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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Dolmabahçe

Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul
Uluslararası Ombudsmanlık Konfe-
ransı'nda konuştu. Erdoğan konuş-
masında Suriye'deki gelişmelerle
ilgili, "Birileri petrol paylaşımının
içinde. Bizim önümüze de bunu ge-
tirdiler. 'Bizim derdimiz petrol değil'
dedik, bizim derdimiz insan' dedik"
açıklamasını yaptı. I SAYFA 7

ç

FETÖ kitapları
gözden kaçmış!

TBMM İnsan Haklarını İn-
celeme Komisyonu’nda ko-

nuşan CHP’li vekil Mahmut Tanal,
15 Temmuz’dan sonra Bakırköy Ce-
zaevi’nde 43 FETÖ kitabı tespit etti-
ğini açıkladı. Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi FETÖ
kitaplarının gözden kaçmış olabile-
ceğini savundu. Çiftçi'ye AK Parti
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu
da tepki gösterdi. I SAYFA 7
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Derdimiz petrol
değil insan dedik

SAYFA 4Savaş ATAK

Adayların 
şaşkın halleri

SAYFA 5Ali İbrahim ÖNSOY

Umut 

SAYFA 9Utku KIZILTAN

Siyanür ile ölmek
istemiyoruz

VERİYLE ANALİZLE KARAR ALACAĞIZ
İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, seçim vaat-

leri arasında bulunan “İstan-
bul Turizm Platformu”nu
tanıttı. İstanbul Kongre Mer-
kezi'nde, “İstanbul Senin Tu-
rizm Geleceğin” başlığıyla
düzenlenen tanıtım toplan-
tısı, İBB üst yönetimi ve sek-
tör temsilcilerini bir araya
getirdi. “Elbette sürece strate-
jik bakacağız. Elbette global

rekabeti doğru anlayacağız.
Veriyle analizle karar alaca-
ğız” ifadelerini kullanan İma-
moğlu, “Hiçbir hamasi kararı
bu sürecin içine dahil etme-
yeceğiz. Sektörün içindeki
herkesin sesine kulak verece-
ğiz. Yap-boza asla izin ver-
meyeceğiz. Çok net; asla bu
şehre ihanet edilmesine fırsat
vermemiş olacağız” açıkla-
masını yaptı. I SAYFA 5
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ETEK BOYUNUN FOTOĞRAFLANMASINI İSTEDİ
Anadolu Adliyesi 2. İş Mahke-
mesi'nde 29 Mayıs'ta görülen

bir davada hâkim ile davacı avukatın
arasında 'etek boyu' krizi çıktı. Avu-
kat Tuğçe Çetin söz alıp ayağa kalk-
tığı sırada, hakim Mehmet Yoylu
etek boyunun avukatlık mevzuatına
aykırı olduğunu söyledi. Hakim Yoy-
lu'nun etek hakkındaki görüşlerini

almak istediği mahkeme salonun-
daki iki avukat kadın meslektaşlarına
sahip çıktı. Hakim Yoylu bunun üze-
rine etek boyunun fotoğraflanmasını
istedi. Tuğçe Çetin izin vermeyince
de etek boyunun avukatlık mevzua-
tına aykırı olduğunu tutanağa yaz-
dırdı ve İstanbul Barosu'ndan
gereğinin yapılmasını talep etti. 
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DURAKOĞLU: ARKASINDA KİM VAR; BULACAĞIM
Bu olayların ardından hak-
kında soruşturma başlatılan

Yoylu açığa alındı. Ancak Yoy-
lu'nun yine HSK kararıyla 24
Ekim'de görevine iade edildiği or-
taya çıktı. HSK kararında, "Soruş-
turmaya konu eylemlerin göreve
devama engel teşkil etmediği anla-
şıldığından tedbiren görevden
uzaklaştırma kararının kaldırılma-

sına" denildi. Yoylu'nun soruştur-
manın selameti açısından Gebze
Hakimi olarak görevlendirilmesine
de karar verildi. İstanbul Barosu
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ise
"Bir yargıç düşünün, yargıç arkada-
şının arabasını kurşunlasın. Avukatı
yumruklasın. Avukatın etek boyuyla
uğraşsın. Bunun arkasında kim var;
bulacağım" tepkisini gösterdi. 
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İstanbul’daki
arsa satılıyor!

İzmir Büyükşehir Belediye-
si'nce 1959'da İstanbul'un Be-

yoğlu ilçesinden satın alınan arsa,
60 yıl sonra satılıyor. AK Partili mec-
lis üyeleri arsanın satışına karşı çı-
karken meclisteki oylamada satış
kararı alındı. AK Partili üye Erhan
Çalışkan, “Biz satılmak istenen ara-
ziye ‘İzmir Evi’ yapılmasını öneriyo-
ruz” önerisinde bulundu. I SAYFA 4
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Duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunu kısa bulup tutanak düzenletince HSK tarafından açığa alınan hakim
Mehmet Yoylu 5 ay sonra göreve döndü. HSK, 'soruşturmanın selameti' için Yoylu'yu eski görev yerine değil, Gebze'ye gönderdi

ETEK BOYU OLCEN
HAKIM GERI DONDU
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DAMGA Gazetesi İmtiyaz
Sahibi Ali Tarakçı’nın

babası ramazan Tarakçı (88)
tedavi gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti. 88 yaşında
vefat eden ramazan Tarak-
çı'nın naaşı ikindi namazına

müteakiben Sefaköy İnönü
Mahallesi, Ulu Camii'nden 
kaldırıldı. Sefaköy'de kılınan
cenaze namazının ardından
ramazan Tarakçı, Beylikdüzü
Gürpınar'da bulunan aile kab-
ristanlığında toprağa verildi. 

ç İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nun çelenk gönder-

diği cenazeye, Sağlık eski
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
Ak Parti Milletvekili Tülay 
kaynarca, CHP Milletvekili Ali
Şeker, küçüdkçekmece Bele-

diye Başkanı kemal Çebi, İm-
ranlı Belediye Başkanı Murat
Açıl, Gürpınar eski Belediye
Başkanı Velittin küçük, eski be-
lediye başkanları, Murat Hazi-
nedar, Ali Murat Alatepe, Aziz
Yeniay ve çok sayıda kişi katıldı. 
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GÜRPINAR’DA TOPRAĞA VERİLDİ HER KESİMDEN KATILIM OLDU

Gazetemizin ortaklarından Ali Tarakçı'nın babası Ramazan Tarakçı, hayatını kaybetti. Tarakçı,
Küçükçekmece Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beylikdüzü Gürpınar'da defnedildi

MESLEKTAŞLARI ÇETİN’E SAHİP ÇIKTI
Hakim Mehmet Yoylu, davacı avuka-
tına da meslektaşının etek boyu hak-
kında fikrini sormuş,  “Özgürlük alanı
ile ilgilidir. Müdahale edilmemesi gere-
kir” cevabını almıştı. Yoylu, daha sonra

adliyenin yazı işleri müdürünü du-
ruşma salonuna çağırmış ve onun da
etek hakkında fikrini almak istemişti.
Avukat Tuğçe Çetin ise hâkimin tepkisi
karşısında şoke olduğunu söylemişti. 

Türk Halk Müzi-
ği'nin en önemli ses-

leri Belkıs Akkale'nin son
albümü "Ahde Vefa"da bu-
luştu. Akkale, "Bu albüm,
ben bu dünyadan göçtük-
ten sonra da elden ele dola-
şacak dilden dile, kulaktan
kulağa dolaşacak bir albüm
oldu" dedi.  I SAYFA 2

ç
AHDE VEFAAHDE VEFAAHDE VEFAAHDE VEFAAHDE VEFAAHDE VEFAAHDE VEFAAHDE VEFAAHDE VEFAAHDE VEFAAHDE VEFAAHDE VEFA

CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, geçtiği-

miz günlerde Karaköy'de saldırıya uğ-
rayan Gamze İnce ve Feyza Yerlikaya
ile telefonda görüştü. Kaftancıoğlu,
"Saldırıyı kınıyorum ve her zaman ya-
nınızda olduğumu bilmenizi istiyo-
rum. Hep birlikte kadınlara yönelik
şiddeti de toplumda yaratılan öfke ve
nefret dilini de yeneceğiz" dedi.
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Öfke ve nefret 
dilini yeneceğiz

Sağlık Bakanlığı’nın İstan-
bul’daki en büyük yatırımların-

dan biri olan Göztepe Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nin yeni binası
hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık
Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,
"Yok yok hastanelerden biri. Deprem
anında dahi ameliyathane ve sağlık
hizmetleri aksatılmadan sürdürülebi-
lecek" açıklamasını yaptı. I SAYFA 8
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Deprem anında bile
ameliyat yapılacakBU SEHRE IHANET 
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Genç Avukat
Tuğçe Çetin’in

HSK’nınkararını
nasıl değerlen-
direceği merak

konusu oldu. 

Çatalca
Kaleiçi

Mahallesi
Kentsel Sit
Alanı Koruma
Amaçlı Nazım
İmar Planı'nda
süreç tamam-
landı. Kaleiçi
Mahallesinin
İmar Planı, İBB
Meclisi'nde
kabul edildi. Va-
tandaşlar onay-
lanan planla
rahat bir nefes
alacak. Çatalca
Belediye Baş-
kanı Mesut
Üner, imar pla-
nının hayırlı ol-
masını diledi.
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Bİr YILDIZ 
DAHA kAYDI

'Türk Tiyatrosu'ndan bir
yıldız daha kaydı. Akci-

ğer rahatsızlığı nedeniyle bir
süredir tedavi gören 91 yaşın-
daki Yıldız kenter, Amerikan
Hastanesi'nde önceki gün saat
19.00 sıralarında hayata veda
etti. Devlet sanatçısı kenter,
100'ün üzerinde tiyatro oyunu,
film ve dizide rol almıştı. Yıldız
kenter için bugün 'kenter Ti-

yatrosu'nda
tören dü-

zenlene-
cek. 
I SAYFA
13
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Haliç’e ayrı bir paragraf açan İmamoğlu, “Haliç ayrı bir 
kıymet. Haliç'e gözümüz gibi bakmalıyız. Onun için ben 130
bin metrekarelik alanda bir gereksiz biyolojik arıtma tesi-
sine karşı çıktım. Yani biz, Haliç'in kıyısında biyolojik arıtma
tesisi mi gezdireceğiz insanlara” ifadelerini kullandı. 

DEĞNEKÇİLER
YİNE İŞ BAŞINDA 
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Çatalcalı
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bir nefes
alacak
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HALİÇ’E GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMALIYIZ

Kemal 
Memişoğlu

Küçükçekmece Ulu Camii’nde kılınan
cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. 
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İBB Başkanı
Ekrem 
İmamoğlu

Mehmet Yoylu



ilk kliBi "Daha Bi' Aşık'ta
olduğu gibi yine yakın arka-

daşı ve sektörün en iyi yönet-
menleri arasında gösterilen

Nihat Odabaşı'yla çalışan
Çelik, ikinci klibini duygusal

parçası "Aşık Oldum Giderken"e
çekti. Sözleri Hakkı Yalçın'a,

müziği Ayla Çelik'e ve aranjesi 

Serkan Ölçer'e ait şarkının klip çe-
kimleri Kemerburgaz'da gerçekleşti.
Aşıkların aşk acısını kat ve kat artı-
racak olan klip, müzik kanallarında
dönmeye başladı. "Aşık Oldum 
Giderken" klibiyle kış aylarını 
selamlayan Çelik'in üçüncü klibini
ise hangi şarkıya çekeceği merak
konusu oldu.
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ismAil GÖKGez
İSMAİL GÖKGEZ’LE SANATA DAİR

b elkıs Akkale'nin sanat hayatı boyunca
söylediği ve dillere pelesenk olan şar-
kılarının bazılarını meslektaşları ses-

lendirdi. Akkale'yi "Ahde Vefa" albümünde
yalnız bırakmayan meslektaşları arasında
Adile karatepe, briliant Dadaşova, ender
balkır, erdal & Mercan erzincan, Hüseyin
Turan, kubat, sevcan Orhan, Şevval sam,
Tolga sağ, Yudum ve Zara yer alıyor.

KulaKtan Kulağa DolaşacaK

Prodüktörlüğünü de kendisinin yaptığı usta
sanatçı belkıs Akkale yeni albümü hakkın-
daki düşüncelerini şu sözlerle dile ge-
tirdi: “beni yalnız bırakmayan tüm
sanatçı kardeşlerime, projede emeği
geçen herkese, beni ilk günden beri bir
ana, bir bacı, bir kardeş olarak bağrına
basan sevgisini hiç eksiltmeden aileleri-

nin bir ferdi olarak gören Türk halkına, tür-
külere gönül veren siz tüm dostlarıma
sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunarım. bu
bir prestij albümü kalıcılığı olan, yıllar içinde
topluma mal olmuş türkülerimizden oluşan
bir albüm, ben bu dünyadan göçtükten sonra
da elden ele dolaşacak dilden dile, kulaktan
kulağa dolaşacak bir albüm oldu." eşsiz bir
arşiv niteliğindeki bu albüm, kemal Aslan
Müzik Yapım etiketiyle piyasaya sürüldü.

Türk Halk Müziği'nin en önemli sesleri Belkıs Akkale'nin son 
albümü "Ahde Vefa"da buluştu. Akkale, “Yıllar içinde topluma 

mal olmuş türkülerimizden oluşan bir albüm, ben bu dünyadan
göçtükten sonra da elden ele dolaşacak dilden dile,

kulaktan kulağa dolaşacak bir albüm oldu” 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 : 15,00 TL

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

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

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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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :
NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

AHDE VEFA

AzerBAycAn'ın ünlü pop sanatçısı Brilli-

ant Dadaşova, geçtiğimiz günlerde Türki-

ye'de ilk single çalışması olan "Para Para"yı

çıkarmıştı. Şimdi ise halk müziği sanatçısı

Belkıs Akkale'nin albümünde "Bu Gala

Daşlı Gala" adlı türküyü seslendiren Dada-

şova, anlaşılan o ki Türkiye'ye kalıcı eserler

bırakmaya ve müzik kariyerinde emin adım-

larla ilerlemeye karar verdi.

Azeri stAr dA
bu Albümde
Azeri stAr dA
bu Albümde
Azeri stAr dA
bu Albümde
Azeri stAr dA
bu Albümde
Azeri stAr dA
bu Albümde
Azeri stAr dA
bu Albümde
Azeri stAr dA
bu Albümde
Azeri stAr dA
bu Albümde

selen Görgüzel, müzik kari-
yerine yoğunlaşmaya devam
ediyor. Başarılı oyunculuğu-
nun yanı sıra müzik çalışma-
larına da ağırlık veren Selen
Görgüzel, 8 ay önce bir Şeh-
zarat bestesi olan "İmdat"
isimli parçayla karşımıza çık-
mıştı. Yeni parçası ise bir
cover. Erkin Koray'ın yıllar
önce söylediği "Gönül Salın-
cağı" adlı parçaya klip çeken
Görgüzel'in sevenlerine bir de
sürprizi var. Eşi Hamdi Al-
kan'ın yönetmenliği yaptığı

klip, şaşkınlık yaratmasının
yanı sıra çok beğenildi. Klibi
izleyen sosyal medya kullanı-
cıları, "eşinizle dayanışma içe-
risinde olmanız çok güzel bir
şey, yüreği güzel insanlar bir
araya gelince ortaya özel bir iş
çıkmış" yorumlarını yaptı.

Ruhumuzu coşturdu

Sosyal medya üzerinden pay-
laştığı fotoğrafla da eşine des-
tek olan Hamdi Alkan, şunları
söyledi: "Hayata hayat katan,
neşe ve enerji katan bir şarkı

ile Selen Görgüzel, sizlerle
olacak. Erkin Koray'ın 1976
yılında seslendirdiği "Gönül
Salıncağı" şarkısı seneler
sonra Selen Görgüzel'in se-
siyle hayat bulacak. Güzel,
samimi ve dinledikçe ruhu-
nuzu coşturan bir çalışma
oldu. Yolu açık, dinleyicisi bol
olsun.” Düzenlemesini son
dönemin parlayan yıldızların-
dan Dj ve Aranjör Mert Ay-
dın'ın yaptığı "Gönül
Salıncağı" DMC etiketiyle
çıktı.

EsinE KLip cEKtiEsinE KLip cEKtiEsinE KLip cEKtiEsinE KLip cEKtiEsinE KLip cEKtiEsinE KLip cEKtiEsinE KLip cEKtiEsinE KLip cEKtiEsinE KLip cEKtiEsinE KLip cEKtiEsinE KLip cEKti

DERYA BEDAVACI

“DEME” DİYOR
Geçen yıl çıkardığı "Sayende" albümünün
ardından Hakan Altun'la düet yaptığı "Ka-
vuşmalıyız" şarkısıyla Altın Ege Ödülleri ta-
rafından "Yılın En İyi Düeti" ödülüne layık
görülen ve yaz aylarını es geçmeyerek "Hep
Mi Leyla?" adlı hareketli parçasıyla herkesi
oynatan Derya Bedavacı, soğuk kış günle-
rine adım attığımız şu günlerde bu sefer
herkese aşk acısı çektirecek.

Söz ve müziği kendisine ait

Buğulu sesi ve çıktığı mekanlara tekrar tek-
rar çağrılan müthiş sahne performansıyla
son dönemin parlayan yıldızlarından Derya
Bedavacı, "Deme" şarkısının söz ve müzi-
ğini kendisi yaptı. Aranjörlüğünü ise Aydın
Kara'nın üstlendiği şarkının klibini İrem
Haykır, Ümraniye Platoları'nda çekti. Kışa
damgasını vurarak, şimdiden 2 milyon din-
lenen "Deme" Hak Yapım etiketiyle tüm diji-
tal platformlardaki yerini aldı.

AYLA ÇELiK
kışı selamlıyor
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“Daha Bi' Aşık” 

albümüyle müzik piyasasını

hareketlendiren başarılı 

şarkıcı Ayla Çelik, 

albümün ikinci klibini

geçtiğimiz günlerde

yayınladı

küÇük yaşlardan itibaren müzik piyasasında
olan ve arabesk'in ekolü haline gelen usta yo-
rumcu Ceylan, "Cennetim Ol" adlı yeni teklisini
müzikseverlerin beğenisine sundu. Duygusal
parçanın sözü ve müziği şarkıcı ebru elver, aran-
jesi Caner Tepecik, mix'i Özer Yener, mastering'i
ise barış büyük imzası taşıyor. son dönemin
öne çıkan klip yönetmenleri arasında gösteri-
len İdil Dizdar & said Dağdeviren tarafından
Tarihi sinop Cezaevi'nde çekilen klip, 
11 kişilik ekiple 6 saatte tamamlandı. 
"Cennetim Ol" şarkısıyla bir ilke de imza
atan Ceylan, sinop Cezaevi'nde klip çeken
ilk şarkıcı oldu. Ceylan'ın kısa saçlı yeni
imajı sosyal medyada tartışma yaratır-
ken kullanıcılar "Asena'ya benzemiş"
yorumlarını yaptı. Şarkı, kendi 

müzik şirketi olan Ceylan Müzik 
etiketiyle çıktı.
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Cezaevinde
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İŞTE DOĞAL
CANSU

Besteleri ve yorumcu kimliği
ile müzik piyasasına adını altın

harflerle yazdıran Cansu
Kurtçu, "Beni Bırakma" adlı
yeni teklisini müzikseverle-
rin beğenisine sundu. Sözü
ve müziğini kendisi bestele-
diği şarkının aranjesini ünlü

müzik adamı Volga
Tamöz yaptı. Sadece
kendisi ve yönetmeni
Müge Manuş'un yer
aldığı klip, 2 kişilik
bir ekiple çekildi. Çe-
kimlerde makyöz ve
kuaför dahi kullanıl-

mayan klip, Bebek'te
bir binanın terasında

gerçekleşti.

Doğal kadın 
güzel kadındır

Cansu, sürpriz klibi hak-
kında "Günümüz kliple-
rinde abartılı makyaj ve
pahalı kostümlerle
bambaşka insanlar izli-
yoruz. Kadınların
doğal halleriyle de
kendilerini güzel his-
sedebileceklerini
gösteren bir klip
çektik. Doğal
kadın, güzel ka-
dındır” dedi.
"Beni Bırakma"
CF Müzik eti-
ketiyle tüm
dijital plat-
formlarda
paylaşıldı.

SEN TAŞ MISIN 
DEMİR MİSİN?
Usta yorumcu Seyfi Doğanay'a
ait "Sen Taş Mısın Demir Misin?"
adlı eser Ersin Güloğlu
tarafından yeniden yorumlandı
ArAbesk ve fantezi şarkıcısı ersin
Güloğlu tarafından hayat bulan
şarkı, dinleyenlerin kulaklarının
pasını siliyor. bu sefer tek şarkı ile
çıkma kararı alan Güloğlu, yeni
şarkısıyla ilgili "ustalar eserleri ile

yaşatılmalı" dedi. Onur
Çetin'in aranjesini 
yaptığı, müzik yönet-
menliğini Gökhan 
kantos'un üstlendiği 
şarkının klibini ise Fey-
zullah Yıldırım çekti. 

Belkıs
Akkale

Brilliant
Dadaşova

Ceylan

Hamdi
Alkan

Selen 
Görgüzel

AYLA ÇELiK
kışı selamlıyor

Ayla 
Çelik

Cansu

Azeri stAr dA
bu Albümde

Ceylan 
Cezaevinde
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İstanbul'da İSPARK'a ait bazı otoparklarda mesai saatleri dışında vatandaşlardan
otopark parası talep eden değnekçiler yeniden ortaya çıktı. Bağdat Caddesi, Bakırköy
ve Karaköy'deki otoparkların değnekçiler tarafından işgal edildiği görüldü

PenDik Kavakpınar
Mahallesi Darılmaz
Sokak üzerinde bulu-

nan 3 katlı binanın çatısında
saat 14.00 sıralarında henüz bi-
linmeyen bir nedenle yangın
çıktı. Dumanları fark eden va-
tandaşlar durumu itfaiye ekiple-
rine bildirdi. Olay yerine Pendik,
Kurtköy ve Tuzla müfrezelerin-
den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında binada bulu-
nan yaşlı bir kadın vatandaşlar

tarafından dışarı çıkartılırken,
bir çocuk binayı saran duman-
dan etkilendi. Yangın, itfaiye
ekiplerinin yoğun çabası sonucu
yarım saatte söndürüldü. Du-
mandan etkilenen çocuk olay
yerine gelen ambulansta tedavi
altına alındı. Alev alev yanan
çatı, mahalle sakinleri tarafın-
dan cep telefonu kameralarıyla
kaydedildi. Yangında yaralı ve
can kaybı bulunmazken binada
hasar meydana geldi. DHA

ÇATI BİR ANDA TUTUŞTU

DEGNEKCILER
YINE IS BASINDA 

Pendik'te 3 katlı binanın
çatısında henüz 

bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. Olay yerine

çok sayıda itfaiye ekibi
sevk edilirken bir kişi 
dumandan etkilendi

i stanbul Büyükşehir
Belediyesi (iBB) 
iştiraki olan istanbul

Otopark işletmeleri 
Ticaret ve Anonim Şirketi
(iSPARk)'a ait bazı oto-
parklarda, mesai saatleri
dışında park eden sürü-
cülerden yetkileri olma-
dığı halde para talep
eden kişiler tekrar
ortaya çıktı.

Sürücülerden 
para istiyor

Özellikle restoran, deniz
kenarı ve eğlence mekan-
ları gibi kalabalık yerlerin
yakınındaki iSPARk oto-
parkları işgal eden değ-
nekçiler sürücülerden

para talep ediyor. Hafta
sonu çekilen görüntülerde
Taksim Tarlabaşı Bulva-
rı'ndaki değnekçi 'Fiş ke-
siyor musun?' sorusu
üzerine, “Fiş yok. Biz de
burada çorbadayız, ek-
mekteyiz. 10 lira ver
yeter" şeklinde cevap
verdi.

Ne verirsen yeter!

kimi değnekçiler ise gö-
rüntülendiğini anladığı sı-
rada kaçmaya başladı.
değnekçilerin görüntü-
lerde sürücülere, “kafana
göre ne versen yeter,
gündüz iSPARk bakıyor
akşam biz bakıyoruz, ara-
cınız burada güvende, çi-

zilmez" gibi ifadeler kulla-
nıyor. Bağdat Caddesi,
Bakırköy ve karaköy'deki
otoparkların da değnekçi-
ler tarafından işgal edil-
diği görüldü.

108 lira ceza 
kesildi

demirören Haber 
Ajansı'nın (dHA) geçtği-
miz aylarda durumu ha-
berleştirmesi üzerine
istanbul emniyet Müdür-
lüğü ekipleri günler süren
operasyonlarla çok sa-
yıda kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan değnek-
çilere, kabahatler kanu-
nu'na göre 108'er lira
ceza kesildi. dHA

YETKiLi HIRSIZLAR!
İstanbul'da kendilerini yetkili servis elemanı gibi
tanıtıp, tamire götüreceklerini söyleyerek aldıkları
beyaz eşya ve televizyonları çalan çete üyesi 3'ü
kadın 1'i çocuk 29 kişi adliyeye sevk edildi

istanbul ve Samsun'da eş
zamanlı olarak düzenlenen
baskınlarda organize bir şe-

kilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edi-
len 3'ü kadın 1'i çocuk 29 kişi gözaltına
alınmıştı. Şüphelilerin depo olarak kul-
landıkları adreslere yapılan aramalarda
yüzlerce çalıntı beyaz eşya ve televiz-
yon ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin

üzerinde bilinen televizyon ve beyaz
eşya markalarının armalarını ya-

pıştırdıkları 6 servis aracına da el
konuldu.

Yöntemleri 
ortaya çıktı

Yankesicilik ve Do-
landırıcılık Büro

Amirliği tarafın-
dan yapılan

operasyo-
nun ardın-

dan
do-

lan-

dırıcılık çetesinin izlediği yöntem de or-
taya çıkarıldı. Şüphelilerin 444'lü nu-
maralar alarak kendilerini yetkili servis
olarak tanıttıkları, internet üzerinden
arama motorlarında ilk sırada kendile-
rinin çıkmasını sağladıkları öğrenildi.
Kendilerini arızalanan makineleri için
arayanların evlerine servis araçlarıyla
giden şüphelilerin, "Makineniz burada
olmaz. Servise götüreceğiz." diyerek
beyaz eşyayı yanlarına alarak ortadan
kayboldukları öğrenildi. Şüphelilerin
bazı olaylarda mağdurların makinesi-
nin eski olması durumunda "Ana kart
değişecek." "Motoru değişecek." gibi
bahanelerle para alarak oradan ayrıl-
dıkları belirlendi.

Kod adı kullanıyor

Dolandırıcılık şebekesinin liderliğini
"Arap" kod adlı Devran T. ile "Halo"
kod adlı Ali R.S.'nin yaptığı öğrenildi.
İki şüphelinin de hırsızlık ve dolandırı-
cılık suçlarından çok sayıda polise geliş
kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüpheli-
lere ait iki ayrı depoda yüzlerce çalıntı
beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi.
Bahçelievler, Genç Osman sokak üze-
rinde bulunan depoda bulunan eşya-

ların sayımının devam ettiği, seri
numaralarının tespitinin ardın-

dan sahiplerine teslim edilmeye
başlayacağı öğrenildi. Şube-

deki işlemlerinin ardından
28 şüpheli ve yaşı küçük

bir şüpheli çocuk şu-
beden adliyeye sevk

edildi. DHA

Sahte kimlikle 
kredi çekmişler
Sahte kimlik düzenleyerek
kredi çeken, araç alan, 
gayrimenkul satın alıp bunları
üçüncü şahıslara devreden suç
örgütüne 5 ilde düzenlenen
operasyonda 21 kişi 
gözaltına alındı

DüzenleDikleri sahte kimlik-
lerle bankalardan hesap açıp
kredi çeken ve sahte kişiler adına

GSM hattı açarak mağdurlara ait gayri-
menkul ve ticari değerlerin sahte kimliklerle
devretmeye çalışan şüphelilerin ihbarını
alan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri şebeke üyelerini
yakalamaya yönelik harekete geçti. Ekipler
şüphelilerin İstanbul, Bursa, Samsun, Kü-
tahya ve Tekirdağ’da yaşadığını belirleyerek,
12 Kasım’da eş zamanlı operasyon düzen-
ledi. Yapılan baskınlarda 21 kişi yakalanarak
gözaltına alındı.

14 farklı kaşe ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve işyeri adreslerinde yapılan
aramalarda 128 eski tip sahte erkek nüfus
cüzdanı, 53 kişi bilgileri ve fotoğraf bulun-
mayan eski tip sahte ehliyet, 5 kişi bilgisi ve
fotoğraf bulunmayan ikamet izni kağıdı, 42
tane üzerinde kişi bilgileri ve fotoğraf bulun-
mayan yeni tip sahte ehliyet, 8 tane Ulaş-
tırma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi
kağıdı, 50 kişiye ait vesikalık fotoğraf, 3 tane
kimlik bilgisi olan yeni tip sahte ehliyet, lise
diploması, vesikalık fotoğraf kesmek için
kullanılan 2 makina ve aralarında Erciyes
Üniversitesi, İstanbul Valiliği Göç İdaresi
Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Nüfus Müdür-
lüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye
Bakanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü
Araç Sürüş Ehliyeti ibareli toplam 14 kaşe,
yazıcı, sahte ehliyet ve kimlik yapılında kul-
lanılan cihaz ile çok sayıda telefon, hard
disk ve flash bellek ele geçirildi. Şüphelilere
yapılan operasyon kameralara saniye saniye
yansıdı.

1 milyon 612 bin liralık vurgun 

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri şüphelilerin şu ana kadar 35 ayrı
dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini belir-
ledi. Ekipler şüphelilerin bu yolla ilk belirle-
melere göre 194 bin 681 lira haksız kazanç
sağladığını tespit etti. Ekiplerin ihbarı sonu-
cunda bankalar tarafından 39 bin 682 liraya
bloke konuldu. Şüphelilerin elde ettikleri 1
milyon 612 bin liraya taksi plakası satın ala-
rak bunu başka kişilere satmaya çalıştığı be-
lirlendi. 21 şüpheli hakkında ‘Bilişim
sistemlerinin, banka veya kredi kurumları-
nın araç olarak kullanılması suretiyle nite-
likli dolandırıcılık’, ‘Resmi belgede
sahtecilik’ suçlarından işlem yapılarak 15
Kasım’da İstanbul Kartal Adliyesine sevk
edildi. 14 Şüpheli sevk edildiği adliyede çı-
kartıldığı mahkeme tarafından tutuklanır-
ken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı. DHA

147 litre sahte içki ele geçirildi
Beylikdüzü'nde sahte içki üretimi yapılan adrese polis ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda 147 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli Bülent Y. gözaltına alındı.

Beylikdüzü, yakuplu'da bir adreste sahte içki üretildiği ihbarı üze-
rine Beylikdüzü ilçe emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adreste sahte içki

üretimi yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00

sıralarında operasyon düzenledi.
Operasyonda Bülent y.(49) yakalana-
rak gözaltına alındı. 

Serbest bırakıldı

Adreste yapılan aramada 147 litre sahte
içki, 7 dolu içki şişesi, 27 boş şişe ve 1

şişelere kapak takmaya yarayan ma-
kine ele geçirildi. emniyetteki işlem-

lerinin ardından adliyeye sevk
edilen şüpheli Bülent y. çıkartıl-

dığı mahkeme tarafından adli
kontrol şartıyla serbest bıra-

kıldı. Polis kamerasına yansı-
yan görüntülerde ise bir çok

boş şişe, kapak, kapat tak-
maya yarayan cihaz ve

üzerine marka yapıştı-
rılmış dolu şişeler 

görülüyor. dHA

Gözaltına alınan 
değnekçilere, Kabahatler
Kanunu'na göre 108'er

lira ceza kesildi



İ zmir Büyükşehir Belediyesi’nce 14
Ekim’de meclise sunulan teklifle İstan-
bul Beyoğlu’ndaki Sururi Mahallesi,

853 ada ve 17 parselde bulunan, 697 metre-
karelik arsanın satışı için karar alınması is-
tendi. Satışa AK Partili meclis üyeleri, tepki
gösterdi. 

İzmir evi yapılsın

AK Partili üye Erhan Çalışkan, yakın za-

manda kamuoyuna yansıyan açıklama-
sında, “Biz satılmak istenen araziye
‘İzmir Evi’ yapılmasını öneriyoruz. Dü-
zenlenecek yarışma ile bu binanın kentin
karakterini temsil edecek mimariyle yapıl-
masını istiyoruz. İçinde sanat galerileri,
kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuru-
luşlarının ofisleri ve büyükşehir belediye-
sinin irtibat ofisinin olduğu, başkanın
İstanbul’a gittiğinde çalışma ofisi olarak

kullanabileceği ayrıca içinde İzmir ve Ege
yemeklerinin tanıtılacağı restoranı olan
bina yapılmasını istiyoruz” demişti. Önce
komisyona çekilen satışla ilgili teklif,
daha sonra meclis gündemine geldi ve
satılması teklifi oy çokluğuyla kabul
edildi.

Yurt yapılmak için alınmış

İzmir’de, 1959 yılında belediye başkanı

olan Faruk Tunca tarafından İstanbul’da
okuyan İzmirli öğrencilere yurt yapılmak
üzere satın alınan arsa, 60 yıl içinde de-
ğerlendirilmedi. Üzerinde çay bahçesi ve
yiyecek satışı yapılan, imarsız dükkanla-
rın bulunduğu arsa, Dolapdere’nin giri-
şinde, Kurtuluş Deresi Caddesi ile Ömer
Hayyam Caddesi’nin kesiştiği köşede bu-
lunuyor. Arsa olarak değerinin, 15- 20
milyon TL olduğu tahmin ediliyor.
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Ç atalca CHP kongre sürecine doğru gi-
derken, saha çalışmaları yapan üç ayrı
adayın birleşmesi ilçe gündemini bir

süredir meşgul ediyor. Birçok partili birleşen
üç adayın bu süreçte yan yana gelme ihtimal-
lerinin olmadığını düşünürken, bir anda itti-
fak yapmaları sürpriz oldu. Çatalca CHP İlçe
Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Halil Gök,
Naci Özcan ve Kerem Girgin birlikte yol yü-
rüme kararı alırken, diğer adaylardan Meh-
met Çoban ve Reha Genç adaylıklarına devam
ediyor. Az önce bahsettiğim üç ismin birleş-
mesine tepki gösteren bazı partililer, Mehmet
Çoban’ın saflarına katılarak Çoban’ın saha
çalışmalarına dahil oldular. 

Mehmet Çoban, çalışmaları sonucu yanına
çekmeyi başaramayacağı bazı isimleri bu bir-
leşmenin ardından yanında gördü. Adayların
tümü birlik beraberlik ve partilileri kucak-
lama mesajları veriyor. Üç adayın birleşmesi
mi parti içinde birleşmeyi sağladı, yoksa bu
birleşmeden kaçarak Mehmet Çoban’ın gru-

bunu oluşturan parti üyeleri mi? Merak etti-
ğim diğer bir konuysa, saf değiştiren partililer
neden Reha Genç’in tarafında değil de Meh-
met Çoban’ın tarafında yer almayı tercih etti-
ler acaba? Reha Genç’i hangi açıdan yeterli
bulmadılar. Bu birleşme daha çok Mehmet
Çoban’ın işine yaradı şeklinde değerlendiren-
ler çoğunlukta olmasına rağmen ben böyle ol-
duğuna inanmıyorum. Bir tarafta birleşen
iddialı üç isim var. Mehmet Çoban şu an için
birleşmeye tepki gösterenlerin kapısı gibi olsa
da, kısa bir süre öncesine kadar Çoban’ı ilçe
başkanı yapmamak için üye ziyaretleri yapan-
ların, bu gün Mehmet Çoban ile beraber sa-
haya inip ‘biz yanıldık, hadi şimdi bu isime
çalışıyoruz bize destek verin’ çağrıları, partili-
ler tarafından inandırıcı bulunacağını düşün-
müyorum. Adam çıkıpta, kardeşim dün
öyleydin bugün böyle ne sağınız belli ne solu-
nuz. Hangi sözünüze güveneyim ki demez mi?

Mehmet Çoban saflarına katılanlar ona
inanan, onun ilçe başkanlığını layıkıyla yapa-

cağına güvenen isimler değil.
Bu isimler diğerlerinden umduklarını bulama-
yıp, öfkelerine yenik düştükleri için Çoban ve
ekibine katılmayı tercih eden isimler. Diğerle-
rinin alternatifi gibi bir algı oluşturan Meh-
met Çoban, adaylığını açıkladığı ilk günkü
gibi samimi, sevecen tavırlarından şimdiden
uzaklaşmış görüyorum. Selamsız olmuş, çev-
resine bakmıyor hatta baktığını bile göremi-
yor. Kastettiğim şey şımarıklık değil de, sanki
birden çevresinin kalabalıklaşması kendisinde
şok etkisiyle bir şaşkınlık yarattı desem daha
doğru olur. Mehmet Çoban’ın bu şaşkın hali
kendine yakın isimlerde de tedirginliğe neden
olduğu kanısındayım. Diğer cepheye baktı-
ğımda Halil Gök’te de durum çok farklı gö-
rünmüyor. Birleşmenin etkisiyle “güç bende
artık” tavrı sergiliyor. Her iki aday içinde bu
şaşkınlık halleri partililere güven vermediği

gibi hatta ilçe başkanlığını taşıyamayacakları
izlenimi yaratıyor. Adayların cephelerinde du-
rumlar böyleyken birde kendini parti içinde
oluşturduğu bir kaç üye ile güç zannedenler
var. Bunlarda başka bir hesap peşinde olup,
adaylar arasında mekik dokuyup pazarlık ya-
panlar takımı. 

Zamanında halkın verdiği güç ile belediye
başkan yardımcılığı yapan bu gücü kendinin
sanıp, gücü ve yetkisi olmayınca oyuncağı
elinden alınmış çocuk misali hırçınlaşıp, tek-
rar eski görkemli günlerine dönmek için ko-
şuşturanlar. Diğer taraftan parti içinde hala
büyük bir oyun kurucu oldukları inancıyla, es-
kiler yine çıktı meydane hepsi birbirinde mer-
dane “ben kimi desteklersem o ilçe başkanı
olur” düşüncesiyle sistemi dizayn etme gayre-
tinde. Ununu eleyip eleğini asanlar artık şu si-
yaset arenasını terk etseler. Meydanı gençlere,
yeni simalara bırakma cesaretini gösterseler.
Emekleriniz için ilçeye hizmetleriniz için te-
şekkürler ama sizlerin dönemi kapandı. As-
lında sizlerinde psikolojisini anlıyorum,
döneminizin kapandığını kabullenmek kolay
değil. “Siyasete yıllarımı verdim ve bu ko-

nuda başarılıyım. Hala insanları yönetme ye-
teneğine sahibim ve parti içinde gizli bir güç
olarak pek çok şeyi değiştirebilirim. Bu gü-
cümü gösterip otorite olarak parti de yerimi
almalıyım, insanlar fikirlerimi önemsemeli,
saygı duymalı ve beni hafife almamalı” içiniz-
den bir ses bunu diyor olmalı. 

Bence artık sıranızı savdığınıza göre yeni
isimlere müsaade etmenin zamanı geldi. Siya-
set sahnesinde eğitimli, donanımlı gençleri ve
her zaman geri planda büyük çaba harcayan
kadınları hak ettikleri ön sıralarda görmenin
vakti gelmedi mi? Yıllanmış siyasetçilerimizin
partisi için yapabileceği en değerli hizmet
güçlerini yarıştıracaklarına, gençleri ve kadın-
ları siyasete teşvik etmek, deneyimlerini pay-
laşarak yol göstermek olmalı. Siyasette
bencillik ne zaman sona erer ve en iyisi benim
kavgası biterse işte o zaman gerçek bir örgüt
ve ekip ruhu olur. İşte o zaman menfaatler ve
kişisel hesaplar değil, hizmet için birlik ve be-
raberlik olur.  Birliktelikler, kucaklaşmalar
ortak çıkarlara giden yolu açmak için değil,
fikir birliği yaratmak, örgüt hedeflerine ulaş-
mak için olmalıdır.

Adayların şaşkın halleri

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'nce

1959'da İstanbul'un
Beyoğlu ilçesinden

satın alınan arsa, 
60 yıl sonra 

satılıyor. AK Partili
meclis üyeleri 

arsanın satışına 
karşı çıkarken 

meclisteki 
oylamada satış 

kararı alındı

ISTANBUL’DAKI
ARSA SATILIYOR!

Iyi ki de göç olmuş
Avcılar Balkan Türkleri Derneği ve Avcılar Belediyesi

tarafından Bulgaristan Türkleri’nin zorunlu göçünün 30’uncu
yılında bir anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan 

Turan Hançerli, “İyi ki de zorunlu göç olmuş, iyi ki de bu 
güzel insanlar Avcılarımız’a gelmiş” diye konuştu

ANMAyA Avcılar 
Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli ve

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa
Milletvekili yüksel Özkan da
katıldı. Bulgaristan Türkleri’nin
1989 yılının Mayıs, Haziran ve
Temmuz aylarındaki zorunlu
göçü Avcılar Barış Manço Kül-
tür Merkezi’nde anıldı. Boğa-
ziçi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören,
Trakya Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Bülent yıldırım,
İstanbul Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Neriman Ersoy
Hacısalihoğlu’nun konuşmacı
olduğu, Faruk yılmaz’ın türkü-
leriyle yer aldığı anmada açılış
konuşmasını Avcılar Belediye
Başkanı Av. Turan Hançerli
gerçekleştirdi.

AvcılAr sİzİnle güzel

Zorunlu göçün bir çok acıyı,

sıkıntıyı, derdi içerisinde bu-
lundurduğunu belirten Han-
çerli, “Ama her kötü şeyin iyi
bir tarafı var denir ya, işte biz
Avcılarlılar olarak, Avcılar Be-
lediye Başkanı olarak bu zo-
runlu göçün iyi tarafından
yararlananıyoruz. Şunu söyle-
mekten çekinmeyeceğim, iyi
ki de zorunlu göç olmuş, iyi ki
de bu güzel insanlar Avcıları-
mız’a gelmiş. 
Avcılar, İstanbul, Türkiye siz-
lerle çok daha güçlü ve çok
daha güzel” dedi. yaşanan
acılara vesile olanları kınayan
Hançerli, “Biz de buradan bu
acıları, dertleri, sıkıntıları yaşa-
yanlar olarak barış dolu bir
dünya özlemi ve mücadele-
siyle Avcılar’dan güzel sesler
vermek için var gücümüzle
uğraşacağız” ifadelerini 
kullandı. 
yAKUP TEZCAN
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stres attılar
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Karaokeyle 
stres attılar
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Karaokeyle 
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Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde YKS’ye (Yükseköğretim
Kurumları Sınavı) hazırlanan üniversite adayları, önce derse giriyorlar
ardından karaoke yapıyorlar. Gençler, ders arasında yaptıkları
karaokeyle hem sınav streslerini atıyor hem moral depoluyor

2020-YKS’YE (Yük-
sek Öğretim Kurum-
ları Sınavı) Bağcılar

Belediyesi Gençlik Merkezi’nde
açılan kurslarda hazırlanan öğ-
rencilerin çalışması özverili bir
şekilde devam ediyor. Bağcılar
Belediyesi, milyonlarca öğrenci-
ler arasından sıyrılarak hayalle-
rine kavuşmak isteyen üniversite
adaylarının motivasyonunu ar-
tırmak için bir projeyi hayata ge-
çirdi. Bu kapsamda ilk olarak
bina içinde bulunan konferans
salonu karaoke odasına dönüş-

türüldü. Üniversite sınavına ha-
zırlanan gençler, ders arasındaki
boş zamanlarında odayı doldu-
ruyorlar. Öğrencilerden biri mik-
rofonu eline alıp şarkıları
seslendirirken arkadaşları da ona
eşlik ediyor. Öğrenciler duygusal
türkülerle yorgunluklarını atar-
ken eğlenceli şarkılarla da keyifli
dakikalar geçiriyor.

Çağırıcı, başarı diledi

Eylül ayında başlayan karaoke
uygulaması, yoğun ilgi görüyor.
Eğitmenler, kursiyerlerin kısa sü-

reli de olsa karaoke yapıp dans
ederek sınav heyecanlarını yen-
diklerini ve motive olduklarını
belirtti.  Öğrencilerin moralleri-
nin iyi olmasının başarılarına
olumlu yansıdığını söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, “Karaoke uygula-
mamız, eğitimde dışsal
motivasyon araçlarından biri.
Uygulamamız sayesinde gençle-
rimizin başarı oranını yükselte-
ceğine inanıyorum. Sınava
girecek yavrularımıza şimdiden
başarılar diliyorum” dedi.

Karaokeyle 
stres attılar

Savaş Atak
savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

Öğrencilere geri 
dönüşüm eğitimi 

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü il-
çede eğitim gören 294 öğrenciye

daha geri dönüşüm eğitimi verdi. Büyükçek-
mece Belediyesi ve Arel Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü
işbirliğiyle verilen eğitimde geri dönüşüm ve
sıfır artık konuları işlendi. Çocuklara küçük yaş-
lardan itibaren geri dönüşüm alışkanlığını ka-
zandıran belediye ekipleri ve Arel Üniversitesi
öğrencileri ilçedeki okulları ziyaret ederek çalış-
malara devam edecek. 

Ailelere büyük rol düşüyor

Çevre dostu Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, geri dönüşüm konularının
çocuklara uygulamalı olarak anlatılmasının
büyük faydası olduğunu belirterek, “Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz ilçede
eğitim veren tüm okulları ziyaret ediyor. Çocuk-
lara uygulamalı olarak geri dönüşüm ve sıfır
konularını anlatıyorlar. Bu kez Arel Üniversitesi
öğrencileri de bizimle çalıştı. Öğrencilerimize
teşekkür ediyorum. Çevre bilincini ne kadar
küçük yaşta aşılarsak o kadar iyi. Bu konuda ai-
lelere büyük rol düşüyor” dedi. 

Avcılar Belediye
Başkanı Turan
Hançerli, “Biz de
buradan bu acı-
ları, dertleri, sıkın-
tıları yaşayanlar
olarak barış dolu
bir dünya özlemi
ve mücadelesiyle
Avcılar’dan güzel
sesler vermek için
var gücümüzle
uğraşacağız”
dedi. 

Beyoğlu’ndaki Sururi Mahallesi, 853 ada ve 17 parselde bulunan, 697 metrekarelik
arsanın satışı için karar alınması istendi. Satışa AK Partili meclis üyeleri, tepki gösterdi. 
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim va-
atleri arasında bulunan “İstanbul Tu-

rizm Platformu”nu tanıttı. İstanbul Kongre
Merkezi'nde, “İstanbul Senin Turizm Gele-
ceğin” başlığıyla düzenlenen tanıtım top-
lantısı, İBB üst yönetimi ve sektör
temsilcilerini bir araya getirdi. Yaklaşık 600
kişinin katıldığı toplantıda ilk konuşmayı,
İmamoğlu tarafından koordinatörlüğe ge-
tirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı eski Ta-
nıtma Genel Müdürü, emekli vali
yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı yaptı.
Taşbaşı’nın ardından Özcan Biçer, toplan-
tıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Bi-
çer’den sonra sırasıyla TURYİD Yönetim
Kurulu Başkanı Kaya Demirer, İRO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sedat Bornovalı,
TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya
Narin, TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı
Müberra Eresin, TÜRSAB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile İBB Genel
Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan
ve Mehmet Çakılcıoğlu konuştular.

Sizleri de sürece katacağız

Daha sonra kürsüye gelen ve Turizm Plat-
formu benzeri oluşumları farklı sektörler
için de kurgulayacaklarını belirten İma-
moğlu, “Göreceksiniz ileride, birçok hu-
susta yine bir platform oluştuğunu, orada
her kesimin kendini bulduğunu, nasıl İBB
ile entegre çalışabileceği, hissedebileceği
platformlar oluşturacağız. Bunlar bazen,
sosyal, ticari ve toplumsal hedeflere dönük
olacak. Çünkü biz, en baştan şunu söyle-
miştik: Ben İBB Başkanıyım, ama bu kenti
sizinle bir arada ve birlikte yönetecek kadar
da akıllıyım. Tek başına yönetmek, akıl işi
değil biliyorsunuz. Sizleri sürece katarak,
sizlerin deneyimleri, donanım ve biriki-
miyle beraber onları koordine ederek, yö-
netme konusundaki kararlılığımızı
belirtmek istiyorum” dedi.

İlginç tesadüfleri paylaştı

“Bu platformu çok önemsiyorum” diyen
İmamoğlu, toplantının düzenlendiği 18
Kasım gününe atıfta bulunarak, özel yaşa-
mıyla ilgili ilginç tesadüfleri paylaştı. İma-
moğlu, “Çünkü hayatımın en önemli
imzasını da bugün attım. 18 Kasım’da ev-
lenmiştim. Çeyrek yüz yıla doğru gidiyor.
24’ncü yılında. Ben, koordine etmeyi ve bir
araya getirmeyi de severim. Çünkü bugün
ayrıca eşimin doğum günü. Benden her-
halde bu kadarını beklemiyordunuz; ama
bir de bugün oğlumun doğum günü. Hani,
master plan yapma konusunda bayağı ye-
tenekliyim. Buradan hepsi kutlu olsun
kendi adıma” diye konuştu. Toplumun,
şehrin, mutlu ve huzurlu olması gerektiğini
kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

Esnafın yüzü asık olmamalı

“Bu enerji insanları kendisine çekebilir.
Yüzü asık bir esnaftan kimse alışveriş yap-
mayı sevmez, ürünü ne kadar iyi olursa
olsun. Dolayısıyla biz, yüzü gülen bir kent,
dünyaya pozitif enerji veren, insanlara o
güzel sıcaklığını, misafirperverliğini her
zaman sunmakta cömert davranan bir
kent olmaya kararlıyız. Bu turizmin en

büyük lokomotifi olacaktır. Turizm master
planını hazırlamamız şart. Bu bir teknik bir
tanım değil. Uygulamaya geçirildiğinde as-
lında çok stratejik, başarısı yüksek ve aynı
zamanda herkesi içine katan, hatalarını
kontrol eden düzelten düzenleyen muaz-
zam bir planlamadan bahsediyoruz. Tabi
bu tür planlar katılımcılıkla mükemmele
varabilir. Deneyimler ile mükemmele vara-
bilir. Yani, kapalı kapılar ardından, sadece
akademik bakarak da olmaz. Dolayısıyla
bu platformun temel yürüyüşü mutlak ve
mutlak katılımcılığı en üst seviyede tutacak
ve sizlerin içinde olduğu bir sistemle süreci
tamamlayacağız.”

Katılımcı bir sistem olacak

Turizmin katma değeri yüksek bir sektör
olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Hiçbir
sektöre benzemez. Yani ara ürünü yok. Bu
vatandaş üretiyor ve kendini dünyaya tanı-
tıyor. O bakımdan çok önemli. Bu noktada
herkesin kendisine dikkat etmesi gereken de
bir sektör. Şirketi, yatırımcısı, rehberi, çalı-
şanı, şoförü taksicisi, minibüsçüsü aklınıza
gelen her kurumun her kişinin kendisine
dikkat etmesi gerek bir alan. Tabiri caizse
her birisi bir temsilci, her birisi bu ülke
adına simge olarak önünde duran bir kişi-
lik ya da kimlik. O bakımdan kampanya-
mız boyunca, bu sektöre verdiğimiz önemi
belirtmek adına bazı şeyler söyledik. Her
sektörün dertlerine kulak veren bir yönetim
olacağız demiştik. Dolayısıyla, turizm sek-
töründeki herkes birine ulaşmak istiyor, bi-
riyle beraber hareket etmek istiyorsa,
İstanbul’da onun tek bir adresi var; o da
İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Biz, katı-
lımcı bir sistem koordine edeceğiz demiştik.
Bir master plan yapacağız demiştik ve
bunu ortak akılla yapacağımızı söylemiştik.
Bu konuda en üst düzey seviyede modera-
törlük görevini yerine getirecek Büyükşehir
Belediyesi” şeklinde konuştu.

Aralık’ta turizm çalıştayı

Londra ziyaretinde, “London Partners” adlı
kurumla yaptıkları görüşmelerden söz eden
İmamoğlu, “Gerçekten üst seviyede başarılar
elde etmiş bir kuruluş. Deneyim paylaşımı
yaptık. Kendileriyle yine bu ay içerisinde İs-
tanbul’da bir çalışma yapacağız. Ardından
da inşallah sizlerle organize edecek olduğu-
muz Turizm Çalıştayı’nın da bir parçası ol-
malarını istedim. Katılmaktan keyif
alacaklarını dile getirdiler. Arkadaşlarımızla
konuştuk. Aralık ayının ortasında bir Turizm
Çalıştayı’nın yapılması ve 2020’ye orada ger-
çekten bazı kararların alınmış halde girmemiz
gerektiğinin de altını çizdik, karar verdik. Bu
konudaki hazırlığınızı da hepinizden talep
ediyoruz.Dolayısıyla vaat ettiğimiz her şeyi
harekete geçiriyoruz ve turizm sektörüne yö-
nelik vizyonumuzu çok daha üst seviyeye ta-
şımak adına bu parametreleri halletmeden
olmayacağının da farkında olan bir yöneti-
miz” dedi.

Sürece stratejik bakacağız

“Elbette sürece stratejik bakacağız. Elbette glo-
bal rekabeti doğru anlayacağız. Veriyle analizle
karar alacağız” ifadelerini kullanan İmamoğlu,
“Hiçbir hamasi kararı bu sürecin içine dahil et-
meyeceğiz. Sektörün içindeki herkesin sesine
kulak vereceğiz. Bu ortak akılla uzun vadeli ka-
rarlar alacağız. Yap-boza asla izin vermeyece-
ğiz. Hangi hususta olursa olsun. Bugün
kentsel tasarımda şikayet ettiğimizi her konu-
nun temel sebebi yap-boz, kişiye göre karar.
Kim geldiyse, onun keyfine göre karar ya da
kim geldiyse onun siyasi anlayışına göre karar.
Bütün bunlar ülkenin ve şehrin stratejik süreç-
lerini sıkıntıya uğratan konulardır.
Asla yap-boza izin vermeyeceğiz.
Bu kararları uyguladığımız takdirde
çok net; asla bu şehre ihanet edilme-
sine fırsat vermemiş olacağız” 
açıklamasını yaptı. 

Ü zerinde yaşamı idame ettiğimiz bu topraklar
yani güzelim dünya dünden bugüne ne hale
geldi hala birilerinin ilgisini çekmiyor. 

Gözlerine ve gönüllerine mülkiyet ve sahip olma
hırsı bürümüş olanların duyguları, vicdanı olmadığı
gibi insani değerleri de kalmamış.

Sahip olmak mala mülke,
Sahip olmak ağaca, taşa toprağa, 
Sahip olmak doğaya ve tüm canlılara,
Hâsılı hemen her şeye sahip olmak istiyor bu ne-

denle birileri kimseye bir şeyler vermek paylaşmak
istemiyor, diyor ki her şey benim, benim olmalı.

Kimin elinde varsa onları zorla ve baskıyla almak
bu da yetmez ise kara kaplı kitaplar, yasalar ile
almak istiyor. 

Bazıları diyor ki “ben ve çocuklarım, akrabala-
rım, hısımlarım ve onların akrabaları hısımları ve
ardından bana biat edenler, her dediğimi yapanlar
varsa,” şayet varsa ki toplumu geleceği ve yaşamı
yani umudu onlar yok etmekte.

Üzerinde yaşamımızı idame ettiğimiz bu güzelim
dünyada mevsimlerin dönüşümü doğanın canlanması
ve toplumda bin yılların alışkanlığı canlıların çoğal-
ması ve yaşamasına uygun ve her canlıya yetecek
kadar olanak varsa mülkiyet hırsı ve bencillik kör
inanç ve bağnazlık değil mi?

Başkasının yaşama hakkını kısıtlamak ya da 
elinden almak baskı/cebir değil mi?

Kendi çıkarı için birilerini ya da toplumu yanlış
yöne yönlendirmek buna bağlı birilerini ya da top-
lumu yaşamsal haklarını kısıtlamak ve mahrum 
bırakmak baskı/cebir değil mi?

Oysa bir buğday tanesi mevsiminde ekilip bire
on/yirmi vermeli, diktiğimiz zeytin çekirdeğinden
yüzyıllık ağaçlar olmalı çocuklarımız torunlarımız
onlardan beslenmeli, çınar ağaçları gölgesinde din-
lenmeli. Umut birilerinin baskısıyla yok edilmemeli,
her baskı/cebir umudun körlenmiş olan ateşini 
harlar.

Son günlerde yaşadığımız ekonomik kaos nede-
niyle işsizlik buna bağlı çözümsüzlük nedeniyle
bireylerin umudunu yitirmesi manşetlerden inmiyor.
Birileri şayet yönetici ise toplumu yanlış yönlendir-
mekte savaşlar ve katliamlar olmakta, kendi halinde
bireylerse kendisine ve ailesine zarar vermekte 
umutları yaşamları yok etmekte. 

Koca kurumları bakanlıkları olan, olmadık yere
bütçe hazırlayan, müteahhİTlere para basan   
“devlet” toplumun ve bireyin bu sorunlarına ilgisiz
kalmamalı. 

Umut var “Umut Solmaz”, solmamalıda.

MUSTAFA DOLU

UMUT
SEKTORUN SESINE
KULAK VERECEGIZ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatleri arasında bulunan “İstanbul Turizm Platformu” tanıtım
toplantısında konuştu. İstanbul’un nüfusunun 2-3 katı turist çekecek potansiyele sahip olduğunu 
vurgulayan İmamoğlu, “Elbette sürece stratejik bakacağız. Veriyle analizle karar alacağız. Hiçbir hamasi
kararı bu sürecin içine dahil etmeyeceğiz. Sektörün içindeki herkesin sesine kulak vereceğiz” dedi

İLAN
İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi 1 pafta 119 ada 3 parsel sayılı
yerde mevcut yapının (ya da projenin ) devamı niteliğinde tadilat /
ilave/ yenileme projelerinin yapılması ihtiyacı doğmuştur. Söz
konusu yapının /projenin Mimarlar Odası 23878 Oda Sicil
numaralı mimar Zafer Deniz veya varisleri ile konuyla ilgili olarak
görüşmek dileğindeyiz. Proje Müellifi/varislerin konuyla ilgili
olarak 15 içerisinde Mimarlar Odası Büyükkent şubesiyle ve
aşağıda adres ve telefonları verilen mal sahibi İsmail Deler ile irt-
ibata geçmeleri rica olunur.(duyurulur)

Mimarlar Odası Büyükkent şubesi: Tel:0212 251 49 00
Mal Sahibi smail Deler Adres: Kumburgaz merkez mah.okul
cad.İlhan sk.No.16 Büyükçekmece/İstanbul Tel :0535 622 20 20

HALİÇ’E GÖZÜMÜZ 
GİBİ BAKMALIYIZ

İSTANBUL ÖNCÜ KENT OLACAK

Haliç’e ayrı bir paragraf açan İmamoğlu,
“Haliç ayrı bir kıymet. Haliç'e gözümüz
gibi bakmalıyız. Onun için ben 130 bin
metrekarelik alanda bir gereksiz biyolojik
arıtma tesisine karşı çıktım. Yani biz, Ha-
liç'in kıyısında biyolojik arıtma tesisi mi
gezdireceğiz insanlara. Biz, biyolojik ar-
tırma tesisinin bütün İstanbul'da varlığına
inanıyoruz ve en üst seviyede arıtma sis-
temlerini bu şehide harekete geçireceği-
nin dönemini hazırlıyoruz. Ama orası
değil. İşte bunlar, anlık bir genel müdü-
rün, heyetin alacağı kararla olacak şeyler
değil. Şehrin bir master planı vardır. Ör-
neğin bu arıtma tesisi, İstanbul Belediye-
si'nin master planında yok. Ben de
aradım, bulamadım. Onun için bazı şeyle-
rin olmaması gerekiyor. Bu bakımdan her
yer fırsat. Kentin birçok noktası tarihi ve
gerçekten bu alanların turizmin değerli
birer noktası konusunda iş birliği yapaca-
ğız. Bütün belediyeyi çalışanlarıyla eği-
timden geçireceğiz. Turizm eğitimi
alacaklar. Zabıtası, güvenlikçisi herkes
kendisini turizm elçisi olarak görecek, tu-
riste davranışıyla, yaklaşımıyla, nezake-
tiyle, güler yüzüyle… Bu şehirde
seferberlik böyle olur. Hep beraber o eği-
timi alacağız. Hızlıca bu süreçleri hare-
kete geçirdiğimizde, turizmin geleceği
noktayı benden daha iyi sizler tahmin
ediyorsunuz. Bizler, bu platformdan tali

mat almaya hazır
bir İstanbul beledi-
yesiyiz. Güler yüzlü
olmak zorunda
olan, her koşulda
gülen yüzünü eksik
etmemek zorunda
olan değerli sektör
temsilcileri, gerçek-
ten İstanbul, bu mu-
azzam ve kadim
şehir, iş potansiyeli-
nizi en az 3 katına
çıkartacak potansi-
yeli olan bir kent”
ifadelerini kullandı.

Her sektörde olduğu gibi turizmde de hare-
kete geçme dönemine girilmesi gerektiğini
vurgulayan İmamoğlu, İstanbul ölçeğindeki
bir kentin, kendi nüfusunun 2-3 katı turist
çekmesi gerektiğini ifade etti. İmamoğlu,
“Dünyaya baktığınızda, bütün otoriteler
kabul ediyor ki; İstanbul, gerçekten bu ko-

nuda öncü kent olmayı hak ediyor. Arkadaş-
larım ilk 5 hedefi, diyorlar. Gerçekten bu
hedef, makul bir hedeftir, koyulmalıdır ama
İstanbul birinci olmayı hedeflemelidir” di-
yerek iddiasını ortaya koydu. İstanbul’un
kıymetini anlamak için haritaya bakmanın
yeterli olduğunu belirten İmamoğlu, “2050

vizyonu çalışıyoruz. İstanbul vizyonunun
zaten bir parçasıdır İstanbul Platformu’nun
çalışmaları. Vizyonu, hep beraber belirleye-
ceğiz. Biz, bu şehrin 2050’ye vardığında
dünya çapında hedefler koyması lazım. De-
ğerli dostlar, hak ettiğimiz yere ulaşmak
için elbette planlayacağız” dedi. 

İstanbul'da yaşıyorsanız evinizin
kapısından adımınızı atar atmaz

pek çok tehlike ile karşı karşıya
kalabilirsiniz. Her gün binlerce 

insanın önünden geçtiği yıkılma
tehlikesi olan bakımsız binalar-

dan kopmak üzere olan parçalar,
kırık camlar, tehlike saçan rögar

kapakları, açık mazgallar, 
çukurlar, çatlak beton direkler...

Her günbinlerce insan, bu tehlikeli sokak-
lardan geçerek işine ya da okuluna git-
meye devam ediyor. Özellikle dar

sokaklarda bulunan eski binalar yoldan geçen vatan-
daşların korkulu rüyası oldu. Bunlardan biri ise 5
Ekim’de Kumbaracı Yokuşu sokağında bulunan ve
bir bölümü göçen 5 katlı metruk bina. Her an yıkılma
tehlikesi bulunan binanın, sokağa bakan arka kıs-
mında ise belediye ekiplerinin sadece demir bariyer-
lerle aldığı önlem mevcut. Sokaktan geçenler ise her
an yaralanma ya da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Metruk binalar tedirgin ediyor
Yıkılma tehlikesi olan binaların önünden geçerken te-

dirgin olduğunu, fakat kaldırımı kapatan bariyerlerin
yeterli güvenliği sağlamadığını ifade eden Seda Tur-
gay, "Beni tedirgin ediyor. Çünkü bina önünü kapat-
tıklarında kaldırımı da kapatmış oluyorlar. Trafiğe açık
bir alanda bu durum yaşandığında mecburen kaldı-
rımdan çıkıyorsun, bu sefer arabalar ile yüz yüze geli-
yorsun. Her türlü tehlikedesin yani. Ben küçükken
haberlerde inşaatın önünden geçerken bir kızın kafa-
sına cam parçası düşmesiyle hayatını kaybetmesini
görmüştüm. O beni çok etkilemişti. O yüzden önü
kapatılmayan binaların önünden geçerken yine tedir-
gin oluyorum. Yine yola çıkıp yürüyorum” dedi.

Acil önlem alınmalı
Sedatcan Çoban ise bu tip binaların önlerinin kapatıl-
masının ve insanların geçişine engel olunmasının
çözüm olmadığını dile getirerek, "Örneğin şu anda ar-
kamda gördüğümüz (Kumbaracı Yokuşu Sokak'taki
metruk bina) gibi, böyle bir yer de tehlike söz konusu.

Ve daha yakın zamanda olan depremden sonra da
böyle yerlerin çok daha tehlikeli olduğunu düşünmek-
teyim. Çünkü daha burada az önce kedileri görüyor-
dum açıkçası ve kedilere giderken, buranın neden
kapatıldığı hakkında bir yukarı doğru bakında gerçek-
ten hani korktum. Bir anlık gerildim açıkçası. Bunların
daha farklı şekillerde önlem alınması gerektiğini düşü-
nüyorum. Bu şekilde sadece önlerinin kapatılarak in-
sanların geçişlerini engellemenin bir çözüm olduğunu
düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Faciaya yol açabilir
Bir başka tehlike ise sokakta kaldırımın ortasında bu-
lunan, uzun süreden bu yana kullanılmayan çatlak
beton direkler. Avcılar Merkez Mahallesi’ndeki Gülte-
kin Sokak’ta kaldırımın ortasına yıllar önce dikilen
beton direklerinin birkaç metre uzağına metal direkler
dikildi. İşlevsiz kalan beton direklerin kaldırılması
adeta unutuldu. 

KAPIDAKi TEHLiKE!

Moğolistan-Türkiye iliş-
kilerinin 50'nci yılı nede-
niyle düzenlenen

Türk-Moğol İlişkileri Paneli. ala-
nında uzman birçok ismi buluş-
turdu. Bahçeşehir Üniversitesi ile
Türk Ocakları İstanbul Şubesi iş bir-
liğiyle düzenlenen panelde, iki ülke
arasındaki tarih, dil, arkeoloji, sanat
ve kültür konuları ele alındı. Panele,
AK Parti Milletvekili ve Türkiye Moğolistan Parlamen-
tolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Erdoğan,
Moğolistan Büyükelçisi Dr. Bold Ravdan katıldı. 

Türkiye bizim kardeş ülkemiz

'Resmi olarak bir ülkeyi kardeş olarak görüyoruz o da
Türkiye' diyerek sözlerine başlayan Dr. Bold Ravdan,
"1990’lı yıllarda Moğolistan demokrasiye yeni geçiş
yapmıştı. Moğolistan diplomasisi kötü bir durum-
daydı. Bu zor zamanlarda ilk defa Türkiye’den resmi
bir yetkili Moğolistan’a geldi ve Türkiye-Moğolistan
ilişkilerini geliştirmek adına müzakerelere başladı. Mo-
ğolistan ve Türkiye arasındaki bugünkü sağlam ilişkile-
rimizin temelini oluşturan Türkiye’de lisans ve yüksek
lisans eğitimlerini görmüş geri dönüp Moğolistan’da iş
sahibi olmuş 2 bin küsur Moğolistan vatandaşı. Bugün
ise Moğolistan’dan 500’e yakın öğrencimiz Türk üni-
versitelerinde eğitim görüyor” dedi. 

500 Moğol’a eğitim veriliyor



T ayland’ın başkenti Bangkok’ta her 2
yılda bir düzenlenen Savunma ve Gü-
venlik Fuarı (Defense & Security 2019)

Bangkok IMPACT Exhibion Center’da askeri
ve resmi heyetlerdeki ziyaretçilere dün kapılarını
açtı. 21 Kasım’a kadar açık kalacak olan ve 15
yıldan uzun bir süredir düzenlenen fuara, bu yıl
50 farklı ülkeden 500’den fazla şirket katıldı.

31 Türk firması yer aldı

Geçen yıla göre katılımda yüzde 35 artış olduğu
fuarda 31 Türk firması da yer aldı. Fuarda Türk
Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), BAY-
KAR, Aselsan, Makina ve Kimya Endüstrisi,
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik, Sa-
vunma Sanayi Başkanlığı’nın da aralarında ol-
duğu Türk firmalarının bulunduğu Türkiye
standlarına heyetler yoğun ilgi gösterdi.

Ziyaretçi akınına uğradı

Türk firmalar, üst düzey de dahil askeri heyetler
ve devlet yetkililerine ürün tanıtımları yaparak iş
birliği görüşmelerinde bulundular. Türk firma-
lar, fuar ile Asya ülkeleri ile devam eden olumlu
iş birliklerini güçlendirmeyi ve yeni iş birlikleri
geliştirmeyi amaçlarken, sergilenen ürünler bol
bol ziyaretçi akınına uğradı. Heyetler Türk üre-
timli ürünlere tam not verdiklerini belirterek, ül-
kelerine götürmek istediklerini de dile getirdiler.

Birçok ülkeyle temastayız

Yerli helikopter de dahil, birçok önemli projeye
imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin
standında Anka, T129 Atak, Aksungur, Ağır
Sınır Taarruz Helikopteri, 10 Ton Genel Mak-
sat Helikopteri, Hürkuş, Gökbey gibi ürünleri-

miz yer aldı. Fuarda  özellikle T129 ATAK Ta-
arruz Helikopteri ve ANKA İnsansız Hava
Aracı Sistemi askeri ve resmi heyetlerin ilgi
odağı oldu.
Yerli helikopter de dahil, birçok önemli projeye
imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ku-
rumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar
Demir, "Asya fuarı bizim için çok önemli çünkü
Asya da birçok ülke ile yakın temastayız Ma-
lezya, Filipinler ve Pakistan bizim yakın çalış-
mak istediğimiz iş birliği başlattığımız
ülkelerdir.Fuarda onlarla kontak noktası ve baş-
langıç yeri olacak. Görüşmelerimiz iyi gidiyor
ve sonlandırmak üzere olduğumuz görüşmeler
var. Türkiye’ye güzel haberler vermek istiyoruz.
Modellerimize ilgi çok iyi. Modellerimize
bugün Malezya, Filipinli, Nijerya ve Pakis-
tan’dan heyetler ilgi gösterdi. Filipinler’de
ATAK’ta, Malezya’da da ANKA’da olumlu gö-
rüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Asya önemli bir pazar

Asya’nın kendileri için çok önemli bir pazar ol-
duğunu dile getiren Demir, “Asya’da ilişkileri-
mizi güçlendirerek birçok ülke ile yakın ticaret
ve işbirliği yapacağız. En çok ilgi ANKA’larımız,
Atak ve Gökbey helikopterimize oldu. TUSAŞ
geniş bir yelpazeye sahip ve bütün ürünlerimizi
tanıtıp piyasada hak ettiğimiz yere gelmeye çalı-
şıyoruz. İlgilenen heyetleri Türkiye’ye davet edi-
yoruz. Orada test değerlendirme faaliyetlerine
katılıyorlar. Sonra da ürünleri kendi ülkelerinde
deniyorlar. Malezya ve Pakistan ile bu aşamada
bir hayli yol kat ettik. Şimdi Filipinler ile görü-
şüyoruz. Onlarla da görüşmelerimizde bir hayli
yol aldık” diye konuştu. DHA
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2018 yılında Niğde'de
17 bin 900 dekar alanda
ekimi yapılan lahanada

109 bin 405 ton rekolte elde edilir-
ken, 2019 yılında 18 bin 240 dekar
alanda 120 bin ton lahana rekol-
tesi bekleniyor. Temmuz ayından
bu yana hasadı süren ve rekolte-
siyle memnun eden lahana, 2 ila
2,5 lira arasında alıcı buluyor.
Girdi fiyatlarının yükselmesi ve la-
hana fiyatlarında artış olmama-
sıyla çiftçinin memnun

kalmadığını anlatan Niğde La-
hana Üreticiler Birliği Başkanı Ali
Rıza Önal, "Geçen yıl 70 ila 80 lira
arasında gübre alırken, bu yıl
gübre fiyatı yaklaşık 130 liraya
yükseldi. Üreticilerimizin ürettiği
lahana fiyatı geçen yıla oranla
aynı" dedi.

Kaliteye göre fiyat değişiyor

Lahana üreticisi Feridun Bayacı
ise "Temmuz ayında sökümünü
yaptığımız lahanalarda fiyatlar

iyiydi ama şimdi ise büyük düşüş
yaşadı. İlk başlarda lahanamız 3
TL ile 3,5 lira arasında satılıyordu.
Ama şimdi 2 TL ile 2,5 lira ara-
sında satılıyor. Maliyeti geçen yıl
iyiydi, bu yıl ise artışlar oldu. İlaç
ve gübre fiyatları iki kat arttı. La-
hananın geçen yıla oranla maliyeti
yüksek ama fiyatları düşük. Bu fi-
yatların altında da ürünlerini ve-
renler var. Fiyatlar lahananın
kalitesine göre değişiyor" diye ko-
nuştu. DHA

Lahana üreticisi fiyattan şikayetçi
Türkiye'de, lahana 

üretiminde Samsun'dan 
sonra 2'nci sırada yer alan

Niğde'de, temmuz ayından
bu yana hasat sürerken, 

üreticiler fiyatlardan 
memnun kalmadı

TURK URUNLERINE
TAM NOT VERDILER

Tayland’ın başkenti
Bangkok’ta 
düzenlenen
Savunma ve 

Güvenlik Fuarı’na
katılan Türk

firmaların ürün
tanıtımlarına askeri

ve resmi heyetler
büyük ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler 
sergilenen Türk 

üretimli ürünlere
tam not verdiklerini

ve ülkelerine de
götürmek 

istediklerini söyledi

Denizaltımızı
nasıl yaparız?
FuArDA yer alan STM Savunma
Teknolojileri Mühendislik’ten Genel
Müdür Yardımcısı Özgür Güleryüz,
“Bizim en önemli alanlarımızdan
biri denizcilik alanı. Tayland ve bu
civardaki ülkelerin çok büyük potan-
siyel olduğunu değerlendiriyoruz.
Buralarda da gemi inşası faaliyetle-
rini gerçekleştirebileceğimizi düşü-
nüyoruz. İlk gün olarak bugün çok
yoğunduk. Birkaç saat içinde
10’dan fazla heyeti burada ağırla-
dık. Filipinler, Malezya ve Endonez-
ya’dan heyetlerle çok güzel
görüşmelerimiz oldu. Fuar verimli
ve aktif geçiyor şu anda. Özellikle
bizim denizaltı ile ilgili yürüttüğü-
müz faaliyetleri anlamak istiyorlar.
Herkesin özellikle kendi denizaltısını
inşa etmek gibi bir beklentisi var.
Beklentileri denizaltı konusunda
nasıl ilerleyebiliriz gibi sorular geli-
yor” dedi.

Vietnam’da
kullanılıyor
Fuarda standı yer alan Aselsan’ın
Pazar Geliştirme Direktörü M.İsmail
Çoker ise "Asya ve Asya Pasifik pa-
zarı bizim için önemli. Dünyada sa-
vunma bütçesi artan bölgelerden
biridir. Dolayısıyla uzun yıllardır biz
bu bölgeye çok büyük önem veriyo-
ruz. Fuar son derece yoğun gidiyor.
Bugün ilk gün olmasına rağmen
bölge ülkelerinden çok fazla sayıda
üst düzey delagasyon geldi.Dolayı-
sıyla bizim için çok verimli bir fuar ol-
duğunu söyleyebilirim. En çok bizim
stabilize silah sistemlerimize, haber-
leşme cihazlarımıza, elektro optik sis-
temlerine, anti drone sistemlerimize
ilgi gösteriyorlar. Biz bölgede uzun
zamandır aktif faaliyet yürütüyoruz.
Malezya, Endonezya, Filipinler ve Vi-
etnam’da kullanılan ürünlerimiz var.
Tayland Hava Kuvvetleri’nin gece
görüş cihazlarımızı kullanıyor.Burada
bir takım projeler var.Bizim burada
bulunmamızın nedeni Tayland Silahlı
Kuvvetleri’nin ihtiyacı değil bölgenin
önemli fuarı olması sebebiyle diğer
bölge ülkelerindeki fırsatları araştır-
mak ve bunlara yönelik bir politika
hazırlamak" açıklamasını yaptı. 

GECMiSTEN GELECEGE KAPALICARSI

Kitap, sanat tarihçisi Semavi Eyi-
ce’den, Türkiye’de endüstriyel tasa-
rımın kurucusu olarak anılan ve

Kapalıçarşı isimli bir kitabı da bulunan Prof.
Dr. Önder Küçükerman’a, Prof. Dr. Arif Bil-
gin’den Fatma Ürekli’ye kadar alanında
uzman kalemlerin yazdığı makalelerden oluşu-
yor. Editörlüğünü Prof. Dr. Ali Şükrü Ço-
ruk’un yaptığı, Kapalıçarşı ile ilgili eski ve
güncel fotoğraflar ve, haritaların yer aldığı
kitap, Semavi Eyice’nin Türkiye Diyanet Vakfı
İslam Ansiklopedisi’ne yazdığı ‘Büyük Çarşı’
makalesiyle başlıyor.

Yeni bir açılım kazandırıyoruz

Kitabın tanıtım etkinliğinde konuşan İstanbul
Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Bana
göre Kapalıçarşı, sadece bir çarşı ve sadece ti-
caretin kalbinin attığı bir merkez olmaktan çok
öte. İncelikli bir mimariyi, estetiği, zarafeti ve
güzel sanatların her boyutunu simgeleyen bir
eser” dedi ve şöyle devam etti: "İstanbul iş dün-
yasını temsil eden bir kurum olarak, Kapalı-
çarşı bizim en büyük sorumluluk alanımızdır.
Çünkü Kapalıçarşı’da Osmanlı’dan bugüne
ulaşan farklı milletlere mensup, farklı inançlara
sahip tüccarın alın teri ve pazarlama ruhu ile
oluşan ortak bir ticaret ruhu vardır. Kapalı-
çarşı, ticaretin evrensel kurallarının bugün bile
geçerli olacak şekilde yazıldığı, daha doğru bir
tabirle anayasasının oluşturulduğu kutsal bir
mekandır. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz
kitapla da Kapalıçarşı külliyatımıza yeni bir

açılım kazandırıyoruz. Bu yeni açılımın en
önemli özelliği ise çok boyutlu bir bakış açısına
sahip olmasıdır. Çünkü Geçmişten Geleceğe
Kapalıçarşı kitabında tarihçiden sosyoloğa, ik-
tisatçıdan edebiyatçıya kadar birçok yazarımı-
zın uzmanlık alanlarından Kapalıçarşı’ya
bakışlarını aksettiriyoruz."

Piyano resitali ile tamamlandı

Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Kurtulmuş da, "558 yıldır kültür,
tarih ve ticaretin harmanlandığı eşsiz bir yer
olan Kapalıçarşı, İstanbul’un, ülkemizin ve

dünyanın en önemli simgele-
rinden biridir. Her yönden
benzersiz olan bu yapıyı
geçmişten kopmadan
ileriye taşımak, gelecek
nesillere aktarmak ve
toplumda Kapalıçar-
şı’ya yönelik bir bilinç
oluşturmak, herkese
düşen bir görevdir" dedi.
Etkinlik, Tuluyhan Uğur-
lu’nun Piyano Resitali ile
tamamlandı.  

İstanbul’da ticaret kalbinin 558
yıldır attığı Kapalıçarşı’nın dünü,
bugün ve yarını, İstanbul Ticaret
Odası (İTO) tarafından
yayınlanan “Geçmişten Geleceğe
Kapalıçarşı” kitabına taşındı

Yaşıtlarının müze olarak kullanıldığı
Kapalıçarşı, bugün hâlâ ilk günkü öne-
mini koruyarak pek çok kişinin uğrak
mekânı olma özelliğini sürdürüyor. Ka-
palıçarşı, ekonomiye olan katkısının
yanı sıra ticaret kültürüne kazandırdığı
artılarla da ön plana çıkıyor. Zira güven
temelli ticaretin ön plana çıktığı çarşı,
bu özelliğiyle aynı zamanda dünyanın
ilk bankası konumundaydı. Bankaların
henüz var olmadığı o dönemde, Kapa-
lıçarşı esnafına kilolarca altın emanet
ediliyor ve bu altınlar esnaf tarafından
sahipleri için saklanıyordu. Kapalıçarşı,
bu özelliğiyle İstanbul ticaret literatü-
ründe “Kapalıçarşı esnafı” tabirinin de
doğmasına zemin hazırlamıştı. Kapalı-
çarşı’nın temelleri, Fatih Sultan Meh-
met’in İstanbul’u fethettikten sonra
vakıflarına gelir sağlamak amacıyla
yaptırdığı İç Bedesten’e dayanıyor. İç
Bedesten’in 1461 yılında inşa edilmesi-

nin ardından çeşitli zamanlarda
yapılan eklemlemelerle gü-

nümüze kadar ulaşan
Kapalıçarşı’da her

esnaf grubu için bir
sokak bulunu-
yordu. Yorgancı-
lar, Çuhacılar,
Kaşıkçılar, Tak-
keciler gibi farklı
isimlerle anılan
sokaklar günü-

müzde simgesel
olarak varlıklarını

sürdürüyor.

2 bin 486 dükkan
62 sokak, 18 han 
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Asıl ölüm umutsuzluktur...

" Allah bir kapıyı kaparsa bin kapıyı açar." 
( Hz. Muhammed )
"Ne bir gemi, ne de hayat, tek umuda 

bağlanmamalıdır." (Epiktetos)
"Hastalar için hayat oldukça, umut da vardır." 

(Cicero)
"Umutla yaşayan, müzik olmadan da dans eder."

(George Herbert)
"En geveze kuş ümitdir. Kalbimizde hiç susmaz."

(Cenap Şehabettin)
Kararmış hayallere, umut ışığı olamıyorsan 

Aydındık gerçeklere, Gölge yapmayacaksın.
Her yıldız bir umuttur ve en büyük yıldız bize en

yakın olandır.
Tırnakları yenmiş bir hayatın, kanayan parmak

ucundaydı umutlar.
Bir insana yapılacak en büyük kötülük, ona umut

verip sonra hiçbir şey olmamış gibi gitmektir.
Umutla ilgili nice böyle umut veren sözlerin 

söylendiği şu dünyada umudu yitirmemek yaşamın
en önemli faktörlerinden biri olduğunu anlamakta 
geçtiğini anlamakta bir diğer umuttur..

Ve yoğun bir hafta sonu katıldığım üç etkinlikte
şu ölümlü dünyada insan oğlunun hep umut içinde
yaşadığına ve umutsuzluğun asıl ölüm olduğuna bir
kez daha şahit oluyordum..

Çünkü ölürken bile diğer dünyayı umut eden biz
insan değil miyiz?

Geride bıraktığımız hafta sonu CHP genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından DSP Genel
Başkanı Önder Aksakal'ın katıldığı toplantılar ardın-
dan Ardahan bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın
yeni bir parti kurma çalışmaları dolayısıyla düzenle-
diği toplantılarda gördüğüm insanların bağlandığı
umudun yaşamın asıl kaynağı olduğunu bir kez daha
hissettim.Zira umut olmadan umulmayanı bulama-
yız, umut gidince, yaşamın zevkide gider.

CHP nin elli yıldan fazladır iktidar olamaması, oy
oranı yok denecek kadar, DSP nin "İktidara talibiz"
demesi ve çoğunun adını bile bilmediğimiz 81 parti-
den sonra 82.partiyi kurma çalışmaları içinde olan
Öztürk Yılmaz'ı izlerken benimle birlikte o salon-
larda bulunan insanların gözlerindeki umut ışığını
gördüm. Halbuki bu üç toplantıda da umutsuzluk
faktörü bir hayli yüksekti.

Bu umutsuzluğu görenlerin başında gelen ve
bunca yaşanan olumsuzluklara rağmen partisini 
iktidara taşımıyan ve topluma "siz ne yapıyorsunuz?"
diye feryat eden Kemal Kılıçdaroğlu geliyordu.

Çünkü tüm istatistiklere, gidişata bakıldığında
umutsuzluğun revaçta olduğu bir süreçte bu toplantı-
lara katılanlar içlerindeki umutla birlikte oradaydı-
lar ve liderlerini alkışlıyorlardı.Yani umutsuzluğun
başını çektiği, beklentilere rağmen rahmetli Nasret-
tin Hocanın dediği gibi"Ya tutarsa" umudu vardı.

Hele hele ki umutsuzluğun dipte olduğunun 
rahatlıkla söylenebilecek DSP'deki umut beklentisi
gerçekten umudun yaşam için ne kadar önemli oldu-
ğunun göstergesiydi ki;aynı durum havuz ve merkez
basının kendisiyle ilgilenmediğinden yakınan Öztürk
Yılmaz'ın toplantısı umudun bir kez daha ne kadar
önemli olduğunu ortaya koyuyordu. 
Umutsuzluğun ölümcül olduğunu bile bile...

DERDIMIZ PETROL
DEGIL INSAN DEDIK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık
Konferansı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında Suriye'deki gelişmelerle ilgili, “Birileri petrol paylaşımının içinde.
Bizim önümüze de bunu getirdiler. 'Bizim derdimiz petrol değil' dedik, bizim derdimiz insan' dedik” açıklamasını yaptı

D olmabahçe Sarayı'nda dü-
zenlenen 2. istanbul Ulus-
lararası Ombudsmanlık

konferansı'nda konuşan Cumhur-
başkanı erdoğan, “insanın sesine
kulak vermeyen devletler çok büyük
acılar ve yıkımlarla karşılaşabiliyor.
Bölgemizde bu vahim hataya düşen
pek çok devlet ve yönetim var. Tür-
kiye’nin farkı devlet ile millet ara-
sındaki güçlü bağa sıkı sıkıya sahip
çıkmasıdır. Bu sebeple yıllardır terör
örgütlerinin saldırılarından ekono-
mik tuzaklara kadar pek çok teh-
ditle yüzleşmemize rağmen dimdik
ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli
arttırmayı başardık” ifadelerini 
kullandı. 

Güçlü bağ kurulmalı

“Milletimizin kamu kurumları karşı-
sındaki hak arayışını ne kadar çoğ-
altır, çeşitlendirir ve etkin hale
getirirsek devletimizin o derece
güçlü olacağına inanıyorum” açık-
lamasını yapan erdoğan, “Bugünün
dünyasında vatandaşıyla güçlü bağ-
lar tesis edemeyen devletlerin iç ve
dış müdahalelere karşı çok daha

korunmasız kaldığını görüyoruz.
insan merkezli olmayan her yapının
yıkılmaya mahkum olduğunu unut-
muyoruz. Türkiye olarak son dö-
nemde köklü reformlarla geçmişte
yapılan hataları giderdik. kamu im-
kanlarını belirli güç odaklarının te-
kelinden çıkarıp milletimizin emrine
verdikçe içeride ve dışarıda çok
güçlü adımlarla yolumuza devam et-
meye başladık. Önümüzdeki dö-
nemde de bu adımları atmayı
sürdüreceğiz. 2053 ve 2071 vizyon-
larımızın en önemli vizyonlarından
bir tanesi de işte bu sağlam altyapı
olacaktır” diye konuştu. 

70 yıllık tecrübemiz var

yaptıkları sorgulanmayan devlet yö-
netiminin artık geride kaldığını söz-
lerine ekleyen erdoğan, “Bunun
yerine hukuka, insan haklarına da-
yalı, şeffaf ve güvenilir devlet yöne-
timi genel kabul haline gelmiştir.
Güvenlik sorunlarını çözmüş refah
düzeyini yükseltmiş bir ülke çok
yüksek standartlar ortaya koyabilir.
insan haklarında en ileri gözüken
bazı ülkelerin nasıl süratle despotla-

şabildiklerini görüyoruz. 70 yıllık
çok partili demokrasi tecrübemiz
var. Hukuk külliyatımızda bireyi ön-
celeyen bir birikime sahibiz. iyi yö-
netim dediğimizi meselenin özünde
insana ve onun doğuştan gelen hak-
larına saygı göstermek vardır” dedi

Onurlu duruşumuz sürüyor

“Bugün inşa ettikleri duvarlar geri-
sinde umarsızca özgürlük ve refah
tiyatrosu oynayanlar, yarın sırça
köşkleri başlarına indiğinde diğer
insanların neler hissettiklerini çok
iyi anlayacaklardır” diyen erdoğan,
“Aynı şekilde birileri petrol paylaşı-
mının içindeler. Bizim önümüze de
bunu getirdiler, bizim derdimiz bu
değil dedik; bizim önceliğimiz petrol
değil insan, ‘bu insanları kurtarmak’
dedik. Petrol veya siyasi çıkar için
terör örgütleri ile kol kola gir-
mekten çekinmeyen devlet-
ler varken bizim onurlu
duruşumuz sürüyor”
ifadelerini kullandı. 

Biz insanı seviyoruz
Türkiye'nin şu anda 4 mil-
yon mülteciye ev sahipliği
yaptığını hatırlatan Cum-
hurbaşkanı erdoğan, “AB
bize şu ana kadar STk’lar
vasıtasıyla 3 milyar avro
destek sağlamıştır. Dünya-
nın en güçlüler çıkıp ne
diyor biz bir numarayız
diyor hayır siz bir numara
değilsiniz. Dünyada az ge-
lişmiş ülkelere veya mülte-
cilere en büyük desteği
veren ülke Türkiye’dir. Bunu
OeCD rakamları da söylü-
yor, ben demiyorum. Biz in-
sanı seviyoruz onun için bir
ayrıma girmeyiz. Bana do-
kunmayan yılan bin yaşasın

demiyoruz. Terör örgütlerini
kendimizden uzak tutmakla
yetinmiyor, bizzat inlerine
girip imha ediyoruz. De-
AŞ'tan el-kaide'ye,
Pkk/yPG'den, FeTÖ'ye
kadar ülkemizi ve dünyayı
tehdit eden ne kadar terör
örgütü varsa hepsiyle mü-
cadele halindeyiz. Türkiye,
tüm bu çabalarıyla sadece
kendi güvenliğini ve huzu-
runu sağlamakla kalmıyor
aynı zamanda tüm uluslar-
arası toplumun vicdan bor-
cunu da ödüyor. Bizim bu
konuda hamdolsun hep 
başımız dik alnımız açık 
olmuştur” diye konuştu. 
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda konuşan CHP’li vekil Mahmut Tanal, 15 Temmuz’dan sonra Bakırköy Cezaevi’nde 43 FETÖ
kitabı tespit ettiğini açıkladı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi FETÖ kitaplarının gözden kaçmış olabileceğini savundu

AK PArti Bursa Milletvekili
Hakan Çavuşoğlu başkanlı-
ğında toplanan TBMM İnsan

Haklarını İnceleme Komisyonu’nda, Bakır-
köy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile
Silivri Ceza İnfaz Kurumları inceleme ra-
porları görüşüldü.

Kitap yasağına tepki

Toplantıda söz alan komisyonun CHP’li
üyesi Av. Mahmut Tanal, Bakırköy Kadın
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki gazete ve
kitap sınırlamasına tepki göstererek, “Ya-
pabileceğimiz en büyük kötülük ne biliyor
musunuz? Hani diyorlar ya; ‘Güneş girme-
yen eve doktor girer.’ Kitap girmeyen yere
de terör girer arkadaşlar. Kitap ya, başka
bir şey değil arkadaş" dedi.  Uzun süredir
komisyon adına ısrarla talep etmesine rağ-
men Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü-
ğü’nün cezaevlerinde dağıtılan kitapların
listesini kendilerine iletmediğini belirten
Tanal, “Tekrar yine yüksek sesle diyorum,

yine istiyorum. Yani bir afyon mu bu ki-
taplar? Arkadaş, suç unsuru mu ya? Allah
rızası için ya! Ya, bir devletin resmî maka-
mında bulunan kitapları milletvekillerine
vermekten korkuyorsa demek ki orada suç
unsuru var. Bu suçu bu kurum işliyor
demek ki ve bu suçları işledikleri için dışarı
çıkmaktan korkuyorlar” diye konuştu. 

43 FETÖ kitabı vardı

CHP’li Tanal, 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra gidip cezaevinde kitapların
listesini aldığını anlatarak, “FETÖ terör
örgütünün, Fetullah Gülen’in 43 tane ki-
tabı vardı. Ne zaman? Eylül 2016’da
aldım. Çıkarsınlar; Eylül 2016’nın kitap
listesini. Cezaevini de söyleyeyim; Bakır-
köy Kadın Cezaevi’nin kitap listesini çı-
karsınlar. 43 tane, Eylül 2016… O kitaplar
vatandaşın evinde bulununca suç unsuru,
terör örgütüne üyelikten dolayı cezaevinde
ama aynı kitabı cezaevi idaresi tutuklu ve
hükümlüye veriyor” ifadelerini kullandı. 

Gözden kaçmış olabilir

Tanal’ın ‘cezaevindeki FETÖ kitapları’
sözlerine cevap veren Ceza ve Tevkifev-
leri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi, gerekli
ayıklamaları yaptıklarını, ancak gözden
kaçan kitapların olabileceğini savunarak,
“Bu FETÖ meselesiyle ilgili olarak yani
malum, daha önce yaşadığımız darbe
süreci döneminde tüm kurumlarımıza
yazı yazdık, terör örgütü ve FETÖ ayık-
lanmasıyla ilgili olarak. Bu ayıklamayı
yaptık. Evet, bir kurumda, işte Bakırköy
Kadın Cezaevi’nde 10 bin kitap var. O
ayıklamada kalmış olabilir mi, bilemiyo-
rum. Yani listeleri tekrar kontrol edece-
ğiz ama biz dönem dönem de bunu
kurumlarımıza hatırlatıyoruz. Yani
yasak yayının girmesi zaten mümkün
değil ama özellikle terör örgütüne ilişkin
yayınlar varsa bunların daha önce ayık-
lanmasına ilişkin yazdığımız yazılarımız
var efendim” şeklinde konuştu. 

AK Partililer de kızdı

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Ta-
nal’ın cezaevlerindeki kitap listesinin komis-
yondan gizlenmesiyle ilgili çıkışı, TBMM
İnsan Hakları Komisyonu Başkanı İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavu-
şoğlu ile Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt
Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay
Milletvekili Hüseyin Yayman tarafından da
destek gördü.  Hüseyin Yayman, “Sayın
Tanal’a kesinlikle katılıyorum. Zaten bu
benim de şahit olduğum, Sayın Başkanımı-
zın da şahit olduğu bir ortamda bu listeler
istendi. Listelerin gelmesini rica ediyoruz”
derken, Hakan Çavuşoğlu ise Ceza ve Tev-
kifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi’ye
dönerek, “Sayın Genel Müdürüm, niye ver-
miyorsunuz anlamadım?” diye sordu.
Çiftçi, komisyon üyelerinin yönelttiği soru-
ların tamamlanmasının ardından bu ko-
nuda açıklama yapacağını dile getirdi. 

Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, 2014'teki
IŞİD baskınından sonra

kapatılmak zorunda kalan Musul
Başkonsolosluğu'nun yeniden açı-
lacağını duyurdu. Çavuşoğlu ay-
rıca Basra, Necef ve Kerkük'te de
Türkiye'nin başkonsolosluk açma
girişiminde olduğunu söyledi. 11

Haziran 2014 tarihinde Türki-
ye’nin Musul Başkonsolosluğuna,
IŞİD tarafından silahlı baskın dü-
zenlenmiş ve Musul Başkonsolosu
Öztürk Yılmaz’ında aralarında 
olduğu 49 kişi rehin alınmıştı. 
49 kişi olaydan yaklaşık 3 ay
sonra, 20 Eylül 2014’de kurtarıla-
rak Türkiye’ye getirilmişti.

Başkonsolosluk
yeniden açılıyor

Vatandaşlık için 
kurs açılmalı

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmana-
ğaoğlu, Türk Vatandaşlığı kanununda de-
ğişiklik yapılmasını ve Türk vatandaşlığına

alınacak yabancılar için uyum kursu açılmasını istedi.
TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile, uyum kursunda
başarısız olanlar ile Türk dili ve temel Türk hukuk bil-
gisine sahip olmayanlar, vatandaş olamayacak.

Türkçe dil yeterliliği aranacak

Osmanağaoğlu, teklifinin gerekçesinde, kitlesel göç
eylemlerinin arttığına dikkat çekti ve Suriyeli mülteci-
leri de hatırlatarak, ‘'Coğrafyamızda yaşanan siyasi
gelişmeler maalesef milyonlarca insanın yerini terk et-
mesine sebep olmuş, ülkemiz de mazlum insanların
umut merkezi haline gelmiştir” dedi. Osmanağaoğlu,
T.C. vatandaşı olmak isteyenler için uyum kursu açıl-
masını istedi. Osmanoğlu'nun teklifinin yasalaşması
halinde T.C. vatandaşı olmak isteyen yabancılarda
“Türk kültürü, temel Türk hukuk bilgisi ve Türkçe dil
yeterliliği aranacak. Türk toplum yapısı ile uyum ha-
linde olması için açılacak uyum kurslarından mezun
olması da gerekecek. Bu kurslar Milli Eğitim Bakan-
lığı bünyesinde yapılacak. Almanya'da vatandaşlık
almak için 2008 yılından beri adayların belli kriterleri
geçtikten sonra sınava girmesi zorunlu. Almanya İçiş-
leri Bakanlığı tarafından hazırlanan 33 soruluk testi
60 dakika içinde bitirmek gerekirken sorular genellikle
Alman yasaları ve Alman gelenekleri üzerinde 
yoğunlaşıyor. 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ

SOYADI-ADI(UNVANI) VERGİ ADRES VERGİ VERGİNİN   CEZANIN

KİMLİK NO DÖNEMİ NEVİ         NEVİ    MİKTARI     MİKTARI 

AYLİN ALTANER 0590123007 KOZYATAĞI MAH. HİLMİPAŞA SK. 10 /1 30 KADIKÖY İSTANBUL 201401201412       0012      3080      3019.70       3019.70

BARAN61 PAZARLAMA GIDA TURİZM SEY.ACN.İNSAN.VE TİC.LTD. 1410271346 M.SİNAN M.YEDPA TİC. MRKZ. F CADDESİ 56/1 56/ 1 ATAŞEHİR İSTANBUL    201401201412       0010       3080 34139.52       102418.56

BARAN61 PAZARLAMA GIDA TURİZM SEY.ACN.İNSAN.VE TİC.LTD. 1410271346 M.SİNAN M.YEDPA TİC. MRKZ. F CADDESİ 56/1 56/ 1 ATAŞEHİR İSTANBUL    201408201408       0015       3080       3540.22       10620.66

BARAN61 PAZARLAMA GIDA TURİZM SEY.ACN.İNSAN.VE TİC.LTD. 1410271346 M.SİNAN M.YEDPA TİC. MRKZ. F CADDESİ 56/1 56/ 1 ATAŞEHİR İSTANBUL    201409201409       0015       3080       5301.58       15904.74

BARAN61 PAZARLAMA GIDA TURİZM SEY.ACN.İNSAN.VE TİC.LTD. 1410271346 M.SİNAN M.YEDPA TİC. MRKZ. F CADDESİ 56/1 56/ 1 ATAŞEHİR İSTANBUL    201410201410       0015       3080       5388.25       16164.75

BARAN61 PAZARLAMA GIDA TURİZM SEY.ACN.İNSAN.VE TİC.LTD. 1410271346 M.SİNAN M.YEDPA TİC. MRKZ. F CADDESİ 56/1 56/ 1 ATAŞEHİR İSTANBUL    201410201412       0033       3080       5986.95       17960.85

BARAN61 PAZARLAMA GIDA TURİZM SEY.ACN.İNSAN.VE TİC.LTD. 1410271346 M.SİNAN M.YEDPA TİC. MRKZ. F CADDESİ 56/1 56/ 1 ATAŞEHİR İSTANBUL    201404201404       0015       3080       7256.30       21768.90

BARAN61 PAZARLAMA GIDA TURİZM SEY.ACN.İNSAN.VE TİC.LTD. 1410271346 M.SİNAN M.YEDPA TİC. MRKZ. F CADDESİ 56/1 56/ 1 ATAŞEHİR İSTANBUL    201407201409       0033       3080       11725.57       35176.71

BARAN61 PAZARLAMA GIDA TURİZM SEY.ACN.İNSAN.VE TİC.LTD. 1410271346 M.SİNAN M.YEDPA TİC. MRKZ. F CADDESİ 56/1 56/ 1 ATAŞEHİR İSTANBUL    201404201406       0033       3080       14523.26       43569.78

BARAN61 PAZARLAMA GIDA TURİZM SEY.ACN.İNSAN.VE TİC.LTD. 1410271346 M.SİNAN M.YEDPA TİC. MRKZ. F CADDESİ 56/1 56/ 1 ATAŞEHİR İSTANBUL    201403201403       0015       3080       2730.31       8190.93

BARAN61 PAZARLAMA GIDA TURİZM SEY.ACN.İNSAN.VE TİC.LTD. 1410271346 M.SİNAN M.YEDPA TİC. MRKZ. F CADDESİ 56/1 56/ 1 ATAŞEHİR İSTANBUL    201406201406       0015       3080       2736.73       8210.19

BARAN61 PAZARLAMA GIDA TURİZM SEY.ACN.İNSAN.VE TİC.LTD. 1410271346 M.SİNAN M.YEDPA TİC. MRKZ. F CADDESİ 56/1 56/ 1 ATAŞEHİR İSTANBUL    201405201405       0015       3080       3077.91       9233.73

BATU KİMYA TEKSTİL VE TEM.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 1500406064 YENİ ÇAMLICA MH YEDP A İŞM.F CAD 31  ÜMRANİYE İSTANBUL    201407201409       0033       3080 4454.42       6681.63

BATU KİMYA TEKSTİL VE TEM.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 1500406064 YENİ ÇAMLICA MH YEDP A İŞM.F CAD 31  ÜMRANİYE İSTANBUL                      201401201412       0010       3080       6319.04       9478.56

BATU KİMYA TEKSTİL VE TEM.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 1500406064 YENİ ÇAMLICA MH YEDP A İŞM.F CAD 31  ÜMRANİYE İSTANBUL                      201410201412       0033       3080       6319.04       9478.56

BİNBİR MEDYA FİLM REKLAMCILIK ORGANİZASYON VE TANITIM H 1750428940 KAYIŞDAĞI MAH/SEMT RUMELİ CAD. 79 B 1 ATAŞEHİR İSTANBUL                   201410201410       0015       3080       3806.35       11419.05

BİNBİR MEDYA FİLM REKLAMCILIK ORGANİZASYON VE TANITIM H 1750428940 KAYIŞDAĞI MAH/SEMT RUMELİ CAD. 79 B 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 201409201409       0015       3080       3845.16       11535.48

BİNBİR MEDYA FİLM REKLAMCILIK ORGANİZASYON VE TANITIM H 1750428940 KAYIŞDAĞI MAH/SEMT RUMELİ CAD. 79 B 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 201412201412       0015       3080       6042.99       18128.97

BİNBİR MEDYA FİLM REKLAMCILIK ORGANİZASYON VE TANITIM H 1750428940 KAYIŞDAĞI MAH/SEMT RUMELİ CAD. 79 B 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 201405201405       0015       3080       6576.26       19728.78

BİNBİR MEDYA FİLM REKLAMCILIK ORGANİZASYON VE TANITIM H 1750428940 KAYIŞDAĞI MAH/SEMT RUMELİ CAD. 79 B 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 201406201406       0015       3080       9237.61       27712.83

GAPSAN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3890714846 İÇERENKÖY MAH. FİRUZE SK. 2 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 201401201412       0010 3080      28622.58       85867.74

LAZER ELEKTRİK İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 6080071167 ATATÜRK M.SEDEF C. / ATA 3-1 KAT 11 d: 227 İSTANBUL-ATAŞEHİR 201012201012       15            3080      21506,40       21506,40

LAZER ELEKTRİK İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 6080071167 ATATÜRK M.SEDEF C. / ATA 3-1 KAT 11 d: 227 İSTANBUL-ATAŞEHİR                  201012201012       9066     29420,76       325,83

LAZER ELEKTRİK İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 6080071167 ATATÜRK M.SEDEF C. / ATA 3-1 KAT 11 d: 227 İSTANBUL-ATAŞEHİR 201009201009                        3080     14299,55     14299,55

LAZER ELEKTRİK İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 6080071167 ATATÜRK M.SEDEF C. / ATA 3-1 KAT 11 d: 227 İSTANBUL-ATAŞEHİR 201009201009 1084      20162,37

MEERSA DANIŞMANLIK GIDA TUR.SAĞLIK HİZM.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş 5440357625 BARBAROS M.UPHILL CO URT TOWERS 201401201412      0010 3080     23853.93        35780.90

RECİDENCE A 1 149 ATAŞEHİR İSTANBUL

MELTA OTOMOTİV İNŞAAT VE REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİC 6140587109 İÇERENKÖY MAH/SEMT ADEM SK. 45 A ATAŞEHİR İSTANBUL 201401201412      0010 3080     7462.35        22387.05

MELTA OTOMOTİV İNŞAAT VE REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİC 6140587109 İÇERENKÖY MAH/SEMT ADEM SK. 45 A ATAŞEHİR İSTANBUL 201410201412      0033 3080 7462.35      22387.05

MELTA OTOMOTİV İNŞAAT VE REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİC 6140587109 İÇERENKÖY MAH/SEMT ADEM SK. 45 A ATAŞEHİR İSTANBUL 201407201407     0015 3080 19954.98     59864.94

MELTA OTOMOTİV İNŞAAT VE REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİC 6140587109 İÇERENKÖY MAH/SEMT ADEM SK. 45 A ATAŞEHİR İSTANBUL 201407201409      0033 3080      3123.98       9371.94

RAMAZAN MURAT SÜRMELİ 7870169249 İNÖNÜ MAH. ORKİDEM SK.  GURSOY 20 7 ATAŞEHİR İSTANBUL 201401201412     0012 3080 9210.83       9210.83

REFERANS ORGANİZASYON PRODÜKSİYON 7340711076 İÇERENKÖY M.ALİ NİHAT TARLAN C. MERKEZ CAMİİ SK. 201401201412     0010        3080 5289.94      5289.94

REKLAMVE TUR.TİC.LTD. YILMAZ İŞ HANI 1 22 ATAŞEHİR İSTANBUL

SERNUR İNŞAAT METAL ELEKTRİK NAKLİYE OTOMOTİV İLETİŞİM 7630591264 KAYIŞDAĞI MAH/SEMT ÇAMLIK SK. 1 B (2) ATAŞEHİR İSTANBUL 201401201412      0010 3080       5045.20      22703.40

SERNUR İNŞAAT METAL ELEKTRİK NAKLİYE OTOMOTİV İLETİŞİM 7630591264 KAYIŞDAĞI MAH/SEMT ÇAMLIK SK. 1 B (2) ATAŞEHİR İSTANBUL 201401201403    0033 3080      5045.20      22703.40

YÜKSEL TANRIVERDİ 8220017693 İSLAMHANELERİ MAH. ECZACILAR CAD. 201401201412     0012 3080     39432.04     39432.04

ECZACILAR SİTESİ 12 35 35 BODRUM MUĞLA

Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları 

nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı  V.U.K nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden itibaren  bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhü0ü mek-

tup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden

itibaren bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur."

VERGİNİN CEZANIN

ESKI GOZTEPE 
SSK’DA YOK YOK
Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni binası
hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, önümüzdeki yıl Haziran ayından itibaren hizmete 
girecek yeni binanın hem mimari, hem teknolojik, hem de kadro altyapısı açısından “yok yok hastanelerden biri” olacağını söyledi

P rof. Dr. Memişoğlu, tamamen yenilene-
cek Göztepe Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nin bin yatak kapasiteli olacak yeni

binasında da Medeniyet Üniversitesi ile afiliye
bir işletme olarak hizmetlerini sürdüreceğine
işaret etti.

Günlük 6-7 bin hasta

Eski binanın tamamen yıkılacağını belirten Prof.
Dr. Memişoğlu, “Yeni yapıda ilave bir kısım
daha olacak; sonra tam kapasiteye ulaşmış ola-
cağız. Günlük 6-7 bin hasta sirkülasyo-
nunu karşılayabilecek şekilde
hizmet vereceğiz. Bunun ya-
nında bütün altyapısıyla anji-
yosu, çocuk servisleri,
doğumhanesi, çocuk cer-
rahisi, çocuk yoğun ba-
kımı ile Türkiye’nin
örnek hastanelerin-
den bir tanesi olacak.
İstanbul’da üç tane
hastane var bu şe-
kilde. Bizim İPKB
dediğimiz depreme
dayanıklı yapılan
hastanelerden bunlar.
Kartal’ı hizmete açtık,
bunun benzeri bir has-
tane kapasite olarak
hemen hemen eşitler.
Orası da 250 bin metrekare
burası da öyle” diye konuştu.

Eğitim de verilecek

Son 3 yılda İstanbul'un yeni yapılan hastane-
lerle ek 5 bin yatak kapasitesine daha sahip ol-
duğunu anlatan Prof. Dr. Memişoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Bunlardan 4'ü izolatörlü hasta-
neler. Okmeydanı, Kartal, Göztepe ve Başıbü-
yük Hastaneleri. Bununla beraber Çekmeköy'de
de izolatörlü 200 yataklı küçük bir hastanemiz
daha var. Bunlar depreme hazırlık anlamında
bizim sağlık hizmeti sunabileceğimiz en önemli
alanlar. Türkiye sağlıkta hem bilim üreten, hem
de hizmeti en iyi ülkelerden biri haline gelmiş
olacak. Bilim insanlarımız da bu tür yapılarda

bilim üretip dün-
yada daha fazla söz sa-

hibi olacak. Türkiye'de
birçok bilim insanı bunları dün-

yaya yayın olarak ve uygulama olarak veriyor
ama bu sayede çok daha artacak. Çünkü bu ya-
pılarda aynı zamanda eğitim de vereceğiz. Asis-
tanlar, hemşirelerimiz ve diğer sağlık
çalışanlarını yetiştireceğiz. Öyle olunca da bu-
rada yetişen insanlar, dünyada sağlık anla-
mında, bilim anlamında, hizmet anlamında çok
daha önemli pozisyonlarda olacaklar."

Deprem anında ameliyat

Başakşehir'deki Şehir Hastanesi'nden de söz

öden Prof. Dr. Memişoğlu, "Özellikle Başakşehir
tabii bunların lokomotifi olacak. Çünkü orada
bazen inşallah dünyada yapılamayacak işleri de
yapabilir hale gelecek bilim insanlarımız. Eski
Göztepe Hastanesi’nin 5 katı bir hastane olacak
burası. Tamamen depreme dayanıklı, altında
yaklaşık 400 deprem izolatörü olan bir yapı.
Deprem anında dahi ameliyathane ve sağlık hiz-
metleri aksatılmadan sürdürülebilecek. Odalar
tek ve çift kişilik, tuvaletli, banyolu, televizyonlu,
buzdolaplı, 5 yıldızlı otel konforunda tasarlandı.
Burada anjiyomuz zaten var ama yeni model
anjiyolar gelecek. Girişimsel radyoloji, girişimsel
nöroloji olacak. Robotik cerrahi de yapabilir
hale gelecekler. Şu anda zaten birçok hastane-
mizde en son teknolojik cihazlar var ama fiziki
yetersizlikler var. Bu şekilde bu yetersizlikleri de
gidermiş olacağız. Yeni bir teknoloji, uygulama
geldiği zaman da altyapısı ona müsait olduğu
için hemen adapte etme şansımız olacak" bilgi-
sini verdi. 

Şu anda İstanbul'da kamu ve özel hastanelerin toplam 40
bin yatak kapasiteli olduğunu belirten Prof. Dr. Kemal Memi-
şoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “Kamu yatakları 21 bin ban-

dına ulaşmış durumda. Bunların da yaklaşık yüzde 60-70’i tek
kişilik dediğimiz, nitelikli oda. İstanbul’un gerçekten sağlıkta
dünyanın sağlık başkenti olması hedefini gerçekleştireceğiz.

Çünkü sağlık anlamında Türkiye son 15 yılda büyük devrimler
yaptı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. En iyi, en kap-
samlı sağlık hizmeti sunan ülkelerden biriyiz. İnsan gücü ola-

rak da yeterlilik ve yetenek anlamında dünyaya örnek
insanlar yetiştiren bir ülkeyiz. Bu yapılar sağlık turizmine de

büyük katkı sağlayacak. Böylece hem Ortadoğu, Yakın
Doğu, Avrupa ve hizmet alamayan bütün milletlere hiz-

met edebilecek bir yapıya ulaşmış olacağız. Bu da
bizim için hem gelir anlamında, hem Türki-

ye'nin tanıtımı anlamında büyük bir
avantaj sağlayacak.”

Sağlık 
turizmine katkı
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Atatürk Havalimanı'nda faaliyetleri sona eren, bazı yer hizmeti
şirketlerine ait kargo binalarının yıkımına başlandı. Yıkım, söküm ve
taşıma işini üstlenen SMC Yıkım ve Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Çubuk, “Yıkım sadece kargo bölümünde” diye konuştu

ATATÜRK Havalimanı,
İstanbul Havalimanı'na
gerçekleşen büyük taşın-

manın ardından tarifeli, tarifesiz ti-
cari yolcu taşımacılığına 7 Nisan'da
kapatılmıştı. Bu tarihten itibaren
müstakil kargo, bakım-onarım,
genel havacılık, özel uçaklar ve dev-
let uçakları ile yapılan uçuşlara hiz-
met veren Atatürk Havalimanı'nda
kullanılmayan bazı kargo binaları-
nın yıkım çalışmaları başladı.

2 ayda bitecek

Yıkımı ihale ile alan SMC Yıkım ve
Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Çubuk çalışmaların yakla-
şık 2 ayda tamamlanacağını ifade
eti. Çubuk, "Atatürk Havalimanı'nın
bazı kargo bölümlerini ihale yoluyla
aldık. Yaklaşık bir haftadır yıkım
devam ediyor. 100 kişilik bir ekibi-
miz var. Burada çıkan malzemelerin
hiçbiri israf olmuyor, geri dönüşüm
fabrikalarına gidiyor.  Yaklaşık  2
ayda bu kargo bölümünü bitirece-
ğiz" dedi. Çubuk ayrıca Atatürk Ha-
valimanı'nda uçuşları etkileyecek bir
çalışmanın olmadığını da belirterek,
"Şu anda Atatürk Havalimanı'nın
uçuşlarını engelleyecek hiçbir şey
yok. Özel jetler, kargo uçakları ve
askeri uçaklar şu anda çalışır vazi-
yette. Sadece kargo bölümünde
yıkım var" diye konuştu. Atatürk
Havalimanı'nın kargo bölümünde
devam eden çalışmalarda yıkım ça-
lışmaları titizlikle yapılıyor. Demir
iskeletler parçalanarak vinç yardı-
mıyla istiflenip geri dönüşüme gön-
deriliyor. DHA 

Nejat Uygur 
unutulmadı

TÜRK tiyatrosunun unutul-
maz isimlerinden Nejat
Uygur, vefatının 6’ncı yıl dö-

nümünde Zincirlikuyu’da bulunan kabri
başında ailesi ve sevenleri tarafından
anıldı. Anma törenine Nejat Uygur'un
eşi eşi Necla Uygur, kendisi gibi tiyatro
oyuncusu olan oğulları Süheyl ve Beh-
zat Uygur, diğer oğlu Süha Uygur, dost-
ları, yakınları, sevenleri katıldı.

Sanki turnedeymiş gibi

Behzat Uygur burada yaptığı konuş-
mada, "Babamızı kaybetmemizin 6’ncı
yıl dönümü ama biz hiç kaybetmiş gibi
hissetmiyoruz babamızı. Sanki turne-
deymiş gibi. Çünkü çocukluğumuzda
da öyle olurdu. Uzun uzun turneler ya-
pardı. O uzun turneler sonucunda da
Türkiye’nin sevgilisi oldu. Karış karış
Türkiye’yi defalarca dolaşarak, bu ülke-
nin çok değerlisi oldu. Bugün de görü-
yoruz ki Nejat Uygur'u sevenler, bir
sanatçıdan ziyade bir akrabası, babası,
dostu gibi sevmiş” dedi. 

Havalimanında
yıkım başladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal 
Memişoğlu, hastane hakkında açıklama yaptı. 
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GÜNDEM

ZAYİ İLANLARI 
Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Kamar Tabshe 99902283338

Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Mila Alsaghır 

Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Maram Haf 99068451978
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B u konuyu 11 yıl önce öğrenciler, öğretmen-
ler ve halkımızı bilinçlendirmek için bastır-
dığımız ve onlara dağıttığımız "Yaşamak

Her Canlı İçin Haktır Tartışılamaz" adlı kitapçığı-
mızda işlemiştik.O tarihlerde Kaz Dağlarında Altın
Aramacılığı başlamıştı. Bu günlerde yine gün-
demde olan siyanürle altın çıkarma konusunu
okurlarımıza yine sunmak istedim. Altın nasıl olu-
şur? Altın yer kabuğu içinde 300-2000 metre de-
rinliklerde dolaşan 300-400 derece sıcaklığa varan
hidrotermal sıvıların dolaşımı sonucu çeşitli mine-
rallerin bir araya toplanması ile oluşur. Altın ka-
yaçlar içinde tek başına bulunmaz. Arsenik,
aktimuan, bakır, civa, demir, gümüş, kurşun ve
çinko gibi metallerle birlikte bulunur. 

Altın iki yöntemle çıkar;
1- Kapalı işletme yöntemi; Temel kazarak, ka-

yalar delinerek patlayıcılarla patlatarak oluşturu-
lan toprak başka alanlara taşınır. Yer altı suları
pompalanarak dışarı alınır. Açılan tünellerin içine
ray ve asansör döşenerek madene ulaşılır. 

2- Açık işletme yöntemi; yüzeydeki fakir toprak
ve kayalar alınarak altınlı yere ulaşmak biçiminde
yapılır. Her iki yöntemde de dev çukurlar ya da
dağların tepelerin altında dev delikler açılarak mil-
yonlarca kaya ve toprağın başka alanlara taşınır,
sökülen kayalar devasa öğütme makinelerinde de-
falarca öğütülerek kül biçimine getirilir. Paslan-
maz çelik tanklarda sonra açık havada bol su ve
siyanürden geçirilir. Bu işlemler sonucu altın ve de-
ğerli metaller siyanüre bağlanarak havuzlara akta-
rılır. Çamurlu su içindeki siyanür, altın ve başka
değerli metali içeren bileşik başka kimyasallarla
desteklenip aktif kömürden geçirilir. Değerli metal-
ler kömüre tutunur. Bu aktif kömür fırınlarda kav-
rulup başka kimyasallarla yıkanınca altın 
elde edilir.

Bütün bu işlemler siyanürle yapılır. Peki, nedir
bu siyanür? Siyanür renksiz hafif acı badem ko-
kulu ve alev alabilen gazdır. Kaynama noktası 26
dercedir. Suda çözünürlülüğü fazladır. Bu hali hid-
rosiyanik asit olarak adlandırılır. Atmosferde yüz-
lerce kilometrelik alana yayılır. Solunum yoluyla
insanlara ve tüm canlılara geçer. Yağışlarla ta-
mamı yeryüzüne iner. Bitkiler, balıklar, memeli
hayvanlar tarafından besin zinciri biçiminde insana
geçer. Siyanür solunduğunda 135 mikrogram 30
dakikada 270 mikrogram insanı öldürür. Bu öldü-
rücü etkisi nedeniyle Hitler faşizmi 2. Dünya Sava-
şında 6 milyon devrimci, demokrat, Çingene,
Yahudi ve Sovyet askerini gaz odalarında siyanür
ile katletmiştir. Bu gün yıllar geçmesine rağmen
hala o gaz odalarının duvarlarından zehir 
akmaktadır.

Altın günlük yaşamımızda zorunlu olarak ihti-
yaç duyulmayan bir metaldir. İşletme faaliyetleri
sürecinde canlı yaşamı yok eden faaliyetleri gerek-
tirmektedir. İşte bunun için tüm çevreciler siya-
nürle altın çıkarmalara karşıyız. Yazımı
bitirmeden tanımaktan onur duyduğum, Berga-
ma'da siyanürle altın arayan şirkete karşı yürüyen
halka destek veren, şirketin bize destek veren bir
yazı yaz teklifini elinin tersiyle iten, Gelibolu Or-
manlarını sağcı solcu birbirini yiyen genç talebeleri
toplayıp kuaförüne kadar tüm ihtiyaçları temin
edip ağaçlandıran İTÜ Öğretim Üyesi İsmail
Duman Hocamı sevgiyle anıyorum. Ağaçları yok
edenleri de nefretle anıyorum. İşte Sevgili Okuyu-
cular Kaz Dağlarında Siyanürle altın çıkartmaya
çalışanlara, onları o izni verenlere onun için nef-
retle bakıyorum.

Siyanür ile ölmek 
istemiyoruz...

ISKI UC BUYUK
TESIS YAPACAK
İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, yapımı devam eden dört projeye ek olarak üç yeni
ileri biyolojik arıtma tesisini planladıklarını açıkladı. İstanbul, projeler tamamlandığında
günde 8 milyon metreküpün üzerinde atık su arıtma kapasitesine sahip olacak
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel
Müdürü Raif Mermutlu, günde 5 mil-

yon metreküp arıtma kapasitesinin Tuzla
3.Kademe, Ataköy 2. Kademe, Baltalimanı
ve Yenikapı’nın devreye girmesiyle 8 milyon
metreküpe çıkacağını söyledi. Başakşehir,
Sarıyer ve Paşaköy’de üç yeni ileri biyolojik
arıtma tesisin yapımını da planladıklarını
bildiren Mermutlu, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun Silahtarağa İleri Biyolojik
Arıtma Tesisi’nin temel atma töreninin iptal
edilmesi konusunda da bilgilendirmede bu-
lundu. Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma
Tesisi’nde açıklamalarda bulunan Mer-
mutlu, konum, nitelik ve maliyet bakımla-
rından sakıncalar oluşturmasının yanı sıra
projeyi Haliç’i kirleteceği için iptal ettiklerini
söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin
(İTÜ) Haliç’le ilgili hazırladığı rapora da
açlık getiren Mermutlu, “İTÜ’ye 31 Ekim
2019 tarihinde müracaat ettik. 6
Kasım 2019’da İTÜ İnşaat Fa-
kültesi Sekreterliği vasıtasıyla
hazırlanan rapor bizimle
paylaşıldı. Raporda,
projenin İstanbul
master planında be-
nimsenen arıtma
stratejileriyle
uyumlu olma-
dığı,Haliç’e arı-
tılmış dahi olsa
atık su deşarjı-
nın yapılmaması
gerektiği ve mev-
cut sistemin
devam ettirilmesi-
nin doğru olacağı
tespitinde bulunul-
muş. Biz de aynı ka-
naatteyiz” şeklinde
konuştu.

Haliç’in üzerine
titriyoruz

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, proje-
nin iptaliyle Haliç’e atık su deşarj edileceği
yönünde beyanlarının doğruyu yansıtma-
dığı, aksine tesisin yapılması halinde kirlilik
problemi oluşacağının altını çizdi. İSKİ’nin
Haliç’i, denizleri ve Boğaz’ı koruma prensi-
binden hiçbir zaman vazgeçmediğini ifade
eden Mermutlu, “Bazı tesislerin iptal edile-
rek Haliç’in, Boğazın ve Marmara Denizi-
nin kirleneceği algısı oluşturulmak isteniyor.
Bu son derece yanlış. En düşük kapasiteli
atık su tesisi ile ilgileniyoruz. Marmara’ya,
Haliç’e ya da Boğaz’a kirli su akmasını iste-
miyoruz” dedi.
Silahtarağa Tesisi projesinin barındırdığı
sakıncalara dikkat çeken Mermutlu, “1999
İSKİ master planına göre Haliç’e arıtılsa
dahi en küçük bir atık su girişinin olmaması
gerektiği öngörülmüş.Arıtma tesislerinin
giriş ve çıkış parametreleri vardır. Arıtma
tesislerinden çok nadir örnekler dışında
içme suyu elde edemeyiz. Birçok kademe-
den sonra su içilebilir kaliteye ulaşabilir. Bu-
rada böyle bir amaç yok. Burada tesisten

çıkan
suyla

yeşil alanla-
rın ve ağaçların su-

lanması tasarlanmış.Başlangıçta 30 bin
metreküp/gün olarak düşünülmüş fakat
sonrasında kapasite 435 bin
metreküp/güne çıkarılmış. Nedenini sordu-
ğumuzda izah edebilen kimseyi bulama-
dık.Sulama sadece yaz aylarında yapılabilir.
30 bin metreküp/gün su sulamada kulla-
nılsa bile geriye 400 bin metreküp/gün gibi
büyük bir su miktarı kalıyor.Bu suyun çıkışı
için Haliç’ten başka yol
bulunmuyor.Haliç’e yıllardır atık su ver-
mezken, 1,5 milyardan fazla para harcaya-
rak Haliç’e atık su vermek hangi mantığa
sığar” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç zaten karşılanıyor

Haliç’e vereceği zararın yanı sıra bölgenin
de bu tesise ihtiyacı olmadığını belirten
Mermutlu şöyle konuştu: “Tesis yaklaşık iki
buçuk yıldır ihale görüşmeleri devam eden
membran teknolojili bir tesis. 435 bin met-
reküp/gün kapasiteli bir membran tesis ül-
kemizde bulunmuyor. Aynı zamanda

dünyada da yok. Bu tesis ilk kez Silahta-
rağa’da inşa edilecekti. Ne gibi zorluk-
lara sebebiyet vereceği bilinmiyordu.
1999 İSKİ master planına göre Haliç’in
kenarında böyle bir tesise ihtiyaç yok.Bu
bölgedeki atık sular güney tünel ve kol-
lektörleri vasıtasıyla Yenikapı Atıksu

Arıtma Tesisi’ne, kuzey kollektörleri vası-
tasıyla da Baltalimanı Atıksu Artıma Tesi-

si’ne taşınıyor. Bu iki tesisimiz ön arıtma
tesisi.Ancak ilerleyen yıllarda ileri biyolojik
arıtma tesisine dönüştürülecek. 22 yıldır bu
sistem çalışıyor. Haliç’e en küçük atık su
deşarjı söz konusu değil.”

Yer seçimi yanlış

Bu kapsamda düşünülen bir tesis için Ha-
liç’in yanlış seçim olduğundan söz eden
Mermutlu, “Buradaki yer altı su seviyesi
yaklaşık 3 metre.Bu tür atık su tesislerinin 8
ila 10 metre yer altında olması gerekir.Pro-
jeyi gerçekleştirseydik her türlü inşaat ve
zemin güçlükleriyle karşılaşacaktık. Bu
durum aynı zamanda maliyeti de yükselte-
cekti. Diğer yandan, günde 500 ton çamu-
run nasıl bertaraf edileceği konusu belirsiz
bırakılmış. İhtimallerden biri çamuru Yeni-
kapı’daki tesise göndermek.Ancak bu tesisi-
mizin çamur bertaraf etme olanağı
bulunmuyor. Çünkü tesis bu imkana sahip
değil. Yenikapı’ya nasıl pompalanacağı da
belirlenmemiş.Bu tür mahsurlarını görerek
arıtma tesisini iptal ettik. Hem doğru proje
değildi hem de İSKİ’ye mali yük getiri-
yordu. Kamu görevlileri kamu kaynaklarını
verimli kullanmak zorundadır. Biz de önce-
liklerimizi buna göre belirliyoruz. 1,5 milyar
gibi bir tutarı getirisi olmayan bir işe yatır-
mak doğru değil.Bunu hiçbir iş insanı ve
kamu görevlisinin yapacağını sanmıyorum.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İTÜ’nün raporuyla ilgili
basına yansıyan değerlendirmeler için şunları söyledi:

“Projenin yanlış olduğu ve yapılmaması gerektiği hususunda kendi-
mizden çok emindik. Ancak atladığımız konu olmaması adına İTÜ’ye
müracaatta bulunduk. İTÜ, bu konuda bilimsel olarak güvendiğimiz,

benim de mezunu olmaktan gurur duyduğum bir üniversitemiz. 31 Ekim
2019’da müracaat ettik.İTÜ, 6 Kasım 2019’da İnşaat Fakültesi sekreterliği
vasıtasıyla bize 708323 kayıt numaralı bir rapor ulaştırdı. Dileyenler fakül-
teye başvurarak ulaşabilir diye tahmin ediyorum. Raporda, projenin İstan-

bul master planında benimsenen arıtma stratejileriyle uyumlu
olmadığı,Haliç’e arıtılmış olsa dahi atık su deşarjının yapılmaması gerek-

tiği ve mevcut sistemin devam ettirilmesinin doğru olacağı saptanmış.
Biz de aynı kanaatteyiz. Rapora göre, bölgede 2,5 milyon nüfus ar-

tışı olsa dahi mevcut kapasite yeterli olacak. Ayrıca çok daha
yüksek bir nüfus artışı olsa bile yine Haliç’in kıyısında bir

arıtma tesisi düşünülemez. Baltalimanı ve Yenikapı
gibi bu bölge için iki önemli alan var. Buraların

kapasitesi artırılarak deniz kıyısında bir
alan düşünülmelidir.”

İTÜ’NÜN RAPORU 
BİZİ DOĞRULUYOR

Vodafone Park'ta locası bulunan
Atalay Demirbaş, Bakırköy Cumhu-
riyet Savcılığı'na şikayette bulundu.

Avukatıyla birlikte savcılığa dilekçe yazan Ata-
lay Demirbaş, Mahmutyazıcıoğlu'nun “Teh-
dit", “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve
“Hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep
etti. Atalay Demirbaş savcıya verdiği ifadede,
“Beşiktaş taraftarı olmam sebebiyle üç yıllığına
loca kiraladım. Fakat bu loca benim bilgim dı-
şında Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcı-
oğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullanımına su-
nulmuş, ben de bunu maç saatinde öğrendim.
Bu olay sonrasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu
ile aramızda gerginlik oluştu. Bu kişi locanın
benim tarafımdan sunulduğunu söylememi is-
tedi ama ben kabul etmedim" dediği öğrenildi.

Benimle görüşmek istedi

Atalay Demirbaş'ın ifadesinde, "Yine o tarih-
lerde kulübe 3 milyon 200 bin dolar menfaat
sağlayabilmek için 'Yazıcıoğlu kulübe ait 10
milyon dolarlık çeki Özen Kuzu adlı iş insanına
verdi' beyanında bulunmuştum. Kendisi o
zaman bunu yalanlamıştı ama yönetim deği-

şince bu durumun ortaya çıkacağından endişe
etmiş olacak ki beni aradı. Benimle görüşmek
istedi, görüşmeyi kabul etmediğim takdirde
benim ve ailem için iyi olmayacağını söyledi"
dediği belirtildi.

Murat Çalık yanımıza geldi

Ailesinin tehdit altında olduğunu duyunca dı-
şarıda buluştuklarını ifade eden Demirbaş,
“Yanıma tek başına geldi. Gelir gelmez cep te-
lefonu kamerasını çıkararak 'Ben şerefsizim,
ben haysiyetsizim diyeceksin' dedi. Ben de
bunun üzerine 'Ben şerefliyim, haysiyetliyim'
dedim. Bunun üzerine kolumdan tutarak beni
dışarı çıkarmaya çalıştı, çıkmayınca da bana
kafa attı. Sonra silahını göstererek 'otur' dedi,
beni koltuğa oturttu. 'Bunları söyleyeceksin 24
saat süren var yoksa seni öldüreceğim' dedi.
Benden Kuzu İnşaat'la işlem yapmamamı,
bundan feragat etmemi istedi. Daha sonra
ortak tanıdığımız olan Murat Çalık yanımıza
geldi. Bu olayları onunla da konuştuk. Ben bu
durumdan kurtulmak için yapacaklarımı söyle-
yerek yanlarından ayrıldım. Sonrasında da
gelip şikayette bulundum" ifadelerini kullandığı
kaydedildi. DHA

SiLAH GÖSTERDi BANA KAFA ATTI!
İş insanı Atalay Demirbaş, bir restoranda Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini darp ve
tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Demirbaş, "Silahını gösterdi, bana kafa attı" iddiasında bulundu

İlk vukuatı
değilmiş!

Karaköy'de üniversite öğrencisinin
başörtüsünü çekip, yumruk atan
Semahat Y.'nin, yaşadığı yerdeki
esnaf ve vatandaşlara da saldırdığı
ortaya çıktı. Semahat Y.'nin, kaldığı
hanın önünden gelip geçenlere
küfür ettiği, zaman zaman fiziki
saldırıda bulunduğu öğrenildi

Beyoğlu Karaköy'de geç-
tiğimiz cuma yaşanan
olayda, Semahat Y., kaldı-

rımda yanından geçen üniversite öğ-
rencisinin başörtüsünü çekiştirip,
yumruk attı. Kısa sürede yakalanarak
gözaltına alınan Semahat Y.', çıkarıl-
dığı mahkemede tutuklanarak ceza-
evine konuldu. Beyoğlu'nda, bir
handa tek göz odada kaldığı belirle-
nen Semahat Y.'nin çevredeki esnafa
ve yoldan gelip geçen vatandaşlara
küfür edip saldırdığı ortaya çıktı.

Görmezden geliyorduk

Semahat Y.'nin psikolojik sorunları
olduğunu söyleyen esnaf Çetin
Karuk, "Durup durup etrafa küfür
eden, gelen insanlara küfür eden bir
kadındı. Biz de çoğunlukla çoğu
zaman muhatap olmuyorduk. Gör-
memezliğe geliyorduk, duymuyorduk.
Ama pek sıkıntılı bir insan, durup
durup insanlara küfür eden, saldıran..
Bize de ediyordu, biz sesimizi çıkar-
mıyorduk. Öyle bir kadındı. yani. Yol-
dan geçenlere fiziki saldırıda
bulunuyordu. Ama herkes huyunu
suyunu bildiği için, tokat da atsa
umursamadan gidenler oldu. Bayağı
rahatsız bir insan, bağırır çağırırdı,
bizim duymadığımız küfürler ederdi.
Burada handa tek bir odada kalıyor.
Hurda topluyordu, onlarla geçini-
yordu. Bir süredir görmüyoruz, epey-
dir de görmüyoruz" diye konuştu.

Para veren amcaya tokat

Otel işletmecisi Selahattin Kaya ise
"Biz akli dengesinin yerinde olmadı-
ğını, genel olarak biliyoruz. Burada
esnaflara bazen saldırıyor. Çok ağır
hakaretlerde bulunuyor. Bu olayı tel-
evizyonda gördüm, akli dengesi ye-
rinde olmadığı için bilinçli bir şekilde
yaptığını düşünmüyorum. Burada da
insanlara fiziki saldırı oluyordu. Yak-
laşık 20 gün önce burada bağrışla-
rında, yaşlı bir amca ona para vermek
istedi. Elindeki parayı aldı, yırttı ve
amcaya bir tokat attı. Ona da şahit
oldum. Bizim işletmemizin önünde
de çok bağırıyordu ama kadın  ol-
duğu için müdahale edemiyorduk. Bir
şekilde gitmesini bekliyorduk. Genel
olarak esnaflar onu tanıyor ve böyle
hakaretlerde bulunduğunu biliyorlar"
diye konuştu. DHA

İSKİ Genel
Müdürü Raif
Mermutlu, 
İBB TV’ye 

açıklamalarda
bulundu.

Topraksız tarım 
uygulaması başladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
bölge çiftçisine örnek teşkil edecek ve
üretime katkı sağlayacak tarım çalışma-

larını sürdürüyor. Bu kapsamda Silivri Belediyesi
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Tarım-
sal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde (TÜRAM)
“Topraksız Tarım Tesisi” kuruldu. Tesiste bölge çift-
çisine örnek sunulması için topraksız tarım çalışma-
ları yapılacak. Nadasa bırakmayı ortadan kaldırarak
devamlı üretimi sağlayan topraksız tarım projesi,
TÜRAM’daki eğitimler ile bölge çiftçisine ve TÜRAM
Lisesi öğrencilerine uygulama alanı olacak.

Demirbaş, “Yanıma tek
başına geldi. Gelir 

gelmez cep telefonu 
kamerasını çıkararak
'Ben şerefsizim, ben

haysiyetsizim diyeceksin'
dedi. Ben de bunun

üzerine 'Ben şerefliyim,
haysiyetliyim' dedim.

Bunun üzerine 
kolumdan tutarak beni
dışarı çıkarmaya çalıştı,

çıkmayınca da bana
kafa attı” açıklamasını

yaptı. 
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www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
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.
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PRENS ANDREW’IN
SEKS SKANDALI
İngiltere'de gündem Kraliçe Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew... Cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla tutulduğu
cezaevinde ölü bulunan Abd'li milyarder Epstein ile arkadaşlığı ve hakkındaki cinsel istismar iddialarını bir tV
programıyla yanıtlayan Andrew'in bu röportajından sonra genç kadınlarla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

S on dönemde peş peşe skandalların ya-
şandığı İngiliz kraliyet ailesi zor günler
geçiriyor. Dük Harry ile evlendikten

sonra Kraliyet geleneklerini adeta bombala-
yan Meghan Markle’ın ardından hafta so-
nunda yayınlanan bir röportaj gözlerin tekrar
Buckingham Sarayı’na dönmesine sebep
oldu. Hafta sonu yayınlanan televizyon rö-
portajında Kraliçe Elizabeth’in ikinci oğlu ve
Prens Charles’ın da kardeşi olan Prens An-
drew açıklamalarda bulundu. BBC News-
night programına çıkarak kendisiyle ilgili
iddiaları yalanlayan Prens Andrew’ün açıkla-
maları gündemi değiştirdi.

Terli fotoğrafı paylaşıldı

Geçtiğimiz aylarda cinsel taciz suçundan sa-
bıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan ABD’li
milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı hak-
kında konuşan Prens Andrew, kendisi hakkın-
daki “reşit olmayan bir kadınla cinsel ilişkiye
girdiği” iddialarına da yanıt verdi. Prens An-
drew’un açıklamalarının ardından ülkenin çok
okunan gazetesi Daily Mail Andrew’ün o dö-
nemde çekilmiş “terli” fotoğraflarını paylaştı.

Prens çok terlemişti!

Dünya kamuoyunun ilgisini çeken olayda
reşit olmayan kadınlarla ilişkiye giren ve bazı
kadınları “seks kölesi” olarak kullanan Eps-
tein ile yakın arkadaş olan Prens Andrew ha-
kında da bazı kadınlara tecavüz ettiğine dair
iddialar ortaya çıkmıştı. Öyle ki Epstein’in
kurbanlarından biri olan Virginia Giuffre, 17
yaşında olduğu 2001 ve bundan bir yıl sonra
New York, Londra ve ABD Virjin Adaları’nda
Prens Andrew’la cinsel ilişkiye zorlandığını
söylemişti. Giuffre, yaşadıklarıyla ilgili verdiği 

ifadede, Prens Andrew’un çok terlediğini söyle-
mişti. Giuffre’nin iddialarını yalanlayan Prens
Andrew, “Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle
böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu
hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum,
kesinlikle öyle bir şey yok” demişti.

İddia kesinlikle doğru değil

Prens röportajda 10 Mart 2001 tarihinde kızı
Beatrice ile İngiltere’nin Woking şehrinde
pizza yemeye gittiğini söyledi. Prens, Giuffre
ile tanışmasını sağlayan Epstein’ın “davranış-
larından şüphe duymadığını” ifade etti. Prens, 

terleme konusuyla ilgili olarak da, “İddia ke-
sinlikle doğru değil. Tıbbi olarak terlemem
mümkün değil” demişti. Öte yandan Prens’in
terlemediğine yönelik ifadelerinin ardından İn-
giliz basını Prens Andrew o dönemde çekilmiş
fotoğraflarını dünya kamuoyu ile paylaştı.

Venedik yine
sular altında

Kuzeydoğu İtalya'da
birbirinden kanallarla ay-
rılmış ve köprülerle bağ-

lanan 118 adanın üzerine kurulu
olan şehirde yapılan ölçümlerde su
seviyesi 187 santimetreye ulaştı. Be-
lediye Başkanı Luigi Brugnaro 187
santimetreyle, sel sularının tarihin
en yüksek ikinci seviyesine ulaştı-
ğını bildirdi.

Maddi zarar yüksek

1966 yılında 194 cm ölçülen su se-
viyesi şehrin tarihinde en yüksek su
seviyesi olarak yer alıyor. Belediye
başkanı Luigi Brugnaro bünyesinde
birçok tarihi eser ve dünya mirası
barındıran Venedik’te maddi zara-
rın çok yüksek olduğunu açıkladı.
Dünya Miras listesinde bütünüyle
yer alan Venedik şehri daha önce de
yılın yağış alan sezonlarında sel
baskınlarına uğruyordu, ressam
Vincenzo Chilone'ye ait 1825 tarihli
'Piazza di San Marco' adlı tabloda
da sel felaketi resmedilmişti. DHA

Osmanlı torunu Boris
Johnson, göreve geldiği

günden beri başta
Brexit krizi olmak

üzere birçok sorunla
karşı karşıya kalan
Johnson hakkında 

ABD'li iş insanı Jennifer
Arcuri, “Aramızda özel

bir ilişki vardı” dedi

londrA belediye
başkanı olarak görev
yaptıktan önce dışişleri

bakanlığını yürüten ve geçtiğimiz
aylarda da İngiltere Başbakanı
olarak göreve başlayan Boris
Johnson zor günler geçiriyor…
Osmanlı Devleti döneminde
yaşayan ve İttihat ve Terakki
karşıtı düşünceleri sebebiyle linç
edilerek öldürülen Ali Kemal’in
torunu olan Johnson hakkında
akıllara durgunluk veren bir

açıklama ABD’den geldi. ABD’li
iş insanı Jennifer Arcuri ITV’ye
açıklamalarda bulundu. Boris
Johnson’ın Londra belediye
başkanlığı sırasında aralarında bir
ilişki yaşanıp yaşanmadığına dair
bir soru üzerine, “Bu konudaki
soruyu yanıtlamayacağım fakat
kesinlikle aramızda özel bir ilişki
olduğunu söyleyebilirim” dedi.

İddiaları yalanlamıştı

İngiliz basını eylül ayında John-

son ile Arcuri arasında yakın bir
ilişki olduğunu yazmış ve Ar-
curi’nin binlerce İngiliz poundu
değerindeki ihaleleri usulsüzce
aldığını öne sürmüştü. O
dönemde gündeme gelen iddialar
arasında Arcuri’nin resmi gezilere
de para ödemeden katıldığı ortaya
çıkmıştı. Johnson o dönemde or-
taya çıkan iddiaları yalanlamış ve
her şeyin usulüne göre yapıldığını
belirterek Arcuri ile arasında aşk
yaşanmadığını dile getirmişti.

JOHNSON KÖŞEYE SIKIŞTI

türkiye'de de
onlarca

şubesi olan
teknoloji 
zincirinin 

Almanya'daki
şubesinde

mide
bulandıran

bir olay
yaşandı.

Sarışın bir
kadın oyun

konsollarının
olduğu

bölümde yere
çömelerek

idrarını yaptı

AlmAnyAmerkezli pera-
kende zincirinde çekilen
bir görüntü sosyal med-

yayı ayağa kaldırdı… Türkiye’de de
çok sayıda şubesi bulunan teknoloji
zincirinin Almanya’daki bir şube-
sinde çekilen görüntülerin ortaya
çıkması büyük tepki çekti. Görüntü-
lerde siyah ceket ve gri etek giyen
sarışın bir kadın oyun konsollarının
bulunduğu bölüme doğru gidiyor
ve önce etrafına baktıktan sonra
yere eğiliyor. Yerde oturduğu sırada
külotlu çorabını çıkaran kadın daha

sonra oyun konsollarının olduğu
bölümde idrarını yapıyor.

Bunun yaptığı utanmazlık

Etrafta kendisin gören birilerinin
olup olmadığına bakan kadın daha
sonra toparlanarak ayağa kalkıyor
ve gidiyor. Birkaç ay önce çekildiği
tahmin edilen görüntünün dün pay-
laşılmasının ardından sosyal med-
yada büyük bir tartışma başladı.
Genç kadının videonun sonunda
ağzını kapatması bazı sosyal medya
kullanıcılarını öfkelendirdi. Bazıları,

“Bunun yaptığı utanmazlık” dedi.
Reddit’te paylaşılan görüntülerin
ardından birçok sosyal medya kul-
lanıcısı, “Bu kadının yaptığı komik
ya da seksi değil, bu tamamen iğ-
rençlik” yorumunu yaparken diğer
kullanıcılar da, “Bu yaptığı resmen
suç, tutuklanmalı” ifadesini kul-
landı. Bazı sosyal medya kullanıcı-
ları ise kadının rakip markanın oyun
konsolunu kullandığını öne sürer-
ken teknoloji zincirinin yetkilileri
henüz konuyla ilgili bir açıklama
yapmadı.

Biri bu kadına WC’yi göstersin

İtalya'nın kuzeyini etkisi altına alan
soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sular
altında kalan su kanallarıyla ünlü
Venedik kentinde su baskını devam
ediyor. Haftasonu yağan yağmurlar
nedeniyle su seviyesi yükselen 
Venedik yine sular altında kaldı

8’inci ortak kara 
devriyesi tamamlandı
Milli Savunma bakanlığı tarafından türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın
doğusundaki 8'inci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığı duyuruldu

Bakanlıktan yapılan yazılı
açıklamada, "Türk ve Rus
askeri unsurlarının,

İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğu-
sundaki 8'inci kara devriyesi planlan-
dığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap 

bölgesinde icra edilen 8'inci kara
devriyesine her iki taraftan dörder
araç olmak üzere toplam 8 kara
aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve
Rus askeri unsurları 10 kilometre de-
rinlikte ve 34 kilometre uzunluğun-
daki güzergâhta devriyeyi
tamamladı"  denildi.

Prens Andrew, “İddia kesinlikle doğru değil. Tıbbi olarak terlemem mümkün değil” dedi. 

KRALİÇE’NİN
OĞLUNUN

bAşı dERttE

ABD’li iş insanı Jennifer Arcuri, “Kesinlikle aramızda
özel bir ilişki olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Kraliçe 
Elizabeth
Kraliçe 
Elizabeth
Kraliçe 
Elizabeth
Kraliçe 
Elizabeth
Kraliçe 
Elizabeth
Kraliçe 
Elizabeth
Kraliçe 
Elizabeth
Kraliçe 
Elizabeth

Prens 
Andrew

Etrafta kendisin gören 
birilerinin olup olmadığına
bakan kadın daha sonra 

toparlanarak ayağa kalkıyor
ve gidiyor. Birkaç ay önce 
çekildiği tahmin edilen 

görüntünün dün 
paylaşılmasının ardından
sosyal medyada büyük 

bir tartışma başladı. 

Kraliçe 
Elizabeth
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BIR YILDIZ
DAHA KAYDI
a kciğer rahatsızlığından dolayı iki yıldır

evinde tedavi gören Yıldız Kenter, ön-
ceki gün fenalaşarak Şişli'de bulunan

özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma
alınmıştı. Kenter dün 19.00 sıralarında haya-
tını kaybetti. asıl adı ayşe Yıldız olan sanatçı,
İngiliz kökenli olga Cynthia (Nadide) ile
ahmet Naci Bey’in çocuğu olarak 1928’de
dünyaya geldi. ablası Güner, ağabeyleri
Nedim ve mahmut ile küçük kardeşi müş-
fik’ten oluşan 7 kişilik bir ailede büyüyen
Kenter, ankara devlet Konservatuvarı’nı bitir-
dikten sonra, ankara devlet Tiyatrosu’nda 
çalıştı.

Vasiyeti 'yakılmak' olmuştu

Öldükten sonra yakılmak istediğini vurgula-
yan Kenter, “Ben yakılmak istediğimi söylüyo-
rum. Bunun sebebi var zaten mecbur
olacaklar ileride bunu yapmaya. mezarlıklar
adam almıyor artık. Ölüye saygı nerede, çöp-
lük gibi, bakımsız Karacaahmet’tin o bölüm-
leri. Şey yaptırdık, adamlara para veriyoruz,
temizlesinler bilmem ne diye, yok olmuyor, ol-
muyor ve oraya gittiğim zaman ben her zaman
zor buluyorum yolu” ifadelerini kullanmıştı.

Dostları hastaneye akın etti

Yıldız Kenter’in ölüm haberini alan yakın dost-

ları hastaneye giderken muhabirler müjdat
Gezen ve mustafa alabora ile röportaj ger-
çekleştirdi. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı
müjdat Gezen, Kenter'le 58 yıldır tanışık ol-
duklarını belirterek, şunları anlattı: “Böyle za-
manlarda konuşulacak sözcükler azdır ve
klasiktir, üzgünüz diye. mustafa alabora ile
benim hayatımdaki yeri çok farklı. Çünkü
gencecik bir kızken bizim okulumuza öğret-
men olarak ankara'dan geldi. aşağı yukarı 58
yıl oldu. 58 yıldır beraberliğimiz sürdü. Çok
üzgünüm ya, konuşamıyorum. Ben de çok anı-
ları var, benim tiyatronun içinde iki salon var,
bir tanesi Yıldız Kenter salonu, geçen sene
mustafa, o, ben kutlama yaptık evinde. onun
91'inci yaşını kutladık. Benim üzerimde çok
emeği vardır. İçim çok buruk, çünkü her hafta
telefonla konuşuyordum onunla, iki haftadır
konuşamıyordum. Görüşüyorduk biz. doğum
gününde beraberdik. mustafa, o, ben birlikte
çekilmiş fotoğraflarımız var. Şuuru yerindeydi,
herkesi hatırlıyordu. eğlendi. Geçen sene bu
zamanlardı. ama onu kaybetmek, Türk Tiyat-
rosu için değil, bütün dünya için çok önemli
bir sanatçıydı.”

 Gezen: onu unutmayacağız

Cenazesinin yakılmasını istediğini söyleyen
Yıldız Kenter’in aile mezarlığına defnedile-

ceğini söyleyen Gezen şöyle devam etti.
“Yabancı dilde oyunlar oynamış bizim sa-
natçılarımız var ama Yıldız Kenter'in du-
rumu başkaydı. Kilyos'taki müşfik abi’nin,
erkek kardeşinin bulunduğu mezarlığa gö-
merken çok acı çekeceğiz. Ben Kilyos'ta
oturuyordum, beraberdik Yıldız Hoca’yla.
Şimdi onu oraya götürmek çok ağır geliyor.
anlatamayacağım kadar ağır geliyor. Bizim
üzerimizde çok emeği vardır. emek çok kut-
saldır. onu unutmayacağız”

Dünya çapında bir oyuncuydu

mustafa alabora ise, “müjdat kadar eski
bir tanıdığım ama benim bir farkım var. Ben
onun tiyatrosunda 4 sene oynadım. Ne de-
nilebilir ki? sadece şu denilebilir: Her
insan yaşamı boyunca keşke topluma bu
kadar faydalı olabilse. Nasıl bir oyuncu ol-
duğunu söylemek bizim haddimiz değil,
dünya çapında bir oyuncuydu. Birçok ödülü
var” diye konuştu. Kurduğu ‘Kenter Tiyat-
rosu’nda çok sayıda ismi oyunculuk dünya-
sına kazandıran Yıldız Kenter, 1981 yılında
‘devlet sanatçısı’ ünvanını almıştı. Ken-
ter’in vefatının ardından ünlü isimler ıns-
tagram hesaplarından Kenter hakkında
paylaşımlarda bulundu ve yaşadıkları
acıyı ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı mehmet Nuri ersoy,
tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter'in
vefatı nedeniyle şu mesajı yayınladı: “Türk ti-
yatrosunun emsalsiz değeri, büyük usta Yıldız
Kenter’in vefatını derin bir üzüntüyle öğren-
miş bulunmaktayım. Henüz dün hastanede 
ziyaret ettiğim sanatçımızın sağlığına dair

beslediğimiz umutlar, maalesef yerini kaybın-
dan doğan acıya bırakmıştır. merhumeye al-
lah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza
başsağlığı diliyorum.Tiyatro perdesi, onun se-
viyesinde bir sanatçıyı çok ender barındır-
mıştır ardında. o sahneler çok nadir şahit
olmuştur, canlandırmadan öte karakterin

kendisinin sayfalardan çıkıp bir ses, bir
beden, bir gerçek oluşuna… İnanıyorum
ki, Yıldız Kenter’in bıraktığı iz Türk tiyat-
rosunun ufkunda daima duracak ve yeni
yetişen sanatçılarımız ona doğru ilerle-
dikçe sanatlarında daha da büyüyüp 
olgunlaşacaktır. Hepimizin başısağ olsun.”

'Türk Tiyatrosu'ndan bir yıldız daha kaydı. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi
gören 91 yaşındaki Yıldız Kenter, Amerikan Hastanesi'nde önceki gün saat 19.00 sırala-
rında hayata veda etti. Devlet sanatçısı Kenter, 100'ün üzerinde tiyatro oyunu, film ve 
dizide rol almıştı. Yıldız Kenter için bugün 'Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek

Hepimizin başı sağolsun

Son fotoğrafları ortaya çıktı
Ünlü Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği 
fotoğraflar ortaya çıktı. Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz 
verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan ali Kır,
eşi Yıldız Kır ile bakısı esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.

YILDIZ KENTER KiMDiR?
asıl adı ayşe Yıldız Kenter olan Yıldız Kenter, 11
ekim 1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
Kenter, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı aynı za-
manda devlet sanatçısı ve UNıCef Türkiye İyi
Niyet elçisi idi. 11 ekim 1928 tarihinde İstan-
bul’da doğdu. asıl adı ayşe Yıldız'dır. annesi İngi-
liz olga Cynthia (Turkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter
olarak değişmiştir) ve babası Türk diplomatı
ahmet Naci Kenter'dir. ankara devlet Konserva-
tuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. on
bir yıl ankara devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Roc-
kefeller" bursu kazanarak, american Theatre
Wing, Neighbourhood Play House ve actor’s stu-
dio’da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni
teknikler üzerine çalışmalar yaptı. ankara devlet
Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.

Yılın kadını seçildi

1959'da devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. muhsin
ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi müşfik Kenter
ve eşi Şükran Güngör ile Kent oyuncuları Toplu-
luğunu kurdu. daha sonraki yıllarda sürekli ola-
rak amerika Birleşik devletleri ve Birleşik
Krallık'ta "değişen eğitim metotları" ve "oyuncu-
luk metotları" üzerine çalışmalar yaptı. 1962’de
tiyatro hizmetlerinden ötürü “Yılın Kadını” se-
çildi. 1968’de İstanbul’da Kenter Tiyatrosunun
binasının inşaatını tamamladı. sinema oyuncusu
olarak üç kez “altın Portakal” ödülüne layık gö-
rüldü. sovyetler Birliği, amerika Birleşik devlet-
leri, Birleşik Krallık, almanya, Hollanda,
danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta İn-
gilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi. 100’ün üs-
tünde oyun oynadı. 100’e yakın oyun sergiledi.
shakespeare, Çehov, Brecht, ınoesco, Pinter,
albee, Tennessee Williams, alan ayckbourn, art-
hur miller, Brian freil, Neil simon, athol fugard,
sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra
melih Cevdet anday, Necati Cumalı, Güner
sümer, adalet ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör
dilmen, muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarı-
nın oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

Ristori ödülünü aldı

1984'te Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince
“adalaide Ristori” ödülüne layık görüldü. Profe-
sör Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yap-
maktadır. 1989 yılında, Korsika - Bastia film

festivalinde “Hanım” filmindeki rolüyle “en İyi
Kadın oyuncu” ödülünü aldı. 1991 yılında tiyatro
sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası lions
Kulübünün “The melvin Jones” ile ödüllendirildi.
İki kez Ulvi Uraz “en İyi Kadın oyuncu”, üç kez
de aynı dalda avni dilligil ödülüne laik gö-
rüldü.1994'te “Konken Partisi” oyunundaki fon-
sla rolü ile “olağanüstü Yorum” ödülünü aldı.
finlandiya dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüz-
yılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onur-
landırıldı. 1995'te Kültür Bakanlığınca, tiyatro
sanatına katkılarından ötürü “onur” ödülüne
layık gördü. Profesör Kenter’e aynı yıl tiyatro sa-
natına katkılarından dolayı “mevlana Kardeşlik
ve Barış Ödülü” verildi.

1997’de onur ödülü

1996’da magazin Gazetecileri derneği tarafın-
dan Ramiz ile Jülide’deki Jülide rolü için “en İyi
Kadın oyuncu” ödülü verildi. 19 mayıs 1997'de
Uluslararası İstanbul festivali tarafından ömür
boyu Tiyatro sanatına katkısından dolayı verilen
onur ödülü Yıldız Kenter’e dame diana Rigg ta-
rafından takdim edildi. 1998’de ankara sanat
Kurumu “Yılın Kadın sanatçısı” ödülü, 1998
muhsin ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına
katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhur-
başkanlığı Büyük Kültür ve sanat Ödülü, “martı”
adlı oyunda madam arcadina rolüyle 1999, afife
Tiyatro Ödülleri - en İyi Kadın oyuncu ödülü.

KeNTeR’İN Rol aldıĞı 
TİYaTRo oYUNlaRı

Miras Kültürel Müzik Ses Nefes Ruh Beden - Neyzen
Kerem Tufan - İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi
(2013) Salıncakta iki kişi : William Gibson - Ankara
Devlet Tiyatrosu - 1969 Ben Anadolu : Güngör Dil-
men - Kent Oyuncuları - 2007 Anna Karenina: Tol-
stoy/Helen Edmundson - Kent Oyuncuları - 2006
Gece Mevsimi: Rebecca Linkievicz - Kent Oyuncuları
- 2005 Oscar ve Pembeli Meleği: Eric Emmanuel
Schmitt - Kent Oyuncuları - 2004 Sırça Kümes: Ten-
nessee Williams - Kent Oyuncuları - 2002 Hep Aşk
Vardı: Yıldız Kenter - Kent Oyuncuları - 2001 Nükte:
Marget Edson - Kent Oyuncuları - 2000Martı: Anton
Çehov - Kent Oyuncuları - 1998 Harold ve Maude:
Colin Higgıns - Kent Oyuncuları - 1990 Hamlet:
William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu -
1959Öfke: John Osborne - Ankara Devlet 
Tiyatrosu - 1958 Ümitsiz Saatler: Joseph Hayes -
Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957 Çöl Faresi: Ladislas
Fodor - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957 Yağmurcu:
N. Richard Nash - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Misafir (oyun): Fritz Schweiger - Ankara Devlet Tiya-
trosu - 1956 Finten: Abdülhak Hamit Tarhan -
Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956Tanrılar ve İnsanlar
(Gılgameş): Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu
- 1954 Maria Stuart: Friedrich Schiller - Ankara De-
vlet Tiyatrosu - 1954Şatoya Davet: Jean Anouilh -
Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954O nunikinci Gece:
William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu -
1954 - 1957Lady Frederick: W. Somerset Maugham -
Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953 Gelin (oyun): Emile
Zola\Marcelle Maurette - Ankara Devlet Tiyatrosu -
1953Yanlış Yanlış Üstüne: Oliver Goldsmith - Ankara
Devlet Tiyatrosu - 1952 Sahne Dışındaki Oyun: Refik
Ahmet Sevengi - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952 Ölü
Kraliçe: Henry de Montherlant - Ankara Devlet Tiya-
trosu - 1952Fatih (oyun): Nazım kurşunlu - Ankara
Devlet Tiyatrosu - 1952 Ramak Kaldı: Thornton
Wilder - Ankara Devlet Tiyatrosu. 

Rol aldıĞı fİlmleR
Yıl Film adı
1951 Vatan İçin Büyükanne
1964 Ağaçlar Ayakta Ölür
1965 İsyancılar
1966 Pembe Kadın Pembe
1967 Yaşlı Gözler Ümran
1971 Anneler ve Kızları Fatma
1972 Fatma Bacı
1973 Ablam
1974 Kartal Yuvası
1974 Kızım Ayşe Huriye Bacı
1974 Bir Ana Bir Kız Zeynep
1983 Zulüm Orhan'ın annesi Ayşe
1988 Hanım Olcay Hanım
1999 Güle Güle Zarife
2001 Büyük Adam Küçük Aşk Müzeyyen
Hanım
2005 Sen Ne Dilersen Dadı Mimi
2007 Beyaz Melek 
2008 Mevlana Aşkı Dansı Seslendirme
Diziler
1989-1991 Uğurlugiller
2002 Aşk ve Gurur
2005 Saklambaç
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Trabzonspor'un ocak ayı transfer döne-
minde kadrosuna katmak istediği Markus
Henriksen için girişimler başladı. Ancak
bordo mavililer bu transferde yalnız değil.
Rakip ise güçlü. Onazi ve Mikel'in sakatlık

durumlarından dolayı orta sahaya transfer
yapma kararı alan Trabzonspor'un listesine
Markus Henriksen girdi. Norveçli futbolcu-
nun sezon sonu kontratının bitecek olması
ve ocak ayında ayrılmayı istemesi Fırtına'nın
elini güçlendiriyor. Bonservis ödemeye ya-
naşmayan bordo mavililerde 27 yaşındaki
futbolcunun makul bir sözleşme ile takıma
kazandırılması bekleniyor. Trabzonspor

Markus Henriksen transferinde kozunu 
oynarken menajeri ile ilk temas gerçekleşti.
Ancak Karadeniz temsilcisinin güçlü bir ra-
kibi var. Sezon başında yaptığı takviyelere
rağmen istediği verimi alamayan Galatasa-
ray da Norveçlinin peşinde. Bu sezon ku-
lübü Hull City ile hiçbir resmi maça
çıkmayan Henriksen'in kariyerinde 349 
karşılaşma bulunuyor.  

Süper Lig'de bu hafta sonu Ankara-
gücü deplasmanında 3 puan arayacak
olan Trabzonspor'da sakat isimlerin
çokluğu dikkat çekerken son kurban
Novak'tı. Çek futbolcu ülkesinin milli
takım idmanında sakatlanmış ve ilk
yarıyı kapatmıştı. Fırtına'da büyük
umutlarla transfer edilen Sturridge ve
Mikel'in durumu da merakla bekleni-
yor. İki yıldız da uzun bir süredir for-
malarından uzak ve taraftarlar hafta
sonundaki maçta oynayıp oynamaya-
caklarını araştırıyor.

Karar günü belli oldu

Son olarak Başakşehir maçında çıkan
ve bir gol kaydeden Sturridge o gün-
den bu yana herhangi bir karşılaş-
mada yer alamayan İngiliz oyuncunun
sakatlıktan arınması için ekstra da izin
verildi. Karşılaşma günü hakkında
karar verilecek. Mikel ise Çaykur Ri-
zespor karşılaşmasından sonra Trab-
zonspor formasını terletemedi. Belirli
bir seviyeye gelen Nijeryalı yıldız için
de maç günü karar verilecek. Özellikle
orta sahada Abdülkadir'in de cezalı
duruma düşmesiyle büyük bir boşluğu
bulunan bordo mavililerde Mikel'in
dönüşü ilaç gibi olacak.

Ara transfer döneminde öncelikle forvet
alacak olan Beşiktaş’ın, istenen şartla-
rın oluşması durumunda aynı za-
manda geleceğe de yatırım olarak bir
iki takviye daha yapabileceği öğrenildi.
Kartal’ın bu prensip doğrultusunda
Benficalı Gedson Fernandes için giri-
şimlerde bulunduğu öğrenildi. 20 ya-
şındaki oyuncu için Talisca formülünü
işletecek olan Siyah-Beyazlılar’ın tarak
kemiğindeki sakatlığının ardından
forma şansı azalan oyuncu için 1.5 yıl-
lık kiralama teklifi ile kapıyı çaldıkları
ifade edildi.

6 maça çıktı

Star'ın haberine göre Beşiktaş bu kez
daha uygun bir anlaşma yaparak satın
alma opsiyonunu düşük tutmaya çalı-
şacak. Talisca’da bu opsiyon yüksek ol-
duğu için yıldız futbolcu elde
tutulamamıştı. Beşiktaş yönetimi önce-
likle genç futbolcunun menajeri ile ön
görüşme yaptıktan sonra Benfica yöne-
timi ile temasa geçti. Görüşmelerin
şimdilik olumlu yönde seyrettiği ve ta-
rafların ocak ayında bir kez daha bir
araya gelerek transferi bitirmeye çalışa-
cağı kaydedildi. Fernandes bu sezon sa-
dece 6 karşılaşmada forma şansı buldu. 

Henriksen savaşı

Mikel ve Sturridge
oynayacak mı?

Emre, Lung ve Mensah’a talip yağıyor

TRABZONSPOR
SAMPIYON
OLABILIR
H ollanda Birinci Futbol Ligi

(Eredivisie) takımlarından
Sparta Rotterdam'da forma

giyen ümit milli futbolcu Halil İbra-
him Dervişoğlu, A Milli Takım'da oy-
nayabilmek için elinden geleni
yaptığını ve sıranın kendisine gel-
mesini beklediğini söyledi. Halil İb-
rahim, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa
Şampiyonası'na katılım hakkı elde
etmesi, hedefleri, kendi performansı
ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda
bulundu.

İnşallah sıra bize gelir

Ümit Milli Takım'dan 4 arkadaşının A
Milli Takım'ın Andorra maçı kadro-
suna alındığını hatırlatan 19 yaşın-
daki santrfor, "A Milli Takım'ın
performansından gururlandım. O
formayı giymek bütün takımın hedefi
olmalı. Avrupa Şampiyonası'na git-
meleri çok güzel bir şey. Takım ola-
rak birbirimize yardım etmeliyiz.
Geçen gün A Milli Takım'a 4 arkada-
şımızı gönderdik. Bu da bizi gurur-
landırıyor ve motive ediyor. İnşallah
sıra bize de gelir. Bunun için elimiz-
den geleni veriyoruz" diye konuştu.

Milli forma için 
her şeyi veririm

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol
Güneş'in çok önemli bir teknik adam
olduğuna değinen Halil İbrahim,
"Şenol hocam bilsin ki elimden ge-
leni her zaman vereceğim. Tabii ki
kendi kararı ama o ne zaman çağı-
rırsa bu forma için her şeyi vermeye
hazırım" ifadelerini kullandı.

Ocakta yolcu

Halil İbrahim Dervişoğlu, sezonun
ikinci yarısını bonservisini elinde
bulunduran İngiltere Championship
ekibi Brentford'da geçireceğini söy-

ledi. Eredivisie'de 13 müsabakada
forma giyen Halil; "Sezona iyi başla-
dım. 4 gol attım ve 3 asist yaptım.
Ligde ilk senem ve iyi olduğumu dü-
şünüyorum. Daha iyi de olabilirim.
Bunu göstermeliyim" değerlendirme-
sinde bulundu.

İngiltere iyi bir nokta

İngiltere'de kendisini daha iyi geliş-
tirebileceğine inandığını aktaran
genç golcü, "İlk ayda İngiltere'ye 
gideceğim. Orada kendimi geliştir-
meye bakacağım. Daha iyi yerlere
gelmeye çalışacağım. Orada ken-
dimi geliştirmek için her şeyi yapa-
cağım. İngiltere benim için iyi bir
nokta" şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'ye sıcak bakıyor

Halil, Türkiye'deki futbolun üst
seviyede olduğunu belirte-
rek, "Türkiye Ligi'ne sıcak
bakıyorum. Büyük takım-
larda seviye yukarıda ama
senelerin ne getireceğini
bilemiyorum." dedi.

Trabzonspor'a
seviniyorum

Trabzonlu olan Halil İb-
rahim, bordo-mavili
takımla ilgili, "Bir
Trabzonlu olarak
Trabzonspor'un per-
formansına sevini-
yorum. Ümit Milli
Takım'dan arka-
daşlar da var. İn-
şallah daha da
iyi olurlar. Bu ta-
kımın şampiyon
olabileceğini dü-
şünüyorum" 
diyerek sözlerini
tamamladı.

Sparta Rotterdam'dan İngiltere'ye transfer olan ve ocak
ayına kadar Hollanda takımının formasını giyen Halil
Dervişoğlu, gönül verdiği Trabzonspor'un performansına
çok sevindiğini söyledi. Genç futbolcu, bordo mavili
takımın şampiyon olabileceğini düşündüğünü söyledi

Ligde istediği konumda bulunmasa da oyuncularına talip yağan Kayserispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun;
Emre, Mensah ve Lung'un transferleriyle ilgili konuştu. Emre'nin Sevilla tarafından izlendiğini açıklayan Uygun,
Endülüs ekibinin kendisine hafif kaçacağını ve çok daha iyi takımların takipte olduğunu söyledi
Radyospor'da Salim Manav'ın canlı
yayın konuğu olan Kayserispor Tek-
nik Direktörü Bülent Uygun, "Kay-
serispor'a geldiğimizde takım
içerisinde huzursuzluklar vardı. Fut-
bolcular mental anlamda sıkıntılar
yaşıyordu. Kayserispor'a geldiği-
mizde futbolcu arkadaşlarıma 'Dün
dünde kaldı. Yarınlar bizim eli-
mizde' dedim. Hiç galibiyeti olma-
yan takım Fenerbahçe karşısında
galibiyet aldı. Gençlerbirliği ma-
çında da ne yazık ki sakatlıklar tüm
planlarımızı bozdu ve mağlup

olduk. Gençlerbirliği maçında Emre
Demir ve Nurettin gibi iki genç ar-
kadaşımızı oynattık."

8 oyuncu serbst kalacaktı

"Başkanımız Hamdi Bey giderken
çok büyük bir jest yaptı ve oyuncu-
larımızın ücretlerini ödedi. Bu
ödeme yapılmasaydı 8 oyuncumuz
serbest kalacaktı bu da Kayseris-
por'da kapanmaz yaralar açacaktı.
Ben futbolcu kardeşlerime de konu-
şuyorum. El birliği ile bu işi hallede-
ceğiz. Milli maç arasında da

çalışmalarımız sıkı bir şekilde
devam ediyor."Avrupa'dan da iste-
niyor"Mensah, sezon öncesinde
Atletico Madrid'den transfer edildi
ve oyuncuya ciddi bir bonservis
bedeli ödendi. Mensah geldiğimiz
günden itaberen iyi bir sinyal
verdi. Mensah'ı isteyen kulüpler
var. Mensah'a Avrupa'dan da
gelen teklifler var. Mensah'a Gala-
tasaray'ın teklifini sormadım.
Mensah'ın devre arasında bir
başka takıma transferi olursa bu
da ücret artı futbolcu takası olur."

Sevilla hafif kaçar

"Kalecimiz Lung'a Sevilla'dan
gelen resmi transfer teklifi oldu.
Lung'un sözleşmesi sezon so-
nunda sona erecek. Ocak ayında
bu transfer gerçekleşir mi? Bilmi-
yorum. Emre Demir'e de Sevil-
la'ın transfer teklifi oldu. Emre'ye
Sevilla hafif kaçar çünkü Emre'in
birçok dünya devi peşinde. Em-
re'yi isteyen takımların ismini şu
anda açıklayamam. Bu Emre'ye
de Kayserispor'a da zarar verir."

Yeni Talisca da
Benfica'dan

Sakatlıklardan başını kaldıramayan
Trabzonspor'da Ankaragücü maçı ön-
cesi sevindirici haberler almak isteni-
yor. O isimlerden ikisi dünya yıldızı
Sturridge ve Mikel. İki oyuncunun du-
rumu yakından takip ediliyor. Peki
Sturridge ve Mikel Ankaragücü ma-
çında oynayacak mı? İşte son durum...

Laporte
Kapadokya'yı

paylaştı

Manchester City’nin Fransız savunma oyuncusu Aymeric
Laporte, milli maç arasında Türkiye’nin en önemli turistik
bölgelerinden Kapadokya’yı ziyaret etti. İngiltere Premier
Lig ekiplerinden Manchester City’de forma giyen Aymeric
Laporte, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı kız arka-

daşı Sara Botello ile birlikte Kapadokya’da geçirdi. Ünlü
çift, peribacaları önünde ve balon turunda çektirdikleri fo-
toğrafları kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştı. Genç
savunmacının kız arkadaşı Botello, paylaşımının altına 
“Sadece üç saat uyuduk” ifadelerini kullandı. DHA

SP  R
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H

Grubu'nda son maçında deplasmanda Andorra'yı

2-0'lık skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı,

yurda döndü. H Grubu'nda oynadığı 10 mücadeleden

7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak top-

ladığı 23 puanla grubu 2'nci sırada tamamlayıp,

şampiyonaya katılma hakkı elde eden milliler,

dün saat 08.40'ta özel uçakla İstanbul Havali-

manı'na geldi. Vatandaşların yoğun ilgi

gösterdiği ay yıldızlı takımın oyuncu-

ları sonrasında havalimanından

ayrıldı.

MİLLİ TAKIM

YURDA DÖNDÜ

T ürkiye, hem Dünya Kupası hem de Avrupa
Şampiyonası elemeleri baz alındığında, en
yüksek puan ortalamalarından birini yine

Şenol Güneş ile yakaladı. Milliler EURO 2020 Ele-
meleri'nde yer aldığı H Grubu'nu 7 galibiyet, 2 be-
raberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayarak
2'nci sırada tamamladı. Bu sonuçların ardından,
teknik direktör Şenol Güneş 2.30'luk puan ortala-
ması ile Avrupa elemelerinde milli takımın ikinci
en iyi derecesini yakaladı.

En iyi ortalama 2004’te

Deneyimli teknik adam yönetiminde ay-yıldızlılar,
2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 maçta
aldığı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle
2.38'lik ortalama elde ederek elemelerdeki en iyi
ortalamasını tutturdu. 2002 Dünya Kupası Eleme-
leri'nde ise 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1
mağlubiyetle 2,13 ortalama yakalayan milliler,
Şenol Güneş ile katıldıkları şampiyonayı da 3'üncü

sırada tamamlayarak tarih yazdı. Milliler, Dünya
Kupası'nda 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2
mağlubiyet elde ederken 1.86'lık puan ortalaması
kaydetti.

Denizli ve Terim’i geride bıraktı

Tecrübeli teknik adam, bu elemelerde yakaladığı
puan ortalamasıyla da Mustafa Denizli ve Fatih Te-
rim'i geride bırakmayı başardı. EURO 2000 Eleme-
leri'nde Mustafa Denizli yönetiminde mücadele
eden milli takım, grup aşamasında aldığı 5 galibi-
yet 2 beraberlik 1 mağlubiyet ile 8 maçta 17 puan
toplayıp 2.13 ortalama yakaladı. A Milli Takımı,
EURO 2008 Elemeleri'nde ise Fatih Terim çalıştırdı.
Yer aldığı C Grubu'nda oynadığı 12 maçta 7 galibi-
yet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ay-yıldızlı
ekip, 24 puan toplayıp, 2.00 ortalama yakaladı.
Grubunu Yunanistan'ın ardından 2'nci sırada bitiren
Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ka-
tıldı ve yarı final oynama başarısı gösterdi. DHA

BASARININ ADI 
SENOL GUNES

Başakşehir Belediyesi Spor Parkları ara-
sında bu yıl altıncısı düzenlenen Spor Ligi,
futbol turnuvasıyla başladı. Yaklaşık 4 ay

sürecek organizasyonda, 5 farklı spor dalında bin 200
çocuk şampiyonluk için ter dökecek.

16 hafta sürecek

Heyecanları gözlerinden okunan minikler, kıyasıya re-
kabet ve şampiyonluk için sahaya indi. Sahaya çıkan
Başakşehir ve Kayaşehir spor takımları arasındaki mü-
cadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 8 yaşındaki Mu-
hammed Furkan, “Futbolu çok seviyorum, şampiyon
biz olacağız” diyerek heyecanını dile getirdi. Takımla-
rına 'Piri Reis', 'Şehit Ömer Halis Demir', 'Şehit Fethi
Sekin', 'Şehit Erdem Özçelik', 'Barış Pınarı', 'Vecihi
Hürkuş' gibi önemli isimleri veren minikler, büyüklerin-
den takdir topladı. Spor Ligi kapsamında öğrenciler,
futbolun yanı sıra masa tenisi, satranç, tekvando ve
basketbol olmak üzere 5 farklı branşta mücadele ede-
cek. 16 hafta sürecek müsabakalar sonunda dereceye
giren takım ve öğrenciler, kupalarını düzenlenecek bir
törenle alacak. DHA

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nu 10 maçta
aldığı 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve topladığı 23 puanla 2'nci sırada tamamlayıp, turnuvaya
katılma hakkını elde ederken, teknik direktör Şenol Güneş de yine büyük bir başarıya imza attı

EN İYİ DERECELER
A Milli Takım'ın elemelerde elde ettiği en iyi puan
ortalamaları ve görevdeki teknik adamlar şöyle:

-EURO 2004 Elemeleri - Teknik direktör Şenol Güneş - Puan ortalaması: 2.38

-EURO 2020 Elemeleri - Teknik direktör Şenol Güneş- Puan ortalaması: 2.30

-2002 Dünya Kupası Elemeleri - Teknik direktör Şenol Güneş - Puan ortalaması: 2.13

-EURO 2000 Elemeleri - Teknik direktör Mustafa Denizli - Puan ortalaması: 2.13

-EURO 2008 Elemeleri - Teknik direktör Fatih Terim - Puan ortalaması 2.00

ING Basketbol Süper Ligi'nin
8'inci haftasında deplasmanda
TOFAŞ'I 82-76 mağlup eden Fe-
nerbahçe Beko'da başantrenörü
Zeljko Obradovic, karşılaşma son-
rası kulüp televizyonuna açıklama-
larda bulundu.

Bize yol göstermeli

Galibiyet için oyuncularını tebrik
eden Zeljko Obradovic, “Bence
genel olarak iyi bir maç oynadık.
Tofaş, şu ana kadar ligin hücum
anlamında en iyi takımıydı. Müca-
dele içerisinde yaklaşık 20 sayı öne
geçmiştik. Ancak son çeyrekte far-
kın kapanmasının nedeni bana
göre üç perimetre oyuncumuzun
uzun süreler parkede kalmaları ve
sonunda da yorulmaları oldu.
Kostas Sloukas, Melih Mahmu-
toğlu ve Nikola Kalinic’ten bahse-

diyorum. Bu üç oyuncumuz için
hiç rotasyon yapamadık. Leo Wes-
termann devre arasında kendisini
kötü hissetti. Sağlık ekibimiz ken-
disine yardım etmeye çalıştı ama
dönme şansı yoktu. Dürüst olmak
gerekirse; Moskova’daki kötü
maçtan sonra takımımın bugünkü
reaksiyonundan çok memnunum.
Bu bize bundan sonra nasıl oyna-
mamız gerektiği konusunda da yol
göstermeli. Oyuncularımı bu
önemli galibiyet ve oynama şekil-
leri için tebrik ediyorum" dedi.

Aklımızda tutmalıyız

"Zor bir dönemde olduğumuzu bi-
liyorum" diyen Obradovic, "Hepi-
miz bunu anlayabiliyoruz. Bunu
bir kez daha tekrar edeceğim. Ta-
raftarlarımızın bu süreçteki reaksi-
yonu bizim için çok özel. Hepimiz

bunu her daim,
her saniye aklı-
mızda tutmalıyız.
Çünkü hayatta inişler-çıkışlar her
zaman yaşanabilir. Birlik olmalı,
maç maç ilerlemeli ve karşılaşma-
ların her saniyesinde savaşmalıyız.
Bugün ayrıca Başkanımıza teşek-
kür ediyorum. Yönetim Kurulu-
muzun birçok üyesiyle birlikte
bugün buradaydı. 
Çok zor bir anımızda yanımızda
olup bize destek oldular. Elbette
Semih Özsoy’a da özellikle 
teşekkür ediyorum. Kendisi 
her zaman bizimle. Bizi her
zaman destekliyor. Takımım-
daki herkes adına onlara te-
şekkür ediyorum. Çünkü
onların desteği bizim için
çok önemli” şeklinde 
konuştu. DHA

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Dürüst olmak
gerekirse; Moskova’daki kötü maçtan sonra takımımın bugünkü
reaksiyonundan çok memnunum. Bu bize bundan sonra nasıl
oynamamız gerektiği konusunda da yol göstermeli" dedi

TAKIMIMDAN
MEMNUNUM

Obradovic,
TOFAŞ 

karşılaşması
sonrası 
kulüp 

televizyonuna 
açıklamalarda 

bulundu.

Çocuklukta
başlıyorlar

Başakşehir Belediyesi’nin çocuklara sporu
sevdirmek için düzenlediği Spor Ligi'nin 6'ıncısı
kez gerçekleşti. Başakşehir Belediyesi’nin
Başakşehirli çocukların kardeşlik duygularını
pekiştirmek için düzenlediği ilk müsabaka
Güvercintepe Spor Parkı’nda yapıldı

Sporu gençlere
sevdirmek istiyoruz
Tuzla Belediyesi Spor Okulları 2019- 2020 sezon
açılışı, binlerce öğrenci ve velilerin katılımıyla
gerçekleşti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı,
amaçlarının sporu sevdirmek, yaygınlaştırmak ve
bireysel gelişimi sağlayabilmek olduğunu söyledi
Tuzla Belediyesi Spor Okulları 2019- 2020 sezonu açılış
programı Tuzla Kafkale Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.
Açılışa, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, binlerce öğ-
renci ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İs-
tiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sporcuların kortej
yürüyüşü ile açılış devam etti.

Tek bir amacımız var

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açılışta yaptığı konuş-
mada, "2019-2020 spor zamanının sezon açılışını yaptık.
Burada tek bir amacımız var. Tuzla’daki tüm çocukların
kendi fiziksel ve bedensel kabiliyetlerini ortaya çıkarabile-
cek, aslında biraz da meşgul olabilecek ve kendi kişisel ge-
lişimi ile beraber toplumsal zararlı etkiler yol açabilecek
olan birçok kötü alışkınlıklardan uzak tutup, spor ile za-
manını değerlendirmesini ve gençlerimizin meşgul olma-
sını sağlayacak etkinliklerimizden bir tanesi de spordur"
dedi.

7 bin genç spor yapıyor

Şadi Yazıcı, 17 branşta spor yapıldığını belirterek, şöyle
konuştu: “Gençlerimize 17 branşta spor yaptırıyoruz. 7
bin gencimiz var. Burada en önemli konulardan biri, bi-
reysel gelişimi sağlamak. Ama daha önemlisi çocukları-
mızı ancak meşgul ederek kötü alışkanlardan ve zararlı
madde ve bağımlılıktan kurtarabiliriz. Amacımız madal-
yalar ve şampiyonluklar almak değil, alırsak da iyi oluyor
ama, amacımız sporu sevdirmek, yaygınlaştırmak ve bi-
reysel gelişimi sağlayabilmek. İnşallah daha iyisini ve daha
güzelini yapmak için gayret gösteriyoruz. Hizmet etmenin
onur ve gururunu yaşıyoruz." DHA
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G orna Oryahovitsa Belediye
Başkanı Dobpomup Dob-
peb’in davetlisi olarak gittiği

Bulgaristan’da işbirliği protokolü
imzalayan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeni
dönemde kardeş şehir ilişkisinin
her alanda geliştirileceğini açıkladı.

Daha sıkı bir işbirliği

Gorna Oryahovitsa Belediyesi’nde
gerçekleştirilen toplantının her iki
belediye adına son derece verimli
geçtiğini kaydeden Başkan Akgün,
“Kardeş şehrimiz Gorna Oryaho-
vitsa’nın yeniden seçilen belediye
başkanı Dobpomup Dobpeb’in
daveti üzerine Bulgaristan’a geldik.
Öncelikle seçimden yeni çıkan bele-
diye başkanı arkadaşımızı kutladık.
Başkan Dobpeb ve belediye meclis
üyesi arkadaşlarımızın katılımıyla
güzel bir toplantı gerçekleştirdik ve
işbirliği protokolü imzaladık. 
Bu protokol ile ticari ve sanayi
alanda işbirliği yapılacak. Bölge-
mizdeki iş adamları, Gorna Orya-
hovitsa’da boş duran fabrikalardan

istifade edebilecekler veya yeni ya-
pılacak olan sanayi alanlarıyla ilgili
iş adamlarımızla görüşeceğiz. Bu
yolla ticari ve sanayi alanlarda
daha sıkı bir işbirliğimiz olacak”
ifadesini kullandı. 

Bizde aynı düşüncedeyiz

Yeni dönemde sivil toplum kuru-
luşları ve okullarında kardeşlik iliş-
kisi kuracaklarını kaydeden Başkan
Akgün, “Başta Lions ve Rotary ku-
lüpleri olmak üzere sivil toplum ku-
ruluşlarımızın da karşılıklı kardeşlik
ilişkilerini dile getirdik. Özellikle bu
hususun altını çizen Başkan Dob-
pomup Dobped, sivil toplum kuru-
luşlarının kuracağı karşılıklı
işbirliğini de çok önemsediğini be-
lirtti ve kardeş kulüp olabilecekle-
rini ifade etti. Bizde aynı
düşüncedeyiz. İlave olarak okulla-
rında kardeş okul olabilmesi konu-
sunda hem fikir olduk. Kardeşlik
ilişkileri içerisinde sosyal, kültürel,
ticari ve sanayi alanlarındaki faali-
yetlerin birlikte yürütülmesini ka-
rarlaştırdık. Bu doğrultuda
kardeşlik ilişkilerimizi daha da ge-
liştireceğiz” açıklamasını yaptı. 

BiG BOSS Concept 
Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

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

Telefon: 0533 161 34 56
Adres: Adnan Kahveci, Anadolu Cd. No:22, 34528 Beylikdüzü – İstanbul

BARIŞ KIŞ

Büyükçekmece Belediyesi, Bulgaristan’daki kardeş şehri Gorna Oryahovitsa Belediyesi ile
işbirliği protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Okulların da kardeş okul
olabilmesi konusunda hem fikir olduk. Kardeşlik ilişkileri içerisinde sosyal, kültürel ve 
sanayi alanlarındaki faaliyetlerin birlikte yürütülmesini kararlaştırdık” açıklamasını yaptı

Okullar da
kardEs Olacak

GÜLAY APAR TOPAR 
HASTANEYE KALDIRILDI
90’lı yıllarda piyasaya sürdüğü ‘Cesaretin Var mı Aşka’
adlı şarkısıyla hafızalarda yer eden şarkıcı Gülay, önceki
gün sevenlerini korkuttu. Daha önce iki kez kanseri yenen
49 yaşında şarkıcı, trombosit düşüklüğü nedeniyle önceki
gün öğlen saatlerinde Taksim Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’ne kaldırıldı. Magazin Burada’nın haberine göre vü-
cudunda enfeksiyon tespit edilen Gülay’ın, trombosit
seviyesinin kritik sayılan 21 seviyesine indiği belirtildi.
Gece 23.30’a kadar acil serviste müşahede altında
tutulan ünlü şarkıcı, hematoloji bölümü bulu-
nan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede
çekilen görüntülerde, Gülay’ın 
bilincinin açık ve moralinin 
yerinde olduğu görüldü.

Oryohovitsa Belediye Başkanı Dobpomud Dobpeb ile
işbirliği protokolü imzalayan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeni dönemde kardeş
şehir ilişkisinin her alanda geliştirileceğini açıkladı.

9 METREKARELIK 
DUKKANIN SIRRI!
Kapalıçarşı'da 12 milyon TL'ye açık artırma ile satışa çıkarılan 9 metrekarelik dükkanın kime ait olduğu ortaya
çıktı. Sema, Güneş, Ufuk ve Tarık Serengil kardeşlerin anlaşmazlık sonucu mahkemelik olduğu öğrenildi.
ÜnÜ Türkiye sınırlarını aşan İstanbul'daki
tarihi Kapalıçarşı'da kullanım alanı 9,20
metrekare olan dükkan, 12 milyon TL
bedel üzerinden açık artırma ile satışa çı-
kartıldı. Kapalıçarşı'nın Beyazıt Kapısı'na
yakın bulunan dükkan Sema, Güneş,
Ufuk ve Tarık Serengil kardeşler arasın-
daki anlaşmazlık nedeniyle mahkeme ka-
rarıyla ihaleyle satışa çıktığı öğrenildi.
Avukat Ali Kemal Söbücovalı, “Dört kar-
deşin anlaşamadığı davada bu tür satış
organizasyonuna gidilmektedir. Biz buna
hukukta 'ortaklığın giderilmesi davası' di-
yoruz. Hissedarlardan herhangi birisi ha-
kimin müdahalesini talep ederek satışa
endeksli bir talepte bulunabiliyor. Bu mü-
dahalede aynen taksim dediğimiz gayri-
menkulün paylaştırılmasını mümkünse
ayni olarak sağlıyor. Mümkün değilse
gayrimenkulün satılarak bedelinin paylaş-
tırılmasını talep ediyor. Burada ortaklar
arasında bir anlaşmazlık söz konusu. İs-
tanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin mü-
dahalesiyle ortaklığın satış yoluyla
giderilmesine karar verilmiş" diye ko-
nuştu. Söbücovalı, “Kendi aralarında an-
laşmazlık devam ettiği için Sulh Hukuk
Mahkemesi hakiminin müdahalesini talep
etmişler. Mahkeme de bilirkişi inceleme-
siyle fiilen paylaştırılmasına mümkün ol-
madığına karar vermiş. En nihayetin de
bedelinin paylaştırılmasına karar verilmiş-
tir" diye konuştu.

Bu fiyat gayet normal

Kapalıçarşı esnafından kimi bu fiyatı

normal karşılarken kimi ise yüksek
buldu. Çarşı esnafı Hakan Aslan, “Nor-
mal bence. Çarşıda piyasa böyledir. Çar-
şının en güzel caddesi olduğu için bu
fiyat normal. Sonuçta Kapalıçarşı'da bu
dükkan herhangi bir yerde değil. Dünya-
nın en büyük en eski alışveriş merkezi.
Ben alırdım. Kapalıçarşı'da bu fiyatları
bilen kişi alır. Dışarından birisi için 9
metrekare dükkan 12 milyon lira fazla
gelebilir ama normal bir fiyat. Açık artır-
mayla çıkacaksa daha da yükselir bu
fiyat. 20 milyonu bulabilir" dedi. Bir
başka esnaf Engin Gelencan, “12 milyon
TL normal fiyat. Çünkü 1,5 milyon do-
lardan başlıyor fiyatlar. Kapalıçarşı ol-

duğu için, tarihi olduğu için, en kıymetli
cadde ve turistler buraya akın ediyor.
Ana cadde olması da avantaj" diye
konuştu.

O kadar para vermem

Çarşıyı dolaşan Abdülkerim Baykuşa ise,
“Ben o kadar parayı yatıramam. Başka
bir iş yaparsın bir sürü insana ekmek pa-
rası verirsin. Bir fabrika açarsın en az
300 tane insanı çalıştırırsın. Başkasının
parası çoksa ne yapacağını bilmiyorsa
keyfine bakıyorsa o başka" ifadelerinde
bulundu. Dükkanın açık artırma usulü
satışı 10 Ocak 2020 tarihinde 
gerçekleşecek. DHA

EnErji kullanımı
takip EdilEcEk
Bağcılar Belediyesi, kamu
kaynaklarının verimli kullanıl-
ması ve enerji maliyetlerinin
kamu sektörü üzerindeki yükü-
nün azaltılması amacıyla ISO
50001:2018 Enerji Yönetim
Sistemi çalışmalarına start ve-
rildi. Belediye bünyesinde ku-
rulan Enerji Yönetim Sistemi
Kurulu, hizmet binaları ve
parklardaki enerji kullanımla-

rını takip etmeye başladı.  

Bilinçlendirme eğitimi

Enerji tasarrufu hususunda
farkındalığın artırılmasına yö-
nelik düzenlenecek eğitimlerin
ilki olarak da belediye tesisle-
rindeki Enerji Yönetim Sistemi
Sorumlularına bilinçlendirme
eğitimi verildi. Eğitim toplantı-
larında; enerji tasarrufunun

sağlanmasına yönelik görüş
alışverişinde bulunuldu. Enerji
Yönetim Sistemi ile hizmet bi-
nalarına ilişkin enerji verimlili-
ğini artırmaya yönelik rutin
kontroller yapılıp enerji israfı-
nın önüne geçilmesi, olağan
üstü kullanım durumlarının
kontrol altında tutulması, israf
noktalarının tespit edilerek
önüne geçilmesi hedefleniyor. 

İŞBİRLİĞİ

PROTOKOLÜ

İMZALANDI

İBB'nİn Saraçhane'deki binasındaki ziyarette
Koç'a Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı
Vefa Küçük ile yönetim kurulu üyeleri Erol Bile-
cik, Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Beyazıt,
Mustafa Kemal Danabaş, Burak Çağla Kızılhan,
Sevil Zeynep Becan, Turhan Şahin, Alper Pirşen,
Esra nazlı Ercan ve Selahattin Baki eşlik etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, Ali Koç,
İmamoğlu'na sırtında adının yazılı olduğu 34 nu-

maralı Fenerbahçe forması, futbol topu ve üze-
rinde Osmanlıca yazılar bulunan Atatürk tablosu
hediye etti.

Sportif alanda iş birliği

İmamoğlu ve Koç, çıkışta kameraların karşısına
geçti ve açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'na
misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Koç,
"Seçim öncesi bize yaptığınız ziyarette bilhassa

bizi heyecanlandıran, İstanbul'un üç büyük 
kulübüne verdiğiniz marka değeri. Bu şehrin en
önemli değerlerinden biri olarak görüyordunuz.
Bence çok doğru. İnşallah büyük kulüplerimizle,
belediyemizle sadece futbol değil diğer sportif
alanlarla da iş birliği yaparız, bu imkanı sağla-
rız" dedi. İmamoğlu da "Ben de başkanımıza 
başarılar diliyorum. Fenerbahçe Kulübü'ne 
başarılar dileyince, insanların aklına sadece 
futbol geliyor ama burada her branş var. 
Dolayısıyla her branşta başarılar diliyorum" 
diye konuştu. DHA

Fenerbahçe Spor
Kulübü Başkanı 
Ali Koç, İstanbul

Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı 

Ekrem İmamoğlu'na
tebrik ziyaretinde

bulundu

Imamoğlu’nu ziyaret etti

Kapalıçarşı'nın Beyazıt Kapısı'na yakın bulunan dükkanın,
Güneş, Ufuk ve Tarık Serengil kardeşler arasındaki anlaşmazlık
nedeniyle mahkeme kararıyla ihaleyle satışa çıktığı öğrenildi.


