yönetimindeki ilk ma-
çında deplasmanda Ekol Göz Mene-
menspor’a kaybeden ve diğer yenilgisini
de sahasında yüzde 62’lik topla oynama
oranına karşın Eskişehirspor karşısında
alan yeşil-beyazlılar, toparlanarak üst
üste galibiyetlere imza attı. Üzülmez’in
gelişiyle birlikte lider Hatayspor ile ara-
sındaki 9 puanlık farkı 3’e düşüren Bur-
saspor, şampiyonluk yarışında iddialı
hale geldi.

Oyunu şekillendirdi

Bursaspor’un söz konusu 7 maçında,
Abdullahi Shehu performansıyla önemli
rol oynadı. Önceki dönemlerde sağ bek
mevkisinde de görev alan Nijeryalı mer-
kez orta saha oyuncusu, son 4 maçta asıl
mevkisine dönmesinin ardından Bursa
temsilcisinin oyununu da şekillendir-
meye başladı. Son oynanan Adana De-
mirspor maçında pas trafiğinde yüzde
14.9 ile topu en fazla kullanan isim olan
Nijeryalı, bu paslarının yüzde 8.5’ini
hücum oyuncularına aktararak, atakla-
rın gelişiminde pay sahibi oldu. Hücumu
geriden şekillendiren Bursaspor’un oyun
yapısında daha fazla sorumluluk alan 26
yaşındaki oyuncu; Eskişehirspor’a karşı
yüzde 15.9, Akhisarspor’a karşı yüzde
12.4’lük pas trafiği ile oynadı. 
DHA

HEDEFTE  
Sivasspor var
Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisi

dün oynadığı Gençlerbirliği maçıyla
sona eren Aytemiz Alanyaspor, bu hafta

deplasmanda karşılaşacağı Demir
Grup Sivasspor maçından puan ya da

puanlarla dönmeyi hedefliyor

Süper Lig'in 22'nci haftasına, 7 maç-
lık yenilmezlik serisiyle giren Akdeniz
temsilcisi Aytemiz Alanyaspor, ligde ve
kupadaki iyi gidişatını evinde oynadığı
Gençlerbirliği maçında sürdüremedi.
Süper Lig'de 7 maçtır yenilgi yüzü gör-
meyen Alanyaspor, düşme hattından
uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği'ni
ağırladı. Tutuk bir oyun ortaya koyan
Alanyaspor, sahadan 1-0'lık sonuçla
ayrıldı. İki ön liberosu Salih Uçan ve
Manolis Siopis sakatlığı nedeniyle kad-
roda yer almazken, as kadroda bulu-
nan Fabrice N'Sakala'nın da yedek
çıktığı maçta rakibine karşı etkili bir
oyun ortaya koyamayan Akdeniz tem-
silcisi bu yenilgiyle 39 puanla 5'nci sı-
raya geriledi.

Cuma günü zorlu maç

23'üncü hafta deplasmanda Demir
Grup Sivasspor'a konuk olacak Ayte-
miz Alanyaspor, tekrar çıkışa geçmek
istiyor. Zorlu rakibi karşısında puan ya
da puanlar almak için planlar yapan
turuncu yeşilliler, bu maç için özel uçak
kaldıracak. 21 Şubat Cuma günü saat
20.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda oyna-
nacak maç için 20 Şubat Perşembe
saat 15.00'te Gazipaşa - Alanya Hava-
limanı'ndan kalkacak özel uçak, 21
Şubat Cuma saat 23.55'te Sivas'tan
Gazipaşa'ya dönecek.Tekrardan yükse-
lişe geçmek isteyen Alanyaspor, üst sı-
ralar için hala umutlu. 



“Hoş Geldin Bebek, Maltepe Seninle
Güzelleşecek” projesi kapsamında 2019
yılında, bin yeni doğan ailesine bebek paketi
dağıtımı yapılırken, Altın Yıllar Yaşam 
Merkezine 2019 yılında 479 üye daha 
kaydolarak, hizmetlerden yararlanmaya
başladı. Üreten Engelliler Merkezi'nde
73 engelli öğrenci ve 63 veli olmak
üzere, toplamda 227 kursiyer eğitim
alırken, 100 engelli de “Engelsiz 
Yaz Kampı” kapsamında ailele-
riyle birlikte tatile çıktı. 
Ayrıca engelli çocukların 
ürettiği ürünler, “Üreten 
Engelliler Merkezin”de ve
ilçede kurulan “Marka
Çadırı”nda satıldı.

M altepe Belediyesi Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürlüğü,
kendisine bağlı Prof. Dr.

İoanna Kuçuradi Kadın Danışma
Merkezi'nde 850'si psikolojik, 280'i
pedagojik ve 5'i hukuki olmak üzere
855 kadına, Gülsuyu Kadın Sosyal
Yaşam Merkezi'nde 350'si psikolojik
ve 395'i hukuki olmak üzere 745 ka-
dına ve Fındıklı Kadın Soysal Yaşam
Merkezi'nde 228'i psikolojik, 300'ü
hukuki ve 50'si pedagojik olmak üzere
578 kadına danışma hizmeti verdi.
Ayrıca geleneksel olarak düzenlenen
“Boğaz Turu”nda da, 18 mahalleden
binlerce kadın tekneyle “Boğaz”ı
gezdi.

9 bin 400 kişiye hizmet

“Kadın Sosyal Yaşam

Merkezleri”ne Başıbüyük'ün de ek-
lendiği 2019 yılında, Gülsuyu
Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde
475 kadına meslek edindirme
kursu, kadına karşı şiddet eğitimi ve
diğer sosyal hizmetler verildi. Fın-
dıklı Kadın Sosyal Yaşam Merke-
zi'nde 605 kadına meslek edindirme
kursu, eğitim ve diğer sosyal hiz-
metler ile Başıbüyük Kadın Sosyal
Yaşam Merkezi'nde 590 kadına
meslek edindirme kursu, eğitim ve
diğer sosyal hizmetler sunuldu. Yıl
içerisinde de merkezde toplam 9
bin 400 kişiye hizmet verildi. Ayrıca
50 kadına “Kadın Sağlığı Eğitim
Programı” kapsamında kadın sağ-
lığı eğitimi, toplumsal cinsiyet eşit-
liği, 220 anneye anne ve çocuk
sağlığı eğitimi ve 110 kadına kar-
bonmonoksit zehirlenmesi hak-
kında bilgi verildi.
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur
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Adriana Lima, Sevgililer Günü'nde tek
başına verdiği bir pozu Instagram'dan

takipçilerinin beğenisine sundu. 
Lima'nın o paylaşımı sonrası

Emir Bahadır ile aşk yaşadığı
iddiaları ortaya atıldı. 

Türk iş insanı sevgilisi
Emir Uyar'dan 

ayrıldığından
beri

yalnız olan Adriana Lima son gönderisiyle
kafaları karıştı. Dünyaca ünlü model, 
paylaştığı karenin altına Mevlana'nın
"Kaybettiğin her şey başka bir surette 
bir gün mutlaka geri döner" sözünü yazıp,
iki beyaz kalp emojisi koydu. Fotoğrafın
altına Emir Bahadır'ın üç kalp bırakması
ise gözden kaçmadı. Lima'nın Emir Uyar'ı
takip ediyor olması, akıllara 'Yeni bir
aşk mı?' sorusunu getirdi.

19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA www.gazetedamga.com.tr 

Maltepe Belediyesi tarafından 2019 yılında, belediyeye bağlı kadın danışma ve sosyal yaşam
merkezlerine başvuran 2 bin 178 kadına psikolojik, hukuki ve pedagojik destek sunuldu
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Bin yeni doğan ailesine ziyaret

Kartal Belediyesi 
İşitme Engelliler

Orkestrası, Maltepe Kent
Konseyi Engelliler Meclisi

tarafından düzenlenen 
“Nihavent Buluşmaları”

etkinliğinde sahne aldı. Konsere
gelenler, renklerle uygulanan metot

ile enstrüman çalan orkestranın
performansını, uzun süre ayakta alkışladı

“RenkleR ve Şekiller İle Çalgı Öğre-
timi” metodu ile işitme engellilerin
müzik yapabilmesini mümkün kılan
Kartal Belediyesi İşitme Engelliler
Orkestrası, Maltepe Kent Konseyi
Engelliler Meclisi tarafından düzen-
lenen “Nihavent Buluşmaları” etkin-
liği kapsamında Doç. Dr. Mehmet
Ali Özdemir'in şefliğinde sahne aldı.
Maltepe Türkan Saylan Kültür Mer-
kezi'nde düzenlenen etkinlikte işitme
engelli bireylerden oluşan orkestra
üyeleri, Ederlezi, Bingöl Halayı, Altın
Yüzük Var Benim, Gülnihal ve Dere

Geliyor Dere gibi sevilen eserleri icra
ederek, tüm dünyaya bir kez daha
engelsiz yaşam mesajını verdi. Kon-
ser salonunu hınca hınç dolduran ka-
labalığın da müziğin ritmine
kendilerini kaptırarak sıklıkla eşlik et-
tiği performans, uzun süre ayakta al-
kışlandı. Konserin sonunda Kartal
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu
konuşan, “Bu anlamlı organizas-
yonda emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum. Harika bir gün
geçirdik” ifadelerini kullandı. 
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