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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

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

SAYFA 4

AK Parti’de 
bunalımlı günler

Mustafa BEKAROĞLU SAYFA 5

Dijital 
kozmik oda

İlke DUYAN SAYFA 7

Türk’ün aklı 
ya mıçarken...

Sevim GÜNEY

CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay, Osman Kava-

la'ya İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından verilen gözaltı
kararına çok sert tepki gösterdi.
TBMM'de düzenlediği basın top-
lantısında konuşan Altay, "Sayın
Kavala’nın
gözaltı kararı
Erdoğan’ın
talimatıyla
saray yargısı
tarafından
alınmıştır.
Hiçbir hukuki
yanı yoktur"
değerlendir-
mesini yaptı. 
I SAYFA 7
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Kavala kararı 
talimatla alındı

Engin Altay

CHP’DEN SKANDAL İDDİA 

10 yıldan beri Basın İlan Ku-
rumu İstanbul Şube Müdürü

olarak görev yapan Mehmet Köşker,
emekliye ayrıldı. Emekliliği dolayı-
sıyla bir veda yazısı yayımlayan
Köşker, “Gazetelerin ve gazetecilerin
çok zor günler geçirdiği bu dö-
nemde sıkın-
tıların
çözümünde
bir nebze de
olsa faydalı
olabildiysek
ne mutlu
bize. Sağlıkla
ve sevgiyle
kalınız” açık-
lamasını
yaptı. 
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Mehmet Köşker
emekliye ayrıldı

Mehmet Köşker

BASIN İLAN’DA AYRILIK

HSK,
Gezi

Davası’nda
beraat kararı
veren İstan-
bul 30. Ağır
Ceza Mahke-
mesi heyeti
hakkında in-
celeme ve soruşturma başlattı. İs-
tanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi,
Gezi Parkı davasında yargılanan
Osman Kavala’nın da arasında
bulunduğu 9 sanık hakkında 
beraat kararı vermişti.HSK 1. 
Dairesi'nin kararına göre görevlen-
dirilecek müfettiş, heyet ile ilgili
araştırmalarda bulunacak. 
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Büyükçekmece'de kentsel
dönüşüm kapsamında 2

bina daha yıkıldı. Yıkılan binaların
olası bir depremde riskli olduğu
belirtildi. Belediye Başkanı Hasan
Akgün, “Özellikle 1999 depremin-
den önce yapılmış binaların olası
depremde can ve mal güvenliğini
sağlamak bakımından acilen yeni-
lenmesi gerekiyor” dedi. I SAYFA 8

HEYET ARAŞTIRILACAK

Edirne'nin Keşan ilçesini ziya-
ret eden İYİ Parti lideri Meral

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın “İYİ Parti 2023'e kalmaz” sö-
züne cevap vererek "2023'e kimin
kalıp kimin kalmayacağına halk

karar verecek"
dedi. Akşener,
"Herkese inat,
ağalara inat
gezmeye devam
edeceğim. Bu
ağaları buraya
sizin gözünü-
zün içine bak-
maya, oy için
yalvartmaya ge-
tirteceğim" açık-
lamasını yaptı. 
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Kimin kalacağına 
halk karar verecek

Meral Akşener

ERDOĞAN’A EDİRNE’DEN CEVAP

Türkiye 10 yaşındaki Atakan
Kayalar'ı sosyal medyada

paylaşılan görüntüsüyle tanıdı. Bir
alışveriş merkezinde kitaplara bakar-
ken düşüncelerini paylaşan ve oku-
duğu kitaplardan bahseden Atakan

Kayalar, Demi-
rören Haber
Ajansı'na ko-
nuştu. Avcılar
Mustafa Kemal
Paşa Ortaokulu
beşinci sınıf öğ-
rencisi Kayalar,
son 5 ayda
250'den fazla
kitap okudu-
ğunu ifade 
etti. I SAYFA 8
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5 ayda tam 250
kitap okudu!

Atakan Kayalar

BİR ANDA FENOMEN OLDU

Özdemir'le şahsi
sorunum olamaz!

ALİ KOÇ’TAN ÇOK SERT SÖZLER
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İstanbul'da yıllardan beri
devam eden çarpık kentleşme

tarihi de yok ediyor. İmparator Ar-
kadios'un, 5. yüzyılda çıkan isyanın
bastırılması üzerine zaferini taçlan-
dırmak için Fatih'te dikilen 16 yüz-
yıllık tarihi sütun bunlardan sadece
bir tanesi. Sütunun günümüze

kalan kaidesi yıllardır, Cerrahpa-
şa'da Haseki Kadın Sokağı’ndaki
üç katlı iki binanın arasında sıkışmış
durumda. Sütunun önü demir kor-
kulukla kapatılmış, fakat üzerindeki
motifler bakımsızlık nedeniyle nere-
deyse tamamen aşınmış ve taş ya-
pıda derin çatlaklar bulunuyor.
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ÜÇ KATLI İKİ BİNANIN ARASINDA SIKIŞMIŞ DURUMDA

Çevre sakinlerinin verdiği bil-
giye göre sütunun etrafı yıl-

larca çöplük olarak kullanılmış.
Tarihi sütunun özellikle Avrupa'dan
gelen çok sayıda ziyaretçisi var. Böy-
lesine büyük bir eserin korunması
için bugüne kadar Anıtlar Kurulu kı-
lını bile kıpırdatmamış. Çarpık ken-

tleşmenin kurbanı olan sütun, 
Osmanlı döneminde kadın esirlerin
satıldığı Avrat Pazarı'nın ortasında
kaldığı için kayıtlarda Avrat Taşı
adıyla geçiyor. Bin 600 yıllık sütu-
nun uzunluğu çeşitli kaynaklarda 
47 metre, 50,4 metre, 46,09 metre
olarak belirtililyor. I SAYFA 9
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ANITLAR KURULU NEDEN KORUMA ALTINA ALMIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup top-
lantısında konuştu. Önceki gün verilen Gezi 

kararını eleştiren Erdoğan, “Gezi olayının en ufak bir
masum tarafı yoktur. Soros türü bazı ülkeleri ayak-
landırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır.
Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi bir manevra
ile beraat etmeye kalktılar” dedi. Gezi'nin devleti ve
milleti hedef aldığını belirten Erdoğan, Osman Kavala
hakkındaki gözaltı kararına ilişkin de “Bu karara
saygı duymak lazım” ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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Gezi’de devleti 
ve milletimizi
hedef aldılar

İstanbul sizin 
oyuncağınız

değildir!
UKOME'ye bazı bakanlıklardan
temsilcilerin katılımına olanak

sağlayan düzenlemeyi sert bir dille eleş-
tiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
"Dünyanın hiçbir aklı başında yönetici-
sinin, yönetiminin böyle bir hamle
yapma ihtimali bile yok. Bu şaşırmışlık.
İstanbul sizin oyuncağınız değil" dedi.
İmamoğlu, “Güne göre, siyasi hesaba
göre, siyasi iktidarın o günkü psikoloji-
sine göre kanun hazırlamak dünyanın
hiçbir yerinde yok” tepkisini gösterdi. 
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TFF 3. Lig 1. Grup’ta
play-off mücadelesi

veren Çatalcaspor, Bucas-
por'u konuk etti. Karşılaşmada son
dakika golü ile gülen taraf Çatalcaspor
oldu. Ev sahibi takımın gollerini 33.
dakikada Mert Özkaplan, 70 ve
90+1'de İsmail Bulut atarken, Bucas-
por’un golleri 53 ve 76. dakikalarda
Fuat'tan geldi. Konuk ekip Bucas-
por'un hızlı başladığı karşılaşmada
son dakikada attığı golle 3 puanı
alan Çatalcaspor, maç sonunda
büyük sevinç yaşadı. 
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5. yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Arkadios döneminde çıkan isyanın bastırılması üzerine,
zaferi taçlandırmak üzere dikilen, günümüzde kaidesi kalan sütun, yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya. İki bina arasında sıkışmış halde duran Arkadios Sütunu’nda derin çatlaklar görülüyor

CARPIK KENTLESME
TARIHI YOK EDIYOR!

MÖ 403/404 yıllarında inşa edildiği tahmin edilen 47 metrelik Arkadios Sütunu’nun günümüzde sadece 11 metrelik bölümü kaldı. 

GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR
İstanbul'da son günlerde puslu ve kirli bir hava hakim. Özellikle Kartal,
Esenyurt ve Fatih'te hava kirliliği “Sağlıksız” denebilecek seviyeye ulaştı

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bi-
limleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bö-

lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros,
İstanbul’da hava kirliliğinin artış nedenini, "Şu anda
ülkemizin üzerinde bulunduğu basınç sistemi sebe-
biyle hava rüzgarsız. Rüzgar olmadığı için kirletici

kaynağından araçlardan, evlerden tesislerden çıkan
kirleticiler dağılamıyor" şeklinde açıkladı. Toros, "Şu
an itibariyle Kartal bölgesinde, Esenyurt bölgesinde
ve Aksaray bölgesinde hava kirliliği sağlıksız seviyede
görünüyor. Diğer bölgelerde orta ve hassas seviyede
olduğunu görüyoruz" dedi. I SAYFA 9
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ÜÇ İLÇEDEKİ HAVA KİRLİLİĞİ SAĞLIKSIZ SEVİYEDE GÖRÜNÜYOR Büyükçekmece’de 

riskli 2 bina yıkıldı
ç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,
İdlib'den gelen şehit haberleri

nedeniyle ertelediği basın toplantısını
dün düzenledi. TFF Başkanı Nihat
Özdemir ile ilgili sert eleştirilerde bu-
lunan Ali Koç "Kendisi ile şahsi bir
problemim tabi ki olamaz. Ama 'Fe-
nerbahçe kırmızı çizgimdir' diyerek,
"Kendisine kırgınız, kızgınız" dedi.

Koç ayrıca, "Futbola
siyasetin karışma-
ması sadece
bizim arzumuz
değil. FIFA ve
UEFA’nın da

en temel istek-
lerinden 

biridir"
açıkla-
masını
yaptı. 
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Ali Koç

Ünlü popçu Altay Biber Damga'ya
konuştu. Müzik dünyasının yaşadığı

sıkıntıları anlatan Altay, bundan sonra
albüm yapmayacağını açıkladı. En büyük
motivasyonunun müzik olduğunu vurgula-
yan Altay, "Ben müzikle iç içe olduğum
zaman her şeyden kopabiliyorum" dedi.
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İsmail Gökgez söyleşi sayfa 2'de

Recep 
Tayyip 
Erdoğan

Ekrem 
İmamoğlu

ARTIK ALBÜM YAPMAMARTIK ALBÜM YAPMAMARTIK ALBÜM YAPMAMARTIK ALBÜM YAPMAMARTIK ALBÜM YAPMAMARTIK ALBÜM YAPMAMARTIK ALBÜM YAPMAM

Gezi mahkemesine
HSK’dan inceleme

Altay
Biber



Ü
nlü popçu Altay Biber Damga'ya konuştu.
Müzik dünyasının yaşadığı sıkıntıları anla-
tan Altay, bundan sonra albüm yapmaya-
cağını açıkladı. En büyük motivasyonunun

müzik olduğunu vurgulayan Altay, "Ben müzikle iç
içe olduğum zaman her şeyden kopabiliyorum"
dedi. İşte İşte Altay'ın sorularımıza vediği dikkat
çeken cevaplar...

ÜAlbümlerin alınmadığı ve her şeyin dijitalleştiği
bir dünyaya doğru gidiyoruz. Sizce albüm çıkarıl-
malı mı?
Albüm devri kapandı diye düşünüyorum. Ben bun-
dan sonra albüm yapar mıyım? Yapmam. Maxi
single yapar mıyım? Onu yapabilirim. O da nasıl?
Klipleri çekerim. Hazırda klipler cebimde olur.
Ondan sonra 3-4 ay arayla yayınlarım.

ÜYani bütün şarkılara klip çekerim diyorsunuz?
Tabii, klip çekilmeyecek şarkıya artık yatırım yap-
mak doğru değil. Çünkü proje üretirken atıyorum
70'ler 80'ler gibi düşün, tek şarkılık longların yapıl-
dığı plaklar. Şimdi ise insanlar dijital ortamda şarkı-
lara çok hızlı ulaşabildiği için herkes tek tek dinliyor.
Yani albümü almış olsa bile hem dijital ortamdan
indiriyor veya bir portala üye oluyor oradan şarkı-
ları dinliyor. Bu yüzden de tek şarkı yapmak daha
mantıklı. Tek tek ama sık sık. Bizde mesela en kötü
6 ay içerisinde bir şarkı yapıyoruz. Yılda 1 veya 2
şarkı yapmış oluyorsun. O zaman da ne oluyor?
Zaten eskiden yılda 1 albüm yapıyordun albümle-
rine 5 ya da 6 klip çekiyordun. Yine aynı şey olmuş
oluyor.

EN BÜYÜK MOTİVASYONUM
MÜZİK

ÜÖzel hayatınızda
zor zamanları-

nızı atlat-
mak

için motivasyonu-
nuz ne oluyor?
İnsanın hayatında
bütün duygular var. Bir
defa şöyle başlar kişisel fak-
törlerden, ailesel ve çevresel fak-
törlere geçer zamanla. Hayat bütün
duyguları sana yaşatıyor. Bunlardan kurtulmak için
benim en büyük aracım, müzik. Ben müzikle iç içe
olduğum zaman her şeyden kopabiliyorum, sah-
neye çıkmadan önce ya da stüdyoda çalışırken. Ay-
rıca şöyle bir şey var. Sahne daha bir üstü bunun.
Özellikle sahnedeyken hiçbir şey beni etkilemiyor.
Stüdyodaysam ya da konserdeysem sadece işim
var. Konsantrasyonum o. Bir problemim oldu-
ğunda stüdyoyu erteleyebilirim ama sahneyi erte-
leme şansım yok. O yüzden benim için müzik.

ÜNeden bu mesleği seçtim ki dediğiniz zamanlar
oldu mu?
Asla İsmail'ciğim asla. İyi ki bu mesleği seçmişim,
iyi ki bu işi yapıyorum.

ÜPeki zorlandığınız zamanlarda ne 
düşünüyorsunuz?
Sevdiğim bir işi yapıyorum ve iyisiyle kötüsüyle bu
işi ben seçtim. Hiçbir gün ayaklarım geri geri gide-
rek işe gittiğimi hatırlamıyorum. Zorluklar olmazsa
başarının kıymetini anlayamazsın ve sevdiğin işi ya-
pıyorsan böyle düşünmezsin...

ÜHayranı olduğum için gittiğim herkese soruyo-
rum. Ajda Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz?
Valla Ajda Hanım'ın hayranı olmayan var mı? Çok
sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim. İşine bu
kadar özenli, insanlara bu kadar bağlı, hayata ken-
disine bu kadar saygısı olan, bütün adımlarını mes-
leğine göre atan, bir kişi daha yoktur. Türkiye
Cumhuriyeti'nde starlık kavramı varsa o Ajda Pek-
kan'dır. Her şeyiyle örnek aldığım bir isimdir. Çok
sevdiğim üstatlar var: Kayahan, Sezen Hanım,
Ajda Hanım, Nilüfer. Erkekler içinde kimi örnek
alırsın dersen benim için Erol Evgin'dir.

ÜMeslektaşlarınızın samimi olduğunu 
düşünüyor musunuz?

Samimi olanları da var olmayanları da
var. Sana aa çok güzel olmuş bu şarkı

deyip arkadan ne kadar kötü şarkı
diyenler olabiliyor. Bu insanlığın

içinde olan bir şey zaten sırf
sanat dünyasına ait bir şey

değil. Ama ben öyle değilim.
Hemen söylerim pat diye.

ÜŞarkıcılar çok sık
müzik şirketi değiştirirler
ama siz öyle değilsiniz.
Uzun zamandır Poll
Prodüksiyon'la çalışı-
yorsunuz. O sinerjiyi
nasıl koruyorsu-
nuz?
Biz projelerimizi
büyük bir ekip
olarak hazırlıyo-
ruz. Gerek şirketi-
mizde gerek
benim ofisimde
olsun çevresel
faktörlerden de
faydalanıp, arka-
daşlarımıza,
müzisyen dost-
larımıza hiç mü-
zikten
anlamayan dost-
larımızı da işin
içine alarak bir
şeyler düşünüyo-
ruz. Çünkü asıl
doğru onlarda
onlar bizim gibi
bakmazlar. Ben bir
şarkıyı dinlediğim
zaman alt yapısını

dinlerim, uyumlu
olmuş mu diye her şe-

yine bakarım. Onlar ise
sadece şarkıyı dinler.
Ama şirketle beraber yü-

rürken iki tarafında
mutlu bir şekilde yü-

rüyor olması çok
önemli.  Yani

karşı tarafa
saygı göste-

rip, karşı
tarafın da

senin
işine

saygı göstermesi önemlidir. Orada çalışan bütün
ekip arkadaşlarımız, ben şey diyorum çalıştığımız
herkese mesailer, mesai arkadaşlarım derim. Biz
hep birlikte güzel bir enerji yaratmaya çalışıyoruz.
Bazı şarkılarımızda oluyor bu bazılarında olmu-
yor. Biz çok yükseliyoruz bazen mesela bütün ekip
aa çok güzel olacak diyoruz olmuyor ya da yük-
selmediğimiz şarkı patlıyor.

EŞİM BENİM HER ŞEYİM

ÜHer başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır
derler. Onaylıyor muyuz?
Kesinlikle. Eşim benim her şeyim.
Allah’ın bana verdiği en güzel
şeylerden biri de eşim.

ÜPeki yeni şarkı çıkma-
dan önce dinletiyor
musunuz?
Benim en acımasız
eleştirmenlerim
eşim ve kızım. Beni
yerden yere vuru-
yorlar. Çünkü
onlar benim çok
başarılı olmamı is-
tiyorlar. Ama ben
yine de inandığım
şeyi yaparım. Sonra
başarısız olursam da
haklıymışsınız derim.

ÜŞarkıcı eşi olmak zordur.
Belli ki Gülsün Hanım çok anlayışlı
biri. Uzun yıllar süren bir birlikteliğiniz
var. Anlaşamadığınız noktalar illa ki oluyordur. Ne
yapıyorsunuz o zamanlarda?
Hayatta zaten iki insan farklı ortamlarda büyüyor
yetişiyor ve gelişiyor. Sonra aşık oluyorsun. Bizim
için önemli olan şey saygı ve ortak paydada buluş-
mak… Karşındaki insanda aynı değerlere önem ver-
miyorsa zaten aşk olmaz. İmkânı yok birlikte
olamazsın. Ortak bir alanınızın olmadığı biriyle nasıl
anlaşacaksın? Ayrıca bir evin içinde her konuda otu-
rup konuşulabilmeli. Herkesin fikri alınmalı.

ÜBir şey dikkatimi çekti. Zeytinburnu’ndan her rö-
portajınızda bahsediyorsunuz. Nedeni
çok seviyor olmanız mı?
Seviyorum çünkü çocukluğum. Ben Ri-
ze’de doğdum. Doğduktan 60 gün
sonra İstanbul’a geldim. İstanbul’da da
Zeytinburnu’nda büyüdüm. Sonra
15’li yaşlarımda Bakırköy’e geçtim.
Zeytinburnu çocuğuyuz. Öyle derler
ya. Benim için çok önemli olan 2 yer
vardır: Biri Zeytinburnu diğeri İzmir.

ÜSosyal medyayla aranız nasıl?
Kahveye benzetirsek sosyal medyayla
benim aram sade. Hesaplarımı ben kul-
lanıyorum. Ama dijital bir çözüm orta-
ğımız var. Onlar yardımcı oluyorlar.
Fazla sevmiyorum, girmiyorum. Ken-
dime zaman ayırmaya çalışıyorum.,

SOSYAL MEDYANIN 
KURALLARI OLMALI

ÜPeki zararları sizi korkutuyor mu?
Sosyal medyayı kullanmasını bilirsen
hem iyi hem de kötü. Nasıl televizyo-
nun bazı kuralları varsa sosyal medya-
nın da kuralları olmalı. Bir gün bu
olacaktır. İnanıyorum. İnsanlar tabii ki
sosyal medyayı iyi kullanabilirlerse eğ-
lenmek adına ya da geliştirmek adına
güzel. Ama bu gidişatın düzeleceğini
düşünüyorum. Çünkü bir gün gelecek
yasakları olacak. Küfür ederek sokakta
dolaşıyor musun? Hakaret ederek gezi-
yor musun? Hayır. Ama sosyal medya-
nın içinde hepsi var. İşte bu yüzden
bazı sınırları olması lazım.

ÜPeki siz kendinizi koruduğunuz 
gibi çocuğunuzu da koruyabiliyor 
musunuz?
Tabii ki. Benim kızım büyük ama çalışı-
yor. O da sosyal medya çılgını değil. 28
yaşında Allah’tan biz o dönemi atlattık.
Vaaz verir gibi konuşmak istemiyorum
ama anne babalara şunu söyleyebilirim
çocuklara yemek yedirmek için önlerine
telefon koymasınlar. Çocuğa bütün

duygularını 
yaşatsınlar. Ço-

cuğa yemek yedir-
menin başka bir

yöntemini bulsunlar,
bu görevden kaçmasın-

lar. Bu bir kaçma aslında:
kolaya kaçma. Lakin çocuğu

monotonlaştırdıklarının 
farkında değiller. Ve otizmi tetiklediği

kanıtlanmış. Özelikle 2 yaşına kadar çocuk-
ların önüne koyulan tabletler çocukların otizm atak-
larını tetikliyor.

ÜNe mümkün ki sizi kötü ya da olumsuz haber-
lerle görebilmek... Aslında çok güzel bir kariyer 
geçirmişsiniz geriye bakıldığı zaman. Hiç mi 
şöhretin ateşine kapılmadınız?
Benim için en önemli değer aile. Bir de Allah bana
o kadar güzel bir yol açmış ki ben neden kötü bir
yola süreyim? Ya da egolarıma bu yolumu neden
feda edeyim? Mütevazi halde yaşıyorum.
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Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Söyleşi

Ünlü şarkıcı Altay
Biber, bundan
sonra albüm

yapmayacağını
belirterek, 

“Maxi single
yapabilirim. 
O da nasıl?

Klipleri çekerim.
Hazırda klipler
cebimde olur.
Ondan sonra 
3-4 ay arayla

yayınlarım” dedi
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Tekirdağ 
İrfan DEMİR

ÜEğitim hayatınıza verdiğiniz ara-
lar dikkatimi çekti. Önce gemi sonra
matematik sonra konservatuar…
Hepsini denemek ve bırakmak. Zo-
runda mı kaldınız yoksa bir arayış
içinde miydiniz?
Ben çocukluğumda müzisyen
olmak istiyordum ailem izin ver-
medi. Sonra Gemi Mühendisliği ka-
zandım. Ama 1 sene önce aynı
bölümü yazdığım için Gemi Makine
İstanbul Teknik Üniversitesi artı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı or-
taktı. O yüzden de 2 sene üst üste
yazamıyormuşsun. Bu sefer de ma-
tematik puanım yüksek diye Kara-
deniz matematiğe beni gönderdiler.
Dedim ki ben ne yapıyorum? Mü-
ziği bu kadar çok severken ne işim
var bunlarla dedim. Sonra bıraktım
geldim. Ailemden gizli konservatuar
sınavlarına girdim. Kazandım, 6
sene okudum mezun olamadım.
Çünkü hocam Nedret Günbay
benim kıymetli büyüğüm ellerinden

öptüğüm, beni hayata hazırlayan
benim hayatımda çok önemli

öğretmenlerimin hepsinin
en sonuncusu. Ve bana

dedi ki git oğlum sen şu
anda yaptığın işi yap.
İyi ki de demiş. Yoksa
benim konservatuar-
daki arkadaşlarım
daha operada söz-
leşmeliler, kadrolu
değiller.

AİLEMDEN GİZLİ 
SINAVA GİRDİM!

Ü26. Müzik dışında oyunculuk teklifleri de 
geliyor size. Oynar mısınız?
Şu anda gelmiyor lakin zamanında çok geldi.
Hele ilk popüler olduğum zamanlarda yapım-

cılarım yapmak istediler ama benim za-
manım yoktu. Haftanın 7 günü

şarkı söylüyordum. Ben şuna
inanıyorum. Oynayabilecek

kabiliyette biri değilim ve
yapmak istemiyorum.

Nokta bu kadar. Onu
oyuncu arkadaşlar
yapsın. Beni 
çekmiyor.

OYUNCU OLMAMI
İSTEDİLER

ÜFenomenler,
mankenler, oyun-
cular son dönemde
şarkıcı oluyorlar.
Sizce neden?
Ben neden oldukla-
rını bilmiyorum. Şunu biliyorum
ki bir insan neyi yapmak istiyorsa
yapsın. Çünkü bu dünyaya yaşa-
maya geliyoruz. Biz ona sen şunu yapabilirsin
bunu yapabilirsin diyemeyiz. Bunun cevabını ve-
recek olan dinleyicidir ya da izleyicidir. Mesleğe
başladığımda da bugün de şöyle hiçbir zaman
bakmadım aman başka iş yapıyormuş ve şarkı
söyleyemez. Hayır söyleyebilir! Söylemek isti-
yorsa söylemeli. Yaptığı proje güzelse eğer insan-
lar bunu dinliyorlarsa o zaman devam eder.
Değilse zaten yapmayı bırakıyor. O yüzden de çok
başarılı olan arkadaşlarımız vardır.

ÜPeki bu durumun müziğin değerini 
düşürdüğünü düşünmüyor musunuz?
Asla! Dinleyici neyi dinlemek istiyorsa o başarılı-
dır demektir. Ve o dinlediği şey yıllanıyorsa yani
bir şarkı yapıp bırakmıyorsa o müziği hangi mes-
lekten gelip yaptığının bir önemi yok. Ben oyuncu-
yum, şarkı da söylüyorum örnek Zuhal Olcay.
Oyuncu olup sesi çok güzel olan arkadaşlarım var.
Bu yüzden set koymamak lazım. Ben karar ver-

mesi
gereken
insanların
dinleyici ol-

duğunu düşünüyorum.

ÜTık’lar sizin için önemli
değil, doğru mudur?

Ben de bakıyorum tık’lara. Ama neye
göre bakıyorum o önemli. Ben bir önceki şarkım
ne kadar dinlenmiş bu şarkım ne kadar izlenmiş
diye bakıyorum. Bir önceki şarkım 2 milyondu şu
anki şarkım 3 milyonu geçti. Demek ki %50 daha
fazla dinlenen bir şarkı yapmışım. Bu çok önemli
benim için. Bu bir kıstas…

ÜGünümüzdeki tık’lara inanıyor musunuz peki?
Doğru olanı da vardır. Çünkü Türkiye halkının çok
genç bir nüfusu var. Neredeyse %60’a yakın.
Genç nüfusun olması demek, evet dinleniyor an-
lamına gelebilir. Çünkü neden 1 telefondan 1 kere
dinlenmiyor. Zaten bizim öyle bir durumumuz yok.

Üİsmail’e hayatı boyunca unutamayacağı 
bir şeyler söyleyin lütfen…
Yaşadığımız zaman dilimi o kadar kısa ki as-
lında. Bir o kadar da uzun. Bunu yaşarken çok
uzunmuş gibi düşün. Ama çok kısa olduğunu
asla unutma. Sevdiğin işi yap, hiç kimseyi kır-
mamaya çalış. Ve asla ne olursa olsun hayatta

sev-
medi-
ğin hiçbir
şeyi
yapma. Zo-
runlu değilsen
sen sevdiğin işi
yap. O iş seni güzel
yerlere götürecektir.
Hayatında hiç kimseye
pembe bile olsa yalan
söyleme. Benim için bunlar
en önemli şeyler. Hayatı
yaşa. Hayat çok güzel çünkü.
Zaten bir şekilde hayatın istedik-
lerini yapmak zorunda kalıyorsun.
Sen hayatı yaşa. Daha genceciksin.

ÜSorularımı beğendiniz mi?
Güzel güzel, dersine çalışmışsın. Çok güzel
bir röportaj oldu. Teşekkür ediyorum…

BiR iNSAN 

NEYi iSTiYORSA

YAPMALI

Üİzmir’in sizdeki yerini anlatır mısınız?
Ben aslında 94 yılında İzmir’e gittim ve İzmirli hemşeri-
lerim beni kendilerinden biri olarak görüp bağırlarına
basıp sonra tekrar İstanbul’a gönderdiler. Ben İstan-

bul’da çalışıyordum. İstanbul’dan İzmir’e bir işe gittim
ve orada kaldım. Hala daha İzmir’le bağlantım vardır.

En iyi arkadaşlarım İzmir’de yaşar, aile dostlarım
vardır. Benim için kıymetlidir. Ben de İzmir’de

yaşayan birçok insanın emeği vardır. 
Onların hepsine teşekkür 

ediyorum.

İZMİR BENİ 
BAĞRINA BASTI

YAPMAM
ARTIK ALBuM 

Altay Biber



Ş işli, Mecidiyeköy Ma-
hallesi, Şehit Er Cihan
Namlı caddesi, Emek 1

Sokak'ta 8 Şubat'ta meydana
gelen olayda bir süredir haber
alamadığı kiracısının evine
giden ev sahibi içeri girdiğinde
Emmanuel İfeanyi Orwun-
nah'un cesedi ile karşılaştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri
Emmanuel İfeanyi Orwun-
nah'un elleri ve ayakları bağ-
landıktan sonra bıçakla
öldürülmüş olduğunu tespit

etti. Yapılan incelemede gece
kulüplerinde DJ'lik yaptığı öğ-
renilen Emmanuel İfeanyi Or-
wunnah'un evinden 2 adet altın
kolye, cep telefonu, bilgisayar,
televizyon ve oyun konsolunun
çalındığı belirlendi. Detaylı in-
celemelerde cinayetin iki gün
önce işlendiği ortaya çıktı.

Operasyonla
yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cina-
yet Büro Amirliğine bağlı ekip-

ler olayla ilgili yaptığı çalış-
mada Jonathan C.(28) Esen-
yurt'ta bir rezidansta gözaltına
alındı. Ekiplerin yaptığı teknik
ve fiziki takibin devamında dün
gerçekleştirilen operasyonla
Sandro M.(32) yakalandı.
Şüphelilerin poliste verdiği ifa-
delerinde Sandro M.'nin cina-
yeti işlediklerini itiraf ettiği
öğrenildi. Şüphelilerin, Emma-
nuel İfeanyi Orwunnah ile
uyuşturucu ticareti yaptıkları
söyledikleri öğrenildi. DHA
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GÜNCEL 3

üsküdar, Kuzguncuk
Sahili'ndeki vatandaşlar
denizde hareketsiz duran

bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekip-
lerine haber verdi. Bu sırada sahil-
deki bir vatandaş denizdeki kişiyi
kurtarmak için yanına can simidi
alarak, denize atladı. Boğulma tehli-
kesi yaşayan 43 yaşındaki Nurcan Ç.,

can simidine alınarak, kıyıya çıka-
rıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiple-
rine teslim edilen Nurcan Ç.
ambulansla Haydarpaşa Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadı-
nın sağlık durumunun iyi olduğu öğ-
renildi. Öte yandan Nurcan Ç.'nin
İstanbul'a dün Diyarbakır'dan geldiği

öğrenildi. Görgü tanığı İsa Gül, "İle-
riye baktık midyeci zannettiğimiz kişi
meğerse kadınmış. Kadın suya
düşmüştü. Burada arkadaşlar vardı.
Yüzme bilen var mı dedim. Bir arka-
daş girdi. Can simidi attık. Can simi-
dini kadına taktı. Sürükleyerek el
birliğiyle kıyıya çıkardık. Ambulans
geldi aldı götürdü" dedi. DHA

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

trakya HaLkInIn 
GÖZdeSİ ÖZ keŞan

Denize düştü vatandaş kurtardıÜsküdar'da denize
düşen kadın sahildeki

bir kişi tarafından
kurtarıldı. Kadın, am-

bulansla hastaneye
kaldırılırken, deniz-
den çıkarıldığı anlar
kameralara yansıdı

Şişli'de evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde 
öldürülmüş olarak bulunan Nijerya uyruklu DJ. Em-
manuel İfeanyi Orwunnah (32) cinayetinde Brezilya
uyruklu iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Öldürülen
Orwunnah'ın uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenildi

Sahte deterjan
operasyonu

Beylikdüzü'nde sahte deterjan üretilen
imalathaneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda ünlü markalarının ürün-
lerinin sahtesi olan çok sayıda deterjan
ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mül-
kiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Bey-
likdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde

bulunan bir iş yerinde sahte deterjan üretimi yapıl-
dığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, üreti-
min yapıldığı binayı teknik ve fiziki takibe aldı.
Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, 3 katlı
imalathaneye bugün saat 11.00 sıralarında ope-
rasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına
alındı. İmalathanenin içerisine çok sayıda bilgisa-
yar sistemli deterjan döküm ve etiketleme makine-
lerinin kurulmuş olduğu görüldü. 

500 deterjan satışa hazırdı

İmalathanede yapılan aramalarda ise ünlü bulaşık
ve çamaşır deterjanı markalarının etiketleri bulu-
nurken, yaklaşık bin 500 satışa hazır olarak şişe-
lenmiş sahte bulaşık ve çamaşır deterjanı, çamaşır
suyu ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Öte yan-
dan imalathanede bulunan ürünlerin ünlü marka-
ların orijinalleri ile birebir aynı yapıldığı görüldü.
Operasyon düzenlenen depodaki inceleme ve
arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alı-
nan şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube
Müdürlüğü'ne getirildi. DHA

İstanbul'da okul çevrelerinde uyuştu-
rucu madde ticareti yapan suç örgütüne
yönelik yapılan operasyonlarda 21 şüp-

heli gözaltına alınırken, okul önlerinde satılmak
üzere paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş on-
larca kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operas-
yon anları kameralara yansıdı. İstanbul Çocuk
Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Fındıklı Ma-
hallesi ve Ataşehir Kayışdağı ile İnönü Mahallele-
rinde bulunan okulların çevrelerinde uyuşturucu
madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Okulların çevresinde uyuşturucu satışı yapan şüp-
helileri belirleyen ekipler, 14 Şubatta 9 adrese eş
zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete
lideri Ö.Ş.(37) ile 10 şüpheli yakalanarak gözaltına
alındı.  Baskın
düzenlenen ad-
reslerde yapılan
aramalarda ise 8
kilo 174 gram
hint keneviri, 250
gram kokain
maddesi, uyuş-
turucu madde ti-
caretinden
kazanıldığı dü-
şünülen 50 bin lira, 600 dolar ve 450 avro ele geçi-
rildi. Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Çocuk
Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenlenen
suç çetesinin Kadıköy, Üsküdar, Beykoz ve San-
caktepe'de de uyuşturucu madde ticareti yaptığını
belirledi. Şüphelilerin Beykoz'da kiralıkları bir vil-
lada da uyuşturucu üretimi yaptıkları öğrenildi.
Bunun üzerine ekipler, 15 ve 17 Şubatta 6 adrese
daha operasyon düzenledi. 

Avcılar'da bir okulda müdür yar-
dımcısı olan eşi Ayşegül Çelik'i 26
Temmuz 2018'de (39) sokak orta-

sında, onun annesi Fehime Küçük'ü (58) ise
evinde öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan
Mehmet Reşit Çelik'in (41) davasında mah-
keme hükmünü açıkladı. Bakırköy 2. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşma-
sında tutuklu sanık Mehmet Reşit Çelik ile
taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada bir
önceki celse mütalaaya karşı savunma yap-
mak için süre isteyen sanık avukatları bu celse
beyanda bulundu. Olay günü Ayşegül Çelik'in
müvekkiline tahrik edici cümleler kurduğunu
savunan sanık avukatı Okan Kadir Bektaşoğlu
“Maktulün aşağılama, aldatma itirafı içerir
imaları ve sanığın kız kardeşine yönelik küfür-
leri nedeniyle tahrik altında bu suç işlenmiştir.
Bu nedenle tahrik hükümlerinin uygulanma-
sını talep ediyoruz” dedi.

Gerekçesi tespit edilemedi

Bir diğer sanık avukatı İlhami Sayan ise mü-
vekkilinin tasarlayarak cinayet işlediğinin
doğru olmadığını söyleyerek “Öldürme hu-
susu sabittir ancak vasıflandırma yanlıştır.
Müvekkilim psikolojik sorunları olan birisi de-
ğildir. Bu nedenle çok sevdiği eşine karşı 8 kur-
şun sıkarak öldürme suçunun gerekçelerini
iyice tespit etmek gerekiyor. Tahrik hükümleri-
nin uygulanmasını istiyoruz. Müvekkilimin ka-
yınvalidesi Fehime Küçük'ü öldürme eylemi de
tahrik altında işlenmiştir” dedi. DHA

Zehir tacirlerine
göz açtırılmadıKatile müebbet verildi

Avcılar'da eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Reşit Çelik'in davasında mahkeme
kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığın 1'i ağırlaştırılmış 2 müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi

CInayetIn ardIndan
uyuSturuCu CIktI 

Adliyeye sevk edildiler
Şüpheli Sandro M.'nin olay günü ar-
kadaşı Jonathan C. ile birlikte Orwun-
nah'nın evine gittiklerini kendisine
"Eşim hamile bana olan 1200 dolar
borcunu öde" dediği DJ'in bunu red-
detmesi üzerine kendisiyle boğuştuk-
larını ardından Nijeryalı Dj Emmanuel
İfeanyi Orwunnah ellerini ve ayakla-

rını domuz bağıyla bağlayarak iş-
kence ettikleri ardından öldürdüklerini
söyledikleri öğrenildi. Şüpheli Sandro
M.'nin uyuşturucu ticareti suçlamasıyla
aranmasının olduğu ayrıca cezaevi fi-
rarisi olduğu tespit edildi. Şubede iş-
lemleri tamamlanan Brezilya uyruklu
iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Pişmanım dedi
Sanık Çelik ise teslim ol-
duğu günden bu yana
her şeyi samimi olarak
anlattığını söyleyerek
“Ayşegül'ün ağır sözleri
nedeniyle kendimden ge-
çerek bu olayı gerçekleş-
tirdim. 2. olay istemeden
gerçekleşti. Kendimden
çok çocuklarım için düşü-
nüyorum. Pişmanım”
şeklinde savunma yaptı.
Sanığın savunmasının ar-
dından mahkeme heyeti
kararını açıkladı. Mah-
keme sanık Mehmet Reşit
Çelik'in eşi Ayşegül Çe-
lik'e karşı öldürme eyle-
minden dolayı
ağırlaştırılmış müebbet
hapis ile cezalandırılma-
sına karar verdi. Sanığın
kayınvalidesi ve teyzesi
Fehime Küçük'e karşı öl-
dürme eyleminden dolayı
ise müebbet hapis ile 
cezalandırılmasına 
hükmedildi.
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R esmi Gazete’de, “Büyükşehir Bele-
diyeleri Koordinasyon Merkezleri
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-

masına Dair Yönetmelik” yayınlandı. Yeni
yönetmeliğe göre UKOME’nin üye sayısı
şöyle arttırıldı: “Büyükşehir Belediyeleri
Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin
17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendindeki “Milli Savunma Bakanlığı” iba-
resinden sonra gelmek üzere “, Milli Eğitim
Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğının birer” ibaresi eklenmiş, (g)

bendindeki “Devlet Demiryolları Genel
Müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve TCDD Taşımacılık Anonim Şir-
keti Genel Müdürlüğünün birer” ibaresi ek-
lenmiş, (ğ) bendindeki “Karayolu” ibaresi
“Ulaştırma Hizmetleri” şeklinde değiştiril-
miş, fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer
bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.”

Dava açacaklar

UKOME’nin mevcut yapısında 11’i İBB,
10’nu hükümet tarafından belirlenen 21

üye bulunuyordu. Yapılan değişiklikle 3 ba-
kanlık daha UKOME bünyesine dahil edi-
lerek üye sayısı hükümet lehine 27’ye
çıkarıldı. Yeni UKOME Kurul teşekkülü; 11
Üye Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi, 16
Üye Diğer Kamu Kurum Kuruluşları Tem-
silcileri, (Demiryolu ağı olmayan illerde 14
Üye) dve İlçe Belediyelerinden oluştu.
UKOME’de yapılan üye sayısı değişikliği-
nin “yetki tırpanlama” anlamına geldiği ve
üye sayısının AK Parti lehine değiştiği belir-
tildi. Başta İBB olmak üzere CHP’li büyük-
şehir belediyelerinin yönetmeliğin iptali için

dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. 

İBB artik çoğunluk değil

CHP İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı da yap-
tığı açıklamada, “Yeni bir engelleme çabası
daha. İBB’nin yönettiği UKOME’nin yapısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından de-
ğiştirldi. İBB artık UKOME’de çoğunluk
değil azınlık. Milli Eğitim ve Aile Bakanlıkları
da UKOME’nin üyesi haline geldi” dedi. Ya-
pılan bu değişikliğin İBB’nin yanı sıra Ankara
Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi’ni de etkileyeceği iddia ediliyor.

Budanan dallar
elektriğe dönüşüyor

AtAşehir Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü’nün gerçek-
leştirdiği budama çalışmaları ma-

halle mahalle devam ediyor. Ağaçların daha
sağlıklı gelişebilmesi, hastalıklardan korun-
ması ve ömürlerinin uzatılması için yapılan
budama çalışmaları aynı zamanda daha es-
tetik görünümlere kavuşabilmelerini de sağ-
lıyor. Ataşehir’de alanında uzman
personeller tarafından sürdürülen çalışma-
lar, ağaçların türleri ve durumları göz
önünde bulundurularak en uygun budama
yöntemleri ile zarar verilmeden gerçekleşti-
riliyor. Ataşehir Belediyesi’nin park ve yeşil
alanlarda yaptığı budama çalışmalarında
elde edilen dal ve yapraklar, Ataşehir’de li-
sanslı bir firma tarafından öğütülüyor, bu-
rada cips haline getirilen malzemeler
Düzce’de bir biyokütle enerji santralinde
yakıt olarak kullanılıyor. 

970 derecede kaynatılıyor

Budanan dallar ve diğer ahşap malzemele-
rin öğütülmesiyle elde edilen, ardından da
cips haline getirilen atık malzemeler, 970
derecelik kazanda yakılıp santral türbinleri
döndürülerek elektrik üretiliyor. 

T ürk Milleti'nin tek başına iktidar
verdiği ender partilerdendir AK
Parti.Halkımızın büyük teveccüh gö-

setererek sarıldığı, hem dünya hem ahiret
umutlarını kendisinde gördüğü Ak Parti,
büyük projelere imza atmasına rağmen
2016'lara kadar olağanüstü mağduriyetlere
de uğratıldı.

**
Fakat halk, bu durumları tek tek analiz

ederek bir kenara yazdı, kaydetti.
**

Türk Halkı günü geldiğinde (yerel veya
genel tüm seçimlerde) Ak Parti'nin yanında
yer almakla kalmadı, mağdurun lehine ola-
cak şekilde gövdesini taşın altına koydu,
verdiği destekle partisini savundu. O kadar
ki partinin etkili, yetkili organlarındaki bir-
çok görevlilerinin yolsuzluk, kayırma, tor-
pil, nefsani, şeytani yıkıcı faaliyetleri
varken; iç siyasetteki galiz hatalarını göz-
lemleyen, yazan, konuşan iki elin parmakla-
rından daha az sayıdaki din, iman, vatan,
bayrak sevdalılarının dışlanması ve adeta
'afaroz' edilmesi Ak Parti'ye büyük zararlar
veriyor.

**
Tüm bu olumsuzlukların önünü almak is-

teyen sayın Cumhurbaşkanı, "revizyon çalış-
ması" yapılacağını söylediğinde malüm et-
kili, yetkili kadrolar; "çoktandır
beklediğimiz temizlenme ve arınma dedi-
ler", önerdikleri yeni kadroların işbaşı yap-
masını sayın Cumhurbaşkanı'mıza temin
ettirdiler.

**
Temizlik harekatının başarıyla tamam-

landığı sanılırken, kısa zaman sonra "eyvah"
denilerek şikayet edilen önceki dönem gö-
revlileri aranır oldu. Zira Ak Parti'yi,
"Akp'lileştiriyorlar" diye şikayet eden halk,
yeni kadroları görünce önceki dönem kad-
rolarına rıza gösterir oldu.

**
Ve samimi parti bağlıları gruplar halinde

adreslerini değiştirmeye başladı.
**

Bu açmaz Ak Parti'yi hala hızla eriten en
önemli nedenleden biri.

**
Halka göre; "dareyn mutluluğu vaadeden"

partilerinin kadroları da parti felsefesiyle
uyumlu ve örtüşen karakterde olmalıydı !

**
Evet, Ak Parti'deki erime gün geçtikçe

büyüyor, yurdun çeşitli bölgelerine istifalar

halinde yansıyor. Üstelik bunlar arasında
azımsanmayacak sayıda parti kurucuları
var.

**
Son seçimlerde hayli kayıp yaşayan Ak

Parti'de yeniden diriliş ümidiyle "ıslahat fer-
manı" bekleniyor. Zannımıza göre, ülkenin
yoğun gündemi nedeniyle bu önemli sorun
öteleniyor, ama sorun da kronikleşiyor.

**
Kurt dumanlı havayı sever.Yeni kurul-

makta olan partiler teşkilatlanmalarını ya-
parken gözlenen o ki; sermayelerini sadece
Ak Parti tabanından temin ediyorlar !

**
İlk seçimler öncesinde yeni partilerin

oluşturacağı muhtemel 'üçüncü bir ittifak'
Ak Parti'yi oldukça zorlayacaktır. Bunlar
yeni sistemde (Başkanlık Sistemi) çok
önemli rol alırlar. Bizden söylemesi...

**
Türkiye Halkı 'muktedir olma' anlamında

iktidara güvenini kaybediyor.Fetö Terör Ör-
gütü ile mücadelenin ağır aksak yürü-

düğü,Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye göz açtır-
mak istemeyen vahşi Batı'nın blok halindeki
siyaset  oyunları,Pkk, Pyd, Ypg ile yürütü-
len amansız mücadeleler,Suriye, Irak, Libya
ve Filistin konuları ile mazlum halklara el
uzatma zorunluluğu,İçerdeki namert muha-
lefet her tarafa yayılan gücümüzün 'kırılma-
sına' neden olurken; halkın iktidara olan
güvenini ciddi olarak sarsıyor.

**
15 Temmuz'un bal gibi 'provası' olduğu

bilinen "Gezi Parkı" eylemcilerinin bir num-
arası Osman Kavala ve diğerlerine çıkarılan
'beraat kararı' halka; 'hükümet edilemi-
yormu acaba ?' sorularını sorduruyor.

**
Tam bu esnada hiç gündem olmaması ge-

reken "Türkiye'de DARBE OLUR/MU ?" al-
gısı, ABD kökenli olarak eski Genel
Kurmay Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu
katkısıyla tartışılmaya başlanıyor.

**
Bunları tesadüfle izah etmek mümkün

değil. Hükümeti yeni bir uğraş içine sok-
mak, dirayet ve azmini kırmak, halkı tedir-
gin etmek amacına matuf.

**
Tüm bu problemlerle boğuşan iktidar,

ekonomide çalışmalar yapsa da kısa za-
manda halka olumlu yansımaları olmuyor,
ayrıca işsizlik başını almış gidiyor, pazar

tezgahları el yakıyor. Fırsatı ganimete çe-
virmek buna denir.

**
Tek dert sayın Recep Tayyib Erdoğan git-

sin, ondan kurtulalım da ne olursa olsun.
**

Genel ahlak sorunlarına değinmemek
daha doğru. Neresinden başlayıp neresinde
bitirebileceğimizi bile kestiremiyoruz. İki
ağaç kesildi diye cadde ve sokakları darma
duman edenler; dört milyon mültecinin dra-
mına duyarsız kalabiliyor. Kalbler mühür-
lenmiş, gözler kör olmuş...

**
Kumar, fuhuş diz boyu, kadın cinayetleri

utandıracak boyutlarda, cinnet geçiren anne
baba evladını, evlat anne babayı katlediyor.

**
Araştırmalara göre, içerdikleri bakımın-

dan toplum yapımıza hiçte uygun olmayan
"İstanbul Sözleşmesi"nden de alınan güçle
haklı/ haksız iki milyon kadar babaya
"evden uzaklaştırma" verilmiş... Toplumun
temelini oluşturan 'aile'nin bunun neresinde
kaldığının cevabını veren yok. Daha neler
neler...

**
Eminiz ki, bütün bunlardan herkes gibi

hükümet edenlerde rahatsızlık duyuyordur.
Ama illa çare, illa çözüm.Dert bizde, Em
hükümette !Selam ve sevgi ile. 

AK Parti’de bunalımlı günler

İBB'nin yönettiği UKOME'nin yapısı Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle değiştirildi. Yeni yönetmelikte,
Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da UKOME üyesi yapıldı.
Başta İBB olmak üzere CHP'li büyükşehir belediyeleri yönetmeliğin iptali için dava açmaya hazırlanıyor

Ağaçların sağlıklı gelişebilmesi için gerekli
olan budama çalışmalarında kesilen 
dallar, önce biyokütle enerji santrallerinde
elektriğe dönüşüyor, kalan küller ise
beton santrallerinde kullanılıyor.
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İstanbul Anadolu 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1134871)
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KARAR NO : 2020/7
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Bağcılar’da virüs temizliği
Bağcılar Belediyesi çevre koruma ekipleri, ilçedeki toplu yaşam alanlarında oluşabilecek
tüm virüs ve mikroplara karşı ilaçlama ve temizlik çalışmalarını artırdı.

Çin’in Wuhan kentinde
ortaya çıkan ve tüm
dünyada büyük paniğe

neden olan corona virüsü, metro-
pollerde temizliği ön plana çıkardı.
745 bin nüfusuyla İstanbul’un en
büyük üçüncü ilçesi konumundaki
Bağcılar’da rutin olarak gerçekleş-
tirilen temizlik ve ilaçlama çalışma-
larına kış hastalıkları sebebiyle
daha da ağırlık veriliyor. Bu
amaçla Bağcılar Belediyesi Çevre
Koruma Müdürlüğü bünyesinde
5’er kişilik iki ekip oluşturdu. Tam
donanımlı ekipler, ilçe genelinde
vatandaşların toplu yaşam alanı
olan 140 park, 8 nostalji bahçesi,
okul ve camileri titiz-
likle temizleyerek

mikrop ve virüslerden arındırıyor.
Doğa dostu ilaçların kullanıldığı
çalışmalarda camideki ibadet alan-
ları, parklardaki spor ve oyun
grupları ile hafta sonları da okul-
larda sınıflar ilaçlanarak dezen-
fekte ediliyor. İlaçlanan yerler
köpük ve tazyikli suyla yıkandıktan
sonra insan sağlığını koruyan or-
ganik malzemelerle arındırılıyor.

Bütün tedbirleri aldık

En hassas yerler olan çocuk oyun
alanlarındaki tüm yüzeylerde, bili-
nen bakteri, virüs ve mikropların
yüzde 99'unu yok eden ve üremele-
rini durduran, güçlü etkiye sahip
antimikrobiyal koruyucular kulla-
nılıyor. Ağır metal ve gümüş içer-

meyen, zehirli madde ve kimyasal
kalıntı bırakmayan bu koruyucular,
diğer bakteri, virüs ve mikropların
direnç kazanmasını engelliyor. Bu
sayede özellikle çocuklar pırıl pırıl
hale getirilen eğitim ve oyun alan-
larında daha güvenli şekilde
zaman geçiriyor. Yaşanabilecek
virüs vakalarına karşı önceden mü-
dahale amaçlı temizlik yaptıklarını
söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, "İlçemizde hem-
şehrilerimizin herhangi bir virüs ve
mikroplardan zarar görmemesi
için eskiden beri süregelen çalış-
malarımızı artırarak titiz bir şekilde
devam ettiriyoruz. Bütün tedbirleri
aldık” diye konuştu.
UFUK ÇOBAN

AvcılAr Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli’nin adaylık dönemindeki pro-
jelerinden olan Engelsiz Yaşam Merke-

zi’nin yapımına başlandı. Avcılar Gümüşpala
Mahallesi İskeçe Caddesi üzerinde yer alan mer-
kez, engelli olan tüm vatandaşların ve ailelerinin
yararlanabileceği her alanda donanımlı sosyal
alan olarak hizmet verecek. Engelli bireylerin sa-
nattan spora, eğitimden eğlenceye her türlü sos-
yal ihtiyaçları için hizmet alabilecekleri Engelsiz
Yaşam Merkezi’nde, özellikle engelli çocukların
rehabilite edilmesi, kaynaştırılması ve eğitilme-
sine yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor.  

Eşitlik değil hak meselesi

Engelli çocuklarında kullanımına uygun stan-
dartlarda oyun grubu, salıncak ve tahterevalli ile
spor yapabilme imkânı sağlayacak engelsiz fit-
ness, el ve zihinsel becerileri ile sanatsal (müzik,
resim) yeteneklerini geliştirmeye yönelik resim
panoları, kabartma satranç takımları bulunan
aktivite alanı, doğayla temasta bulunabilmeleri
hobi bahçesi, eğitici ve öğretici masallar anlatan
otomatik konuşan ağacın yer alacağı masal
adası yer alıyor. Bu proje ile engelli bireylerin ve
kendilerine bakmakla yükümlü aile üyelerinin
sosyal hayata aktif katılmalarını amaçladıklarını
belirten Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, "Engellilik meselesi; bir eşitlik mese-
lesi, hak meselesi, eşit yurttaşlık meselesidir. Bu
anlayışla belediye başkanlığı görevini yürüttü-
ğüm Avcılar’ı tüm önyargılardan uzak, her va-
tandaşın eşit şartlarda keyifle yaşadığı bir kente
dönüştürmek için tüm gücümle çalışıyorum.
Dolayısıyla Avcılar bizim yönetimimizde engelli-
lerin haklarının gözetildiği, onların toplumsal
hayata aktif biçimde katılacağı örnek bir ilçe
olacak" dedi.

Engelli merkezi için
ilk kazma vuruldu
Engelli merkezi için
ilk kazma vuruldu
Engelli merkezi için
ilk kazma vuruldu
Engelli merkezi için
ilk kazma vuruldu
Engelli merkezi için
ilk kazma vuruldu
Engelli merkezi için
ilk kazma vuruldu
Engelli merkezi için
ilk kazma vuruldu



İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
29'ncu ilçe belediyesi ziyaretini

Sarıyer'e yaptı. Sarıyer Belediye Baş-
kanı Şükrü Genç, bina girişinde karşı-
ladığı İmamoğlu ve ekibini, makam
odasında ağırladı. Ağırlamada, İma-
moğlu ile Genç arasında renkli diya-
loglar yaşandı. İmamoğlu'nun,
"Başkanım, sen 3 dönemde 3 maz-
bata, ben, bir dönem ve 2 seçimde 3
mazbata…" sözleri hem Genç hem de
odada bulunanlar tarafından kahka-
halarla karşılandı. İmamoğlu, Genç'in,
"Aldığınız ilk mazbatayı saklıyor mu-
sunuz" sorusuna, "Duruyor tabi. Verir
miyim? Esas mazbata o. Yan yana
asılı ikisi. Arasında fotoğraf çektirenler
oluyor" yanıtını verdi.

Başka belediye 
başkanı var mıdır?

Sarıyer ziyaretiyle 29'ncu ilçe beledi-
yesi ziyaretini gerçekleştirdiklerini be-
lirten İmamoğlu, "İddia edelim ki;
görevinin hemen hemen ilk 10 ayında,
39 belediyeyi de gezen bir belediye
başkanı Büyükşehir'de bir yerde olmuş
mudur bilmiyorum ama iddialı bir şe-
kilde bu süreci, belediyelerimizle yö-
netmek arzusundayız" dedi. Bu sırada
araya Genç girdi ve "Sonuçta 10 yılda
kimse gelmedi buraya" katkısında bu-
lundu. İmamoğlu'nun bu katkıya ya-
nıtı, "Gerçek mi? ('Evet' yanıtı.) 5 yılda
ben de görmedim; ama bu hoş bir şey
değil. Bizim amacımız, yerel demokra-
sinin en önemli mekanizmalarını güç-
lendirerek iş birliği yapmak, onların
sahadaki deneyimleri, bir üst yöneti-

min aslında işini kolaylaştıracak dene-
yimler…" oldu.

Sorunlar diyalogla çözülür"

Her gün sahayı gören insanlar Sarı-
yer'i yönetiyor" diyen İmamoğlu, "Aynı
ölçekte, aynı sıklıkta bunu İBB'nin ya-
şaması, hissetmesi mümkün değil. Sa-
rıyerli hemşehrilerimiz, Sarıyer
Belediyesi'ne geliyor. Onlar, ilk muha-
tap. Dolayısıyla; bilgi akışı, teknik ileti-
şimin en güçlü olduğu alan burası.
Bizim de Sarıyer'le, bu iş birliğini nasıl
güçlendiririz, daha fazla neler yapabi-
liriz, bugüne kadar Büyükşehir hangi
konularda eksik kalmış, neler yapmış,

neler yapamamış… Bundan sonraki
yol haritamızı beraber belirleme top-
lantısı. Toplantıları, Sarıyer'de değil sa-
dece, bütün ilçelerimizde aynı
konseptle yapıyoruz, hangi partiden
olursa olsun. Bütünüyle beraber görü-
şüp, bundan sonra da bu iletişimin ke-
sintisiz sürmesini istiyoruz. Ben
eminim ki; diyalog ile konuşmak ile
bazı sorunlarda çözüm oluşturuluyor.
Bu bağlamda bugün, İstanbul'umu-
zun deneyimli belediye başkanların-
dan Sayın Şükrü Genç Başkan'ımla,
Sarıyer'deki ekibiyle beraber güzel, ve-
rimli bir Sarıyer günü yaşamak istiyo-
ruz" şeklinde konuştu.

İLKELİ KÖŞE

İlke DUYAN

ilkeduyan@gmail.com

AYNUR CİHAN
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Dijital kozmik oda

F arklı mecralar olduğunu sananlar var ama ins-
tagram da facebook da whatsapp da aynı şir-
ketin platformları. Tüm bu veriler aynı çatı

altında toplanıyor.
Paha biçilemez dev bir bilgi kasası.
İnsanlığın kozmik odası.
Geleneksel medyanın kaybettiği güven boşluğun-

dan yararlanarak maalesef bilgi kirliliğini de berabe-
rinde getirerek günümüzün haber alma ve yayma
mecraları.

Elimizdeki telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara
baktıkça bugün diyoruz ki; 'Biz eskiden ne yapıyor
muşuz?' Kitap okuyor, şiir yazıyor, radyo dinliyor, sa-
atlerce birbirimiz ile sohbet ediyor, gözlerimizin içine
bakarak saklamaya çalıştığımız dertlerimizden ha-
berdar olabiliyorduk.

Peki hiç düşündünüz mü hayatın genel akışı içeri-
sinde bu yeni düzen, bizlerden bir çok şeyi götürürken
rehin verdiğimiz parmak izlerimiz, yüz profillerimiz,
fikirlerimizin karşılığında bize neler vadediyor? Ya
da bir başka değişle biz tüm bu bize özel bilgilerimizi
neyin, nelerin karşılığında gönüllü olarak 
paylaşıyoruz?

Dünyayı küçülterek çok uzaklarda yaşayan bir ak-
rabamızdan, tanıdığımızdan haber alabiliyor, yolunu,
izini kaybettiğimiz birine ulaşabiliyoruz. Elimizde
dev bir kütüphane taşıyor, bulunduğumuz yerden sa-
atlerce bedavaya araştırma yapabiliyoruz. Haber
saatini beklemeye gerek kalmadan neredeyse anlık
ceryan eden tüm gelişmelere görüntüleriyle ulaşabili-
yoruz. Tanıdığımız tanımadığımız hemen hemen her-
kese aynı dili konuşmasak dahi istediğimiz zaman
meramımızı iletebiliyor, iş bağlantıları 
sağlayabiliyoruz.

Artık fotoğraf tab ettiren hemen hemen hiç kimse
kalmadı. Paylaştığımız fotoğrafları cebimizde dijital
bir arşiv olarak saklıyoruz. Listeyi uzatabiliriz.

Bu platformlara yönelik yapılan araştırmalara
göre kullanma amaçlarımız arasında ilk üç sırada
yer alanlardan biri 'paylaşım yapmak ve yapılan pay-
laşımları takip etmek'. Kimler görmüş, beğenmiş,
kim kiminle neredeymiş derken merak duygumuzu
uyanık tutarak bağımlılık yaratmak. Tüm bu plat-
formların ortak özelliği ise ücretsiz olmaları. Aldıkla-
rımızın karşılığında verdiklerimiz var. Dolayısıyla
ortada dijital bir ticaret söz konusu. Bu ticaretin be-
dava oluşunun sebebi, sağladığı kolaylıkları ve sun-
duğu imkanları kullanırken mecazi anlamda yabancı
birinin zihinlerimize girmesi olabilir mi? Yeryüzünde
bulunan her insanın parmak izi tek. Bu kadar değerli
bize özel, gizli kalması gereken bir bilgiyi paylaşacak
kadar düşünme yetimizi bize unutturan sistemin hızla
ilerleyen teknoloji ile bizlere verebileceği zararların
farkında mıyız?

Yaptığımız paylaşımlardan ve yorumlardan yola
çıkarak toplumsal eğilimlerimizi belirleyip suni gün-
dem yaratarak bizi istedikleri gibi yönlendirip yönete-
bileceklerini biliyor muyuz? 

Profesyonel seçim kampanyaları nasıl yürütülüyor
dersiniz? Rakiplerin nasıl alt edebileceğini aslında
bizler bu platformlar aracılıyla hep bir ağızdan gö-
nüllü olarak haykırıyoruz.

Başa geldiklerinde oturdukları koltuklarda nasıl
kalacaklarını da!.

İlkeli Söz; Hep derim inancını sakatlama. 'Tevek-
kül' en güzel yol. Hayat bir gün değil, bir ömür.
Bugün varsa bugünün yarını da var!.

1 DONEMDE
3 MAZBATA!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29'uncu ilçe belediyesi ziyaretini Sarıyer'e yaptı. Ziyarete, İmamoğlu
ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç arasında yaşanan "mazbata diyalogu" damga vurdu.
Genç'in makam odasında bulunan 3 mazbataya göndermede bulunan İmamoğlu, "Başkanım, 
sen 3 dönemde 3 mazbata, ben, bir dönem ve 2 seçimde 3 mazbata…" ifadelerini kullandı

İmamoğlu ve Genç’in sohbeti
yüzlerde tebessüm oluştururken
o anlar objektiflere de yansıdı.

İMaMoğlu ve ekibine ziyaretlerinden
dolayı teşekkür eden Genç de "10
yılla ilgili anlatılacak öyle çok şey var
ki; aslında da hiçbir şey yok! Maale-
sef sizler de yaşadınız; 10 yılda çok
fazla diyalog oluşturamadık. Buna
rağmen biz, bir hedef belirledik. Bir
planlama
yaptık ve bu
planlamayla,
yerel yöne-
timlerin nasıl
çalışması ge-
rektiğini, şart-
lar ne olursa
olsun, neler
yapılması ge-
rektiğini yap-
tığımız işlerle,
hiçbir şekilde

bir belediyenin olmadığı, bir kurumun
olmadığı yerde çok iyi bir kurumsal
yapılanmayla, çok iyi bir yerel yöne-
tim anlayışına kavuştuk. Demek ki,
şartlar ne olursa olsun, bunları yap-
mak mümkün" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, İBB ve sarı-

yer Belediyesi
ekipleri, ilçe-
nin sorunları-
nın ele
alınacağı
sunum salo-
nuna geçti.
İmamoğlu ve
Genç, sunu-
mun ardından
ilçede saha in-
celemelerinde
bulundu.

Planlama çok önemli

BaŞakŞehir Belediyesi Gençlik Oyunları
kapsamında Başakşehir Emin Saraç Kültür
Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya, Başkan

Kartoğlu'nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur
Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz,
İlim Yayma Cemiyeti Temsilcisi Abdullah Yasir Şahin,
jüri üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Sunuculuğunu geçen yılın birincisi Ömer Emir Se-
vinç'in yaptığı yarışmada, ilçe genelindeki 22 liseden fi-
nale kalan 5 öğrenci performanslarını sergiledi.
Finalistler, diriliş medeniyetinin öncüsü, mütefekkir,
şair ve yazar Sezai Karakoç'un şahsiyetini, yaşam tarzı
ve fikirlerine yönelik sunumlar yaptı.

Sezai Karakoç yaşayan bir efsanedir

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kar-
toğlu, hitabet yarışmasını beşinci kez
düzenlediklerini belirterek, “Bu yılki
tema şair Sezai Karakoç ve onun

örnek hayatı. Kendisi yaşayan bir
efsanedir. Yaşayan bir kişinin ef-
sane olarak görülmesi muhte-
şem bir şey. Bu faaliyetlerdeki
amacımız, sizlerin daha iyi
yetişmesi ve imkânlara ka-
vuşması. Kendi müziğini,

tiyatrosunu, teknolojisini
üreten bir gençlik için

çalışıyoruz. Belki burada
yarışan gençlerimiz You-
tube Akademimizde içerik-
ler üretecek, Radyo
Başakşehir'de programlar
yapacaklar. Ben, bu prog-
ramda emeği geçen herkese
teşekkür ediyor ve dereceye
giren kardeşlerimizi Ku-
düs'e gönderme sözü veri-
yorum” diye konuştu.
Yarışma sonunda ön ele-
melerde diğer 17 öğrenciye Sezai Karakoç'un tüm eser-
lerinin yer aldığı kitap seti hediye edildi.

Kazananlar belli oldu

Jürinin hitabet, Türkçeyi güzel kullanma ve içerik
olmak üzere üç kategoride değerlendirme yaptığı Sezai
Karakoç Hitabet Yarışması'nda derece giren öğrenciler
ve okulları ise şöyle açıklandı: “Birinci; Esma Sümer /
Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi.
İkinci; Mehmet Sait Gül - Mehmet Emin Saraç Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi. Üçüncü; Sena Bilen - TOKİ
Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” Jüri
özel ödülünün sahibi ise Başakşehir Anadolu Lisesin-
den Emir Şenel ile Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lise-
sinden Hasan Turgay Özkurt oldu.
CENGİZ ALÇAYIR

Başakşehir’de 
Kudüs müjdesi

Başakşehir
Belediye 
Başkanı

Yasin Kartoğlu,
Sezai Karakoç

Hitabet
Yarışması'nda 

finale kalan beş
öğrenciyi 
Kudüs'e

gönderecek-
lerini müjdeledi

Vapurların müzisyen
havuzu yenileniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir
Hatları AŞ, vapurlarda müzik yapan seslere 
yenilerini ekliyor. Vapurlardaki müzik kalitesini
artırmak amacıyla bir yarışma düzenleyen Şehir
Hatları AŞ, Beyaz Masa üzerinden yapılan
başvuruları değerlendirmeye başladı. İlk gün
jüri karşısına 13 grup ve solist çıkarak
performanslarını sergiledi

Şehir Hatları AŞ İdari ve Sosyal İşler
Sorumlusu ve Vapur Müzisyenleri Koor-
dinatörü Tunç Baydar, Üsküdar Üniver-

sitesi öğretim görevlisi Nazım Çınar ve keman
sanatçısı Batuğhan Çakmak’tan oluşan jüri, Yeni
Kadıköy Vapur İskelesi’ndeki eğitim salonunda mü-
zisyenleri dinledi. Beyaz Masa’ya kayıt yaptıran 31
müzisyenden, 13 grup ve solist hem enstrüman
çalma hem de şarkı söyleme yeteneklerini jürinin
karşısında sergiledi. Vapur müzisyenleri havuzunda
82 müzisyenin bulunduğunu hatırlatan Şehir Hat-
ları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, daha fazla
müzisyene fırsat tanımak istediklerini söyledi. De-
detaş, “Vapurlardaki müzik kalitesini artırarak, yol-
cularımızın yolculuklarını daha keyifli hale
getirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda müzisyen-
lere, müziklerini duyurmak için fırsat tanımak isti-
yoruz” dedi.

Müzik kalitesi artacak

Daha kaliteli müzik hedefiyle açılan yarışmada,
vapur müzisyenleri havuzunda bulunan 82 müzis-
yen de dinlenecek. Vapur Müzisyenleri Koordina-
törü Tunç Baydar, bu müzisyenlerin 24 Şubat
Pazartesi günü jüri tarafından değerlendirileceğini
söyledi. Jüri, ayrıca Beyaz Masa’ya yapılan başvu-
ruları önümüzdeki ay da değerlendirmeye devam
edecek. 20 yaşın üzerinde, sazına hâkim, konserva-
tuar mezunu ya da öğrenci olan adaylar tercih edi-
lecek.Seçmeler tamamlanınca Şehir Hatları AŞ’nin
müzisyen havuzu yenilenmiş olacak.

Hatlar üç ayda bir kurayla seçiliyor

Vapur yolcularına müziği hissederek, İstanbul’u
seyretme fırsatı sunan müzisyenler, Şehir Hatla-
rı’nın Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü, Kadı-
köy-Karaköy ve Üsküdar-Eminönü vapurlarında,
performanslarını sergiliyorlar. Şehir Hatları’nın ver-
diği özel kimlikleri bulunan müzisyenler, her gün
09.00-24.00 saatleri arasında, üç ayda bir değişen
ve kurayla belirlenen hatlarda, günde 3’er saat çalıp
söylüyorlar. SAVAŞ ATAK

Eyüpsultan
yara sardı

Eyüpsultan Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü ekipleri, tek
başına yaşayan Filiz akan’ın

harabe haline gelen evini tadilata aldı.
Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, tek başına yaşayan Filiz
akan'ın harabe haline gelen evini tadilata
aldı. Çatısı akan, her yağmurda su basan
ev tepeden tırnağa yenileniyor. Filiz
akan, 30 yıldır Çırçır Mahallesi ayvaz
sokak'ta bulunan tek katlı evlerinde anne
ve babası ile yaşıyordu. Bir süre önce
anne ve babası vefat eden akan şimdi-
lerde tek başına hayat mücadelesi veri-
yor. akan'ın yaşadığı ev yıllar içinde
yıpranarak, duvarları yıkılmak üzere ve
sıvaları dökülmüş halde bulunuyordu.
Bakım onarım yaptırmak için maddi im-
kanı olmayan Filiz akan durumu Eyüp-
sultan Belediyesi'ne bildirerek yardım
istedi. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri

önce eve giderek incelemelerde bu-
lundu. ardından tadilata başlandı.

Belediyeye teşekkür etti

Öncelikle evin çatısı onarıldı ve su giren
yerler betonla sağlamlaştırılarak onarıldı.
sonrasında evin içine ve dışına sıva ya-
pımına başlandı, sıva yapılan odalara
badana yapıldı. Evde sıva ve badana iş-
lerinin yanı sıra camları ve kapıları da
yenilenecek. Bahçesine beton yol yapıla-
cak ve bahçe düzenlemesi gerçekleştiri-
lecek. yapılan çalışmalar karşısında çok
mutlu olduğunu belirten Filiz akan duy-
gularını şu sözlerle ifade etti: “Eyüpsul-
tan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve
tüm ekibine teşekkür ediyorum. allah Be-
lediye Başkanımızdan ve ekibinden razı
olsun. Evimi yağmurda su basıyordu, çok
zor durumdaydım. Kendilerine çok teşek-
kür ediyorum.”

Belediye Başkanı
Deniz Köken,
benzer çalışmaların
devam edeceğini
ifade etti.

Başakşehir
Belediye
Başkanı
Yasin
Kartoğlu
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2 KISIM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/80126
1-İdarenin
a) Adresi : Darülaceze Cad. No:25 OKMEYDANI ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123145568 - 2122217703
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@okmeydani.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM ANESTEZİ CİHAZI YEDEK PARÇA/AKSESUARLARI 7 KALEM 

HASTABAŞI MONİTÖRÜ YEDEK PARÇA/AKSESUARLARIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra hastanemiz ihtiyacına binaen sipariş (peyderpey ya da 

ürünün tamamı olabilir) tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde ilgili depoya teslim 
edilecektir. Sipariş formu elden teslim edilebileceği gibi, iş bu sözleşmenin 2. maddesinde 
belirtilen ?Bildirime Esas Faks Numarası? ya da ?Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi?ne 
gönderildiğinde tebliğ edilmiş sayılır. Sipariş çekilen kalem ve miktarlara uyulması zorunludur. 
Malzeme teslimatı iş günlerinde 09:00-16:00 arası yapılacak olup; nakliyat ve depoya 
taşınması yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi 
yapılmayacaktır. Kargo ile mal teslimi yapılmayacaktır. Yüklenici teslim ettiği tıbbi sarf 
malzemelerini miadı dahilinde kullanılmadığında son 3 (üç) ay kala, ileri miadlı ürünlerle 
değiştirecektir. Ayrıca istekliler, kullanım sırasında üretimden kaynaklanan, son kullanma 
tarihi gelmeden (ambalaj ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile 
değiştirilecektir. Teslim edilmeyen kısım için sözleşmedeki yazılı cezalar uygulanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi 

Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 10.03.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gös-
termek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin
yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. 
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite Raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı Belgesi,
d)Tıbbı Cihaz üreticisi OEM(Orig inal Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi ) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazan-
mış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e)Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya
isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) İstekli, teklif edilen ürünün imalatçı / ithalatçısı olduğunda dair firma tanımlayıcı numarasını gösterir Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydına ait do-
kümanı ya da bayisi olduğuna dair bayi numarasını gösterir Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydına ait dokümanı ihale dosyasında sunacaktır.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamın-
daki tüm malzemelerin ÜTS sisteminde Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İsteklilerin bahsedilen
kayıt işlemi tamamlanmış UBB (Ulusal Bilgi Bankası)/ÜTS kayıtlarına ait bilgileri içeren dokümanları (ÜTS çıktıları) ihale dosyasında sunması
zorunludur. İlgili belgelerin üzerinde İhtiyaç Listesi (ektedir) Sıra Numarası belirtilmelidir.
Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydına ait belgeler verilmelidir.
Ürün set olarak isteniyorsa; sete ait  UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa; set ile bir-
likte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydına ait belgeler sunulmalıdır.
Teklif edilen malzemelerin ilgili mevzuat gereğince ÜTS kaydı gerekmiyorsa imalatçı / ithalatçı firma tarafından ÜTS kapsamında olmadığına
dair belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bu durum Birim Fiyat Teklif Cetvelinde “Kapsam Dışı” ibaresi düşülerek belirtilecektir.
c-) İsteklilerce teklif edilen ve SGK tarafından bedeli karşılanan tıbbi malzeme listelerindeki ürünlerin SUT kodu ile barkod eşleştirmesi yapılarak
ilgili belge (SGK medulla sorgulaması) ihale dosyasında ihtiyaç listesi sıra numarası belirtilerek sunulacaktır.
ç-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi”ni ihale teklif dosyasında
sunacaklardır.
d-) İsteklilerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ürünün isminin yanına UBB KODUnu, SUT KODUnu ve teklif edilen ürünün MARKASInı yazmaları
zorunludur. Ürüne ait teknik şartnamede farklı diyoptri, boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanım-
lanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB/ÜTS Barkod numaraları Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmelidir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a-) Teklif edilen malzemeye ait kataloglar ihale dosyasında sunulacaktır. İhale edilen kalemler için ihale sonrası gerekli görülmesi halinde ilgili fir-
madan numune istenebilir. Numune teslim süresi tebliği izleyen günden itibaren 2(iki) iş günüdür.
Numune olarak teslim edilen ürünler orijinal ambalajında olacaktır. Numunelerin üzerinde isteklinin unvanı, ürünün adı ve markası, İhale Kayıt
Numarası ve İhtiyaç Listesi Sıra Numarası yazacaktır.
Aynı malzemenin numara/ölçü/size/french farkından dolayı İhtiyaç Listesinde birden fazla sırada bulunması durumunda (aynı marka ürün teklif
ediliyorsa) isteklinin 1 adet numune teslim etmesi yeterli olacaktır.
Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu
durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Tekrar numune istenmesi durumunda idarenin yazılı talebini izleyen 3 (Üç) iş günü
içerisinde idare yetkilisine Numune Teslim Tutanağı ile teslim edilecektir. İhale Komisyonu, numunelerin teknik özellikleri ve performansına ilişkin
test, değerlendirme veya eğitim talep edebilir. Test ve değerlendirme kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Test, analiz ve eğitim için her-
hangi bir ücret öngörülmesi durumunda ücret isteklilerce karşılanacaktır. 
Numune değerlendirme sonucunda istekliye teslim edilebilir durumda olan numuneleri İhale süreci bittikten (sözleşmeler imzalandıktan) sonra 1
(bir) ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde iade alınmayan numuneler idarece imha edilecektir.
Numune vermeyen ya da numunesi teknik şartnameye uygun olmayan isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır.
İdare, numuneler için isteklilere hiçbir ücret ödemeyecektir.
b-) İstekliler, teknik şartnameye uyduklarına dair düzenleyecekleri Taahhütnameyi ya da Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini ihale dosya-
sında sunacaklardır.
c-) İstekliler teklif ettikleri ve Yerli Malı Belgesi sundukları ürünlerin listesini İhtiyaç Sıra Numaralarını da belirterek ihale dosyasında sunacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul adre-
sine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal
kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzala-
nacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2 KISIM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-OKMEYDANI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1135293)

HEDEF 
DAHA ÇOK

DÖVİZ

6 EKONOMİ

DISCONTI 
KARTlA TuRizM 
KAlKınAcAK
Türkiye'ye gelen turistlerin avantajlı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlayacak
Disconti kart tanıtıldı. Kartla, otel dışı harcamaların artması ve ülke ekonomisine
daha çok döviz girmesi hedefleniyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Kişi başı
turist harcaması 666 dolar, bunu 800 dolar seviyesine çıkarmalıyız” dedi

E ren Holding ve Dijimedya ortaklı-
ğıyla kurulan DISCONTI’nin tanı-
tım toplantısı yapıldı. Lansmana

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Diji-
medya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt
Ortan, TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı
Müberra Eresin, İstanbul Turist Rehberleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat
Bornovalı, Eren Perakende Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Eren, Eren Pera-
kende CDO’su Arda Genç, Global Blue
Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Aslantaş,
TURYİD Genel Sekreteri Vedat Dilber,
AYD Genel Sekreteri Günöz Atakan ka-
tıldı. Turistlerden elde edilen döviz gelirle-
rini artırmayı hedefleyen Disconti kartla,
ilk üç yıl içerisinde 10 milyon dolar gelir
elde edilmesi ve turistlerin fazladan 50 mil-
yon dolar harcaması hedefleniyor. Kullanı-
cılarına sağlık hizmetlerinden eğlenceye
kadar tüm ihtiyaçları için özel ayrıcalıklar
ve avantajlar sunacak. Ayrıca, konaklama,
yeme-içme, eğlence, perakende ve sağlık
gibi turistlerin ihtiyaç duyacağı tüm sektör-
lere ciro desteği yaparak Türkiye’nin tu-
rizm gelirlerine de katkıda bulunması
amaçlanıyor.

Otel dışı harcama teşvik edilecek

Tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Se-
yahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Baş-
kanı Firuz Bağlıkaya, “Disconti ülkemize
gelen yabancı ziyaretçilerin otel dışı harca-
malarını teşvik etmek ve artırmak üzerine
başlatılan bir projedir. Kart sayesinde tu-
ristler hem indirim kazanacaklar hem gü-
venli alışveriş yapacaklar” dedi.

Kişi başı harcama 666 dolar

Bağlıkaya, “Türkiye’de 2019 yılı itibariyle
kişi başı turist harcaması 666 dolar, bunu
800 dolar seviyesine çıkarmamız gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
2023 hedefleri bu yönde. Sektör olarak biz
de elimizden geldiği kadar katkıda bulunu-
yoruz. Rakiplerimizle aramızdaki en
önemli fark otel dışı harcamalardan kay-
naklanıyor. Deri, halı, kuyum, giyecek eşya
ve gastronomi alışverişlerini teşvik etmeli-
yiz. Bu yönde yapılan her uygulamaya
destek veriyoruz” diye konuştu. Kartın
tüm seyahat acentaları, Tax Free ve Free
Shop’lardan alınabileceğini söyleyen Bağ-
lıkaya, “Aslında turistin ulaşabileceği
hemen hemen her yerden alınabilecek.
Aynı zamanda mobil uygulaması da var.
Zaman içinde projenin çok başarılı olaca-
ğına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

En çok turist çeken 5'inci ülkeyiz

Dijimedya Yönetim Kurulu Başkanı Cü-
neyt Ortan ise, “Dünyanın neredeyse
bütün ülkelerinde böyle bir kart var. Turist-
lerin seyahatlerini kolaylaştırıyor, alışveriş-
lerini güvenli hale getiriyor. Biz bunu
dijitalleştirdik, diğer ülkeler eskiden beri bu
işi yaptıkları için henüz dijitalleşmemişler.
En çok turist çeken 5’inci ülkeyiz ama tu-
rist gelirlerinde ilk 10’da değiliz. Neden İs-
panya bizden çok gelir elde ediyor, biz
edemiyoruz. Çünkü turistin o ülkede para
harcama nedeni var bizde neredeyse yok”
dedi.

Turistler alışverişe yönelmeli 

“Turist, ülkemize paket alıp geliyor biz bu-
rada alışverişe yönelmelerini istiyoruz”
diyen Ortan, “Türkiye ciddi bir alışveriş tu-
rizmi ülkesi ve aynı zamanda da sağlık tu-
rizmi ülkesidir. Kartı 5-6 hafta sonra
piyasaya sürmeyi düşünüyoruz. Tur ope-
ratörlerinden kartı alabilirler. Bütün otelle-
rin resepsiyonlarından da bu karta
ulaşılabilecek. AVM’lerde ve bazı üye iş
yerlerinde de kartın satışı olacak” diye 
konuştu. DHA

Hane halkının sayısı azaldı konut satışları yükseldi EVA Gayrimenkul Değerleme
Araştırma ve Raporlama

Müdürü Şeyma Şehirli, hane
halkı büyüklüğünün çeşitli

nedenlerle düşmesi ve artan
göçlere bağlı olarak doğan

talebin konut satışlarını
yükselttiğine dikkat çekti

EvlEnME, boşanma ve artan
göçlerin konut satışlarına etkisi
ile konutlardaki arz talep den-

gesini değerlendiren Şehirli, ülke içinde
kentten kente de göçün konut talebinin artı-
şında önemli bir unsurolduğunu belirtir-
ken,“Hane halkı büyüklüğü, nüfusun yıllık
büyüme oranı, ortalama yaşam süresi, aile
gelirindeki yıllık yüzde artış oranı, işsizlik
oranı, medeni durum ve ailede yaşayan

birey sayısı gibi değişkenler konut talebinin
belirlenmesinde önemli bir etken. Hane
halkı büyüklüğünün yıllar itibariyle yaşam
yapısındaki değişim, boşanma oranındaki
artış gibi nedenlerle azaldığını görüyoruz.
Bu da beraberinde daha fazla konuta ihti-
yacı doğuruyor” dedi ve şöyle devam
etti:"Konut satışlarındaki artışa; konut kredi
rakamlarının düşmesi, son iki yıldır piyasa-
daki durgunluk nedeniyle ve konut kredi ra-

kamlarında yükseklik nedeniyle konut fiyat-
larının neredeyse yeniden yapım maliyetle-
rine kadar düşmesi, yabancıların
vatandaşlık edinimi için alımları vb. etkenler
sebep oldu. Artışın devam edeceğini düşü-
nüyoruz. 2019 yılı Aralık sonu itibariyle ya-
bancıya satılan kümüle konut adedinin
toplam satışlar içindeki oranı yüzde 3.4 iken
geçen yıl aynı döneminde bu oran yüzde
2.9’du. Bu artışta döviz karşısında liranın

değer kaybetmesi de büyük etken. Bunların
yanı sıra ülke içinde kentten kente de göç,
konut talebinin artışında önemli bir unsur.
Artışın devam edeceğini düşünüyoruz.”

En fazla satış İstanbul'da

Şehirli il bazlı konut satışlarında en fazla
konut satışı yapılan illeri ise, istanbul, An-
kara, izmir, Antalya, Bursa, Mersin, Konya
ve Gaziantep olarak sıraladı. DHA

‘TurisT, seyahat ve alışveriş mobil uygu-
laması’ oluşturmak vizyonuyla yola çıkılan
projeyle, iş modelinin yurt dışına taşın-
ması amaçlanıyor. Büyüme hedefi olarak
rusya, Polonya, ukrayna başta olmak
üzere Avrupa ülkelerini kapsayacak şe-
kilde sürdürmesi planlandı. Öncelikle Tür-
kiye’de kullanıma sunulacak kart, tüm
turistik bölgeleri kapsayacak. Projeye,
Türkiye seyahat Acenteleri Birliği (TÜr-
sAB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜrOB),
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜrO-
FED), Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları
Derneği (AYD), istanbul Turist rehberleri
Odası (irO), Turizm restoran Yatırımcıları
ve Gastronomi işletmeleri Derneği (Tur-
YiD) ve Global Blu gibi sivil toplum kuru-
luşları da destek veriyor. Turizmde büyük
bir ekonomik gelişim ve dijitalleşme çalış-
ması hedefiyle yola çıkılan projeyle sek-
törlerinin önde gelen 200’e yakın
markasıyla ile iş birliği sağlandı.  sağlık,
restoran, otel, giyim ve turizm gibi farklı
sektörlerden Türkiye’nin önde gelen ve
dünyaca tanınan markaları ve şirketleri
Disconti uygulamasında yer alıyor.

Küresel pazara
açılmak istiyorlar

Üretici elini taşın altına koymalı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, standartlar konusunda

üreticilerin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi
Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığından yapılan açıkla-
maya göre, Bakan Mustafa

Varank,, Türk Standardları
Enstitüsü (TSE) ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) iş birliğinde düzen-
lenen "Standardizasyon Zir-
vesi"ne katıldı. Varank,
"Standartlar konusunda üre-
ticilerin elini taşın altına koy-
ması gerekiyor. Standartların

belirlenmesinde masa başında oturan,
sektörü bilmeyen uzmanlar değil, üre-
tim sürecinin bizzat içinde olan, çark-

ları döndüren üreticiler
yönlendirici olmalı ve sesle-
rini duyurmalı." değerlendir-
mesinde bulundu. İş birliği
protokolünün ardından TSE
ve TOBB, enstitü bünyesinde
faaliyet gösteren ayna 
komitelerin durumu görü-
şüldü değerlendirma yapıldı.

Şeyma
Şehirli

Mustafa Varank



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan AK Parti grup toplantı-
sında konuştu. “Bu ülkede FETÖ

meselesinin çok eski derin sosyal, ekono-
mik ve kültürel sebeplerinin olmadığını
bilmeyen yoktur” diyen Erdoğan, “Türki-
ye’de FETÖ’nün serpilmesinden herkesin
payı olabilir ama FETÖ'yü terör örgütü
ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK
Parti'dir. Şunu da çok açık net söyleyeyim
FETÖ’nün bu ülkede anlaşamadığı görü-
şemediği tek lider vardır o da merhum
Erbakan hocamızdır. Erbakan hocamız-
dan da nefret ederdi. Her gün birileri
çıkıp FETÖ konusunda ahkam kesmeye
çalışıyor. Halbuki bu ülkede vesayet güç-
leri FETÖ’ye yıllarca dokunmamışlardır.
Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda
önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gel-
medi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin in-
sanlarla ilgiliydi. FETÖ tehdidi ortaya
çıktıktan ve mücadele başladıktan sonra
birden karşımıza FETÖ savunucusu ola-
rak çıkmışlardır. Bizim bu zırvalara cevap
vermemizin tek sebebi ise millete olan
saygımızdandır. Meydanı milleti zehirle-
mek için kullananlara asla bırakmayaca-
ğız. Türkiye’nin tarihinin en önemli
mücadelelerini verdiği şu günlerde iftira-
ları atanları yüzlerine çarpacak ve tarihe
gömeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Bu şefkati neden gösterdiler?

AK Parti iktidara geldiğinde ordunun em-
niyetin ve yargının kritik noktalarının
FETÖ tarafından işgal edildiğini dile ge-
tiren Erdoğan, “Hem siyasette hem bü-
rokrasi de tespit ettiğimiz FETÖ’cüleri
süratle tasfiye etmeye başladık. Ama
FETÖ ile gerçek anlamda amansız bir
savaşa tutunan tektir. 2010 itibari ile o da
biziz. Tankların arasında VIP nizamiye-
sinden uğurlanan kim Bay Kemal Kılıç-
daroğlu. 'Haberim olsaydı ben de
beklerdim' diyor bütün milletin haberi var
on binler havalaminanında ama bay Ke-
mal’in kulağı duymadı. Gitti Bakırköy Be-
lediye Başkanının evinde kahve içti. Biz
tankların karşısındaydık milletimle bera-
ber biz havalimanındaydık. Şahsımı öl-
dürmek için özel yetiştirilmiş timlerle
arayanlar Kemal Kılıçdaroığlu’na bu şef-
kati ne için gösterdiler. İnsan bu şahsın
evinin bir köşesinde 1 dolarlık bir bank-
not saklayıp saklamadığını da merak et-
miyor değil. Bana da adaya gitmemi
tavsiye edenler oldu ben o kardeşimize
dedim ki ben bu topraklarda doğdum bu
topraklarda öleceğim. Eğer 10-15 dakika-
lık bir gecikme olmuş olsaydı o zaman
bunlar bizi oralarda vuracaktı. Ama heli-
kopterimiz kalktı biz oradan Dalaman’a
Dalaman’dan da İstanbul’a ulaştık. Ey
Kılıçdaroğlu sen hala milleti aldatmakla
meşgulsün. Kontrollü darbe, doğru kont-
rol sizde ama başaramadınız. şayet darbe
başarılı olsaydı Kılıçdaroğlu milletin kar-
şısına acaba hangi sıfatla çıkarılacaktı.
Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile ilişkisi 17-25
Aralık’la hızlanmış 15 Temmuz’dan
sonra da zirveye çıkmıştır. Bunun adı ör-
gütün kendisine verdiği kamikaze görevini
yerine getirmektir” diye konuştu. 

Gezi'nin masum tarafı yoktur

Konuşmasında Gezi Parkı davasında ve-
rilen karara da değinen Erdoğna, “Yaşa-
nan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez

daha hatırlattı. Taksim’deki Gezi Par-
kı’nda ağaç ve çevre hassasiyeti ile başla-
yan olaylar devlete ve millete karşı bir sivil
kalkışma hareketini almıştı. Şimdi her şeyi
ekranda izlediniz. Gezi olayları, tıpkı as-
keri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin
saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15
Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, mil-
leti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay
Kemal bunu aydınlık gençler diye vasıf-
landırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere
aldatılmış gençler bu aldatılan gençlere bu
ülkede milyonlarca ağaç ve fidan dikmiş
bir hükümete ağaç sökme yaftası yapıştı-
ranlara ben sadece lanet okurum. 12 tane
ağaç bir yerden kaldırılıp başka bir yere ta-
şınacak. Bunu PKK terör örgütünün
oyuncağı olarak bir kişinin çağrısı ile
orada bir şov başlatılacak. Bu hadisenin
en küçük bir masum tarafı yoktur. Kimin
ne olduğunu bilmeniz açısından bu çok
önemli bakınız bunlar masum bir ayak-
lanma hadisesi değildir. Bunlar ciddi an-
lamda Soros türü bazı ülkeleri
ayakalandırmak suretiyle oraları karıştıran
tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı
malum içerideydi bir manevra ile onu dün
beraat etmeye kalktılar. Gezi olaylarının
doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolarken
dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar doları
bulmuştur. Faizler ilk defa Gezi olayları ile
tırmanmaya başlamıştır. Bunların saye-
sinde işsizliğin çift haneye çıkması da en-
flasyonun zıplaması da aynı dönemde
yaşanmıştır” dedi. 

Terörist resimlerini astılar

Gezi olayları üzerinden Kılıçdaroğlu'na
yüklenen Erdoğan, “Sevsinler senin ay-
dınlık gençlerini bunlar tamam ile saye-
nizde aldatılmış gençler. Siz değil misiniz

bu ülkede yıllarca terörist olarak tescil
edilmiş kişileri resimlerin AKM’ye asan
sizler değil miydiniz? Taksim meydanında
anıta bu posterleri kimler geldi astı. Bay
Kemal işte bu posterleri senin takımın
taktı. Bizim aldatılmış gençlere ihtiyacımız
yok bizim bu vatan için fedai can edecek
gençlere ihtiyacımız var. Toplumumuzu
bölmeyi amaçlayan gezi olaylarını ülke-
mize yönelik her olay gibi milletimizle
omuz omuza vererek bitirdik. Her kim
Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi
olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da ta-
ammüden bu ülkenin ve milletin düşma-
nıdır 15 Temmuz saldırı girişimi aynı
saldırı silsilesinin devamıydı hamdolsun
bu ihaneti de milletimizle birlikte boşa çı-
kardık” ifadelerini kullandı. 

Bir gece ansızın gelebiliriz

Suriye konusuna değinen ve “İdlib’de reji-
min saldırganlığını sona erdireceğiz”
diyen Erdoğan, “Rejimin çekilmesi için
son günler, artık son ikazlarımızı yapıyo-
ruz. İdlib harekatı artık an meselesidir. Re-
jime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i
bırakmayacağız. Her operasyonda olduğu
gibi bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz.
İdlib harekatı an meselesidir. Ne pahasına
olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de
bölge halkı açısından güvenli bir yer ha-
line dönüştürmekte kararlıyız. Şayet ulus-
lararası toplumun da dahil olduğu
görüşmelerden adil bir anlaşma çıkmazsa
ki şu anda Trablus'un meşru yönetimi ma-
sadan çekilmiştir ki olumlu bir karardır,
haklı bir karardır, isabetli bir karardır.
Çünkü tezgah farklı dolaşıyor. Farklı yöne
doğru gidiyor. Meşru Trablus yönetimini
ülkenin tamamında hakimiyet kurması
için destekleyeceğiz” bilgisini verdi. 

Sevim GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK
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Ç ok sık rastladığımız durumlardan biridir 
arkadaşınızın tuvaletten çıkıp "bak demin
aklıma ne geldi” diyerek yanınıza gelmesi.

Veya camiden namaz kılıp çıkmış birinin yeni bir
fikrini dile getirmesi şaşırtıcı değildir. Çünkü bura-
lar sadece kendimizle kalabildiğimiz kısıtlı zaman-
larımızdır.

Hepimiz duşa girince bir sürü şey düşünürüz,
şarkı söyleriz, hatta biraz daha kalsak kendi beste-
mizi çıkaracak gibi olmaz mıyız bazen? 

Unutmayın ki, Arşimet suyun kaldırma kuvve-
tini hamam da yıkanırken buldu.

***
Kim demiş, hangi Ata bu büyük sözü (!) bize

mal etmiş bilmem. Kesin olan bir şey varsa o da bu
sözün sadece Türkler için değil, dünya üzerinde ya-
şayan herkes için geçerli olduğudur. Hiçbir Atas-
özü durduk yere söylenmemiştir, fakat bu esprili
atasözünü biraz ciddiyetle düşünelim mi?

Neden mıçarken ya da kaçarken?
***

“En iyi devlet, hiç yönetmeyen devlettir” düstu-
runa sahip Amerikalı filozof ve yazar Henry David
Thoreau, birçok yazara ve düşünere ilham veren,
siyasi tarihe iz bırakan “Sivil İtaatsizlik” makale-
sini nerede yazdı biliyor musunuz? Ödemeyi redde-
tiği vergi borcu yüzünden hapsedildiği
cezaevinde...

Kitabında, doğadan koparılan insanın kapitaliz-
min ve devlet elinde nasıl şekillendiğinden bahse-
der. Gandi’nin de büyük ilham aldığı bu eser
Taoreau’nun baş yapıtlarından biri olmuştur. Tho-
reau, yaşama ve insana dair sorgulamalarının neti-
cesinde, Walden gölü kıyısına yerleşip ve 2 yıl
boyunca doğa ile içiçe yaşadı. En önemli yapıtları
arasında yer alan “Walden” adlı kitabını bu sı-
rada yazmıştı.

***
Varoluşçuluk felsefesini başlatan Jean-Paul

Sartre, 1940 yılında siyasal eylemleri sebebiyle
Almanlar tarafından hapse atıldı. “Sinekler” adlı
oyununu burada yazdı. Aynı zamanda varlık ve
hiçlik adlı kendi felsefesini açıkladığı yapıtını da
burada yazdı. Sartre; “İnsan önceden tanımlanma-
mış bir varlıktır. İnsan kendi yaşamını ya da tanı-
mını kendi kararıyla verecektir. İnsanın içinde
bulunduğu koşullar içinde yaptığı tercihler onun
kim ve ne olacağını belirler. Kahraman veya alçak
olmak insanın kendi yaptıklarıyla ilgili bir 
sonuçtur” der.

***
David Thoreau’yu çok etkilemiş olan Ralph

Waldo Emerson ise rahiplik görevini sürdürmek-
teyken bir bunalım yaşar. Biçimsel dinin gerçekli-
ğini yitirdiği kanısına vararak yollara düşer.
İngiltere yolculuğundan sonra kendini gezilere ve
konferanslara verir. Nietszche’nin övgüyle bahse-
dip, etkilendiğini itiraf ettiği düşünürlendendir.

***
Yaşadığımız anların değerini bilmeden yaşıyor-

sak, şartlarımızı daha uygun ve verimli hale 
getirmeyi beceremiyorsak, hepimizin düşünmekle
ilgili ciddi eksiği var demektir!

Ne dersiniz, bizimde artık “kaçarak” bazı 
şeyleri sorgulamamamızın vakti gelmedi mi?

***
“Eğer felsefemiz ufkumuzun sınırları içinde yer

alan her çiftlik avlusunda öten horozu duymuyorsa,
gecikmiş demektir. Bu ses ekseriyetle bize kendi
uğraşılarımızda ve düşüncelerimizin alışkanlığında
paslanmakta ve antikalaşmakta olduğumuzu hatır-
latır. Bir kuşun melodisinin marifeti, tüm kederler-
den özgür olmasında yatar. Şarkıcı bizi kolayca
gözyaşlarına veya kahkahalara sürükleyebilir, ama
nerede bizi saf bir neşesi ile uyandıran?”

Sevgiyle kalın 

Türk’ün aklı ya mıçarken,
ya kaçarken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejimin çekilmesi için son günler, artık son ikazlarımızı yapıyoruz” diyerek, “İdlib
harekatı artık an meselesidir. Rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız” dedi. Yeni darbe 
girişimi iddiaları ile ilgili bir soruya “Bunlar tamamen kampanya, oyuna gelmeyelim” yanıtını veren Erdoğan,
Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına ilişkin de “Bu karara saygı duymak lazım” ifadelerini kullandı

Hiçbir hukuki yanı yoktur
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Grup Başkanvekili
Engin Altay, Türkiye Büyük

Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği
basın toplantısında Osman Kavala'nın
beraat kararı, ardından yeniden gözal-
tına alınmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.
Altay, Osman Kavala hakkında, 15 Tem-
muz darbe girişimine ilişkin yürütülen
bir başka soruşturma kapsamında
TCK’nin 309. maddesi uyarınca Anaya-
sal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçun-
dan verilen gözaltı kararıyla ilgili
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ses-
lendi. 

Bizim niye haberimiz yok?

Altay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına
hitaben, “Biraz inandırıcı ol. Bari bunu

mahkemeden 2 gün önce yapsaydın. Bu
mahkemeden beraat kararı çıkmasaydı
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Osman
Kavala’yı 15 Temmuz darbe girişimiyle
ilgili bir soruşturmaya dahil edecek
miydi etmeyecek miydi? Dahildiyse bu-
güne kadar bizim niye haberimiz yok?
Dahildiyse bugüne kadar bu kapsamda
hiç duruşma yapılmadı mı? Bundan
sebep Kavala’yla ilgili alınmış bir tutuk-
lama kararı var mı? Yok. Ama talimat
var. Ne var? Bazı manevralarla beraat et-
tirildiler diyor. Kim diyor? Sayın Erdo-
ğan diyor. Dün sözcüsü mahkeme kararı
demişti. Bugün Erdoğan manevra diyor.
Bu mahkeme kararına manevra derse-
niz, ‘Ben de ileride bir gün HSYK baş-
kanvekili olurum’ umudunu taşıyan çok
sayıda savcı harekete geçer. Ve bunu bir

talimat gibi algılar. Nitekim öyle olmuş-
tur. Sayın Kavala’nın gözaltı kararı Er-
doğan’ın talimatıyla saray yargısı
tarafından alınmıştır. Hiçbir hukuki yanı
yoktur" şeklinde konuştu.

Bir vandal arıyorsak...

Gezi Parkı eylemleri hakkında konuşan
Altay, “Bir vandal arıyorsak Gezi’de o da
şudur. İçinde insanlar uyurken, içinde in-
sanlar otururken çadırları yakanlar, o ça-
dırların üstüne TOMA’ları, panzerleri,
tankları sürdürenler, bu emri verenler
vandaldır. Böyle bir Gezi sürecinde doğa
ve çevre hassasiyetine, yeşil şehre duyarlı,
düşünceyi ifade özgürlüğü amaçlı böyle
barışçıl bir hareketi vandalizm diye ifade
etmek, tarif etmek, Gezi döneminde ya-
şananları görmemek demektir" dedi.

IDLIB HAREKATI
AN MESELESIDIR

CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay, Osman
Kavala'ya İstanbul

Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından verilen gözaltı

kararına tepki gösterdi.
Altay, "Erdoğan’ın

talimatıyla saray yargısı
tarafından alınmıştır.

Hiçbir hukuki yanı yoktur"
değerlendirmesini yaptı

PERDE ARKASINDA 
SAROSÇULAR VAR!
Grup toplantısının ardından gazeteci-
lerin sorularını cevaplayan Cumhur-
başkanı Erdoğan Gezi davasında
beraat kararı verilen ve tahliye olan
Osman Kavala hakkında açıklama
yaptı. “Bunlar masum bir ayaklanma
hadisesi değildir ciddi manada perde
arkasında Soros türü bazı ülkeleri
ayaklandırmak suretiyle oraları karış-
tıran tipler vardır” diyen Erdoğan,
“Onun da Türkiye ayağı içerideydi bir
manevrayla dün onu beraat ettirmeye
kalktılar. Gezi kalkışması sırasında 46
kamu binası, 231 polis aracı ve 44
ambulans kullanılamaz hale getirilmiş-
tir. Vatandaşlarımıza ait 201 araç yağ-
malanmıştır. 697 güvenlik polisimiz
yaralanmıştır 1 polisimiz şehit olmuş-
tur. İşine gelen yargının verdiği olumlu
karara, ‘Yargı iyi karar verdi’ derken,
işlerine gelmeyen karar için niçin yar-
gıyı eleştirme yoluna gidiyorlar. Yargı
bir kısmını tahliye etti, Kavala ile ilgili
de bu kararı verdi. Saygı duymaları
lazım” ifadelerini kullandı. 

MİLLİ İRADEYE
SALDIRIYORLAR
Konuşmasını, “Kılıçdaroğlu ve avanesi
milli iradeye saldırarak kendi namus-
larını ayaklar altına almaktadır. 17-25
Aralık’tan sonra yargıda verilen mü-
cadele olmasaydı 15 Temmuz’dan
sonra gerekli mücadeleyi hukuk ala-
nında veremezdik” şeklinder sürdüren
Erdoğan, “FETÖ’nün 40 yıllık biriki-
mine riske atarak başlattığı 15 Tem-
muz darbe girişiminin sebebi bizim 
kararlılığımız değil mi?
Biz 160 ülkede bunları kovalıyoruz.
Ulaştığımız tüm liderlere bunları bize
verin diyoruz. Eğer 15 Temmuz yapıl-
masaydı bir süre sonra FETÖ’nün tas-
fiyesini zaten hızlandırmış olacaktık.
Yargının FETÖ'nün tasallutundan kur-
tarılabilmesi için verilen mücadeleyi
değersiz hale getirmeye ve hatta tam
tersi göstermeye çalışan herkes hük-
men FETÖ'cüdür. Hala 15 Temmuz
neydi ne dediği tartışması yapan hala
15 Temmuz’u anlayamamış gibi dav-
ranan zihniyet bizzat bu işin parçası-
dır. Biz kimin ne dediğine bakmadan
bu kervanı yürütecek FETÖ ile müca-
deleyi sonuna kadar devam ettirece-
ğiz” açıklamasında bulundu. 

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,

gündeme ilişkin
önemli açıklamalarda

yaptı. Erdoğan,
Suriye konusunda da
kritik mesajlar verdi.

Engin
Altay
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2020 YILI 22 KALEM CİHAZ VE KORUYUCU MALZEME ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/74468
1-İdarenin
a) Adresi :EMEK MAHALLESİ NAMIK KEMAL CAD. 54 SANCAKTEPE SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :02166063300 -
c) Elektronik Posta Adresi :satinalmasancaktepe@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :22 Kalem Cihaz ve Koruyucu Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Emek Mahallesi Namık 

Kemal Caddesi no: 54 Sancaktepe /İSTANBUL
c) Teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren; En geç 45 (Kırkbeş) takvim günü içinde cihazların montajı

tamamlanmış ve çalışır halde teslim edilmiş olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EAH-TOPLANTI SALONU, EMEK 

MAH. NAMIK KEMAL CADDESİ NO :54 SANCAKTEPE İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :17.03.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet 
belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları
Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Bel-
gesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gös-
termek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşa-
ğıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici ni-
teliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve istekli-
nin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler, teklif edilen cihaza ait tüm yedek parçalar ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini ve fiyatını içeren
liste ile garanti süresi bitimde yapılacak olan yıllık bakım onarım ve periyodik olarak gerçekleştirilecek kalite kontrol testleri ile ge-
rektiğinde yapılacak kalibrasyon fiyatlarını Türk Lirası ve/veya döviz bazında hazırlayarak ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Vücut dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS
sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, TİTUBB/ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numara-
larına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları ihale dosyasında sunacaktır. 
Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi
Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin www.titck.saglik.gov.tr adresinden uyarı sistemi çercevesinde takipleri yapılacak
olup,kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB/ÜTS  kaydı  verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa,
set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı sunulmalıdır.
B) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı
Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanını ihale dosyasında sunacaktır.
C) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi
Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin bağlı bulunduğu mevzuatı gereği  sunulması gereken CE, ISO vb.
belgeler ; ihale dosyasında sunacaktır.
D) İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım
Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edecekleri cihazlara ait katalog veya benzeri teknik dokümanları teklif dosyasında sunacaklardır. Sunulan bu dokü-
manların teknik değerlendirmeye esas yeterli seviyede bilgi içermesi gereklidir. Sunulan dokümanlar üzerinde teknik şartnamelerin
karşılık gelen maddeleri işaretlenerek belirtilecektir.
b) İstekliler, teknik şartnameye cevap ve açıklamalarını madde madde yazılı olarak vereceklerdir.
c) İlgili birimin isteği halinde demonstrasyon işlemi yapılacaktır.Verilen süre içerisinde beyan edilen belge ve bilgileri doğrulayan
belgeleri sunmayan veya numune değerlendirilmesi ve demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen istek-
lilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EAH-SATINALMA BİRİMİ adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme im-
zalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1134873)

TIBBİ CİHAZ VE KORUYUCU MALZEME SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK SAĞLIK 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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Türkiye 10 yaşındaki
Atakan Kayalar'ı sosyal

medyada paylaşılan
görüntüsüyle tanıdı. Bir

alışveriş merkezinde
 kitaplara bakarken

düşüncelerini paylaşan
ve okuduğu kitaplardan
bahseden Atakan Kay-
alar, Demirören Haber

Ajansı'na konuştu. Avcılar
Mustafa Kemal Paşa 

Ortaokulu beşinci sınıf
öğrencisi Kayalar, son 5

ayda 250'den fazla kitap
okuduğunu ifade ediyor

A takan Kayalar, "Adım Atakan.
Bu kadar. Fazla anlatabilecek
hayat hikayem yok. Metafor uz-

manıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım
desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem
olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim.
Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşu-
yorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söy-
ledi. Tam olarak hatırlamıyorum.
Okuduğum kitaplara bakacak olursak.
Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk
okudum. Homeros İlyada okudum.
Böyle buyurdu Zerdüşt okudum" şek-
linde konuştu.

Sadece felsefe diyorum

Okul öncesi felsefe eğitimi verilmesi ge-
rektiğini ifade eden Atakan Kayalar,
"Okuldan önce ayrıca bir ahlak eğitimi,
ahlak, terbiye ve saygı eğitimi verilmesi
gerekiyor. Ondan sonra ise felsefe eğitimi
verilmesi gerekiyor. Eskiden felsefe ve
psikoloji derdim ama artık sadece felsefe
diyorum. Küçük çocuklara psikoloji öğ-
retmekte büyük bir sıkıntı vardır. İnsan
hep kendinde bir şeyler arar. Gider şizof-
reniye bakar. Ben böyle miyim, ben şöyle
miyim, ben öyle olacak mıyım, ben böyle
olacak mıyım, benim düşüncelerim nasıl,
ya ben şizofreniysem diye düşünmeye

başlar. O yüzden ilk önce felsefe ondan
sonra ise tarih öğretilmelidir" ifadelerini
kullandı. Sosyal medyada kendisiyle ilgili
yorum yapanlara çağrı yapan Atakan
Kayalar, "Çoğu insan 'seni görünce ki-
taplığımın sadece sayfalardan oluşan bir
yığın olduğunu fark ettim' demiş. Yap-
mayın. Olmaz lütfen. Kitap okuyun" şek-
linde seslendi. 10 yaşındaki Atakan'ın
öncelikli kitap önerileri ise Hayvan Çift-
liği - George Orwell ve Küçük Prens -
Antoine De Saint Exupery.

Çok mutluyum ve gururluyum

Atakan Kayalar'ın annesi Hülya Kayalar,
"Şu an duygularım çok karışık. O kendini
hemen ifade edebiliyor ama benim duy-
gularım çok karışık. Bizim herhangi
maddi, manevi beklentimiz yok. Sadece
eğitim konusunda doğru, düzgün, sosyal
arkadaşlarından koparılmadan biraz
farklı eğitim alması. Cumhurbaşkanımız
ve Milli Eğitim Bakanımızdan tek ricam
oğlum Atakan Kayalar arkadaşlarından
ayrılmadan öyle bir eğitim istiyoruz.
Onun ötesinde çok mutluyum. Çok gu-
rurluyum. Maddi ve manevi her türlü
mutlu. Halkımızdan istediğim bu hayatı-
nın devam ettirilmesi. Tıpkı benim yaptı-
ğım şekilde" diye konuştu. DHA

RİSKLİ 2 BİNA YIKILDI
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 2 bina daha yıkıldı. Yıkılan
binaların olası bir depremde riskli olduğu belirtildi. Belediye Başkanı Hasan
Akgün, "Özellikle 1999 depreminden önce yapılmış binaların olası depremde
can ve mal güvenliğini sağlamak bakımından acilen yenilenmesi gerekiyor” dedi

beklenen İs-
tanbul dep-
remi nedeniyle

çalışmalarını hızlandıran
Büyükçekmece Beledi-
yesi, konut sahipleriyle
birlikte riskli 2 binanın
daha yıkımını gerçekleş-
tirdi. Belediye - vatandaş
işbirliğiyle sürdürülen
kentsel dönüşüm çalış-
maları tüm hızıyla
devam ederken yıkılan
riskli yapıların yerini

yeni ve güvenli yapılar
alıyor. Kentsel dönüşüm
kapsamında Atatürk ve
Kamiloba mahallelerin-
deki 2 riskli bina daha
yıkıldı. Kentsel dönüşüm
çalışmalarını yakından
takip eden Büyükçek-
mece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, ilçede
dönüşümün hız kesme-
den sürdüğünü belirte-
rek; “Yıktığımız binalar
beklenmekte olan büyük

depremde hasar görecek
riskli yapılar.  1999’dan
sonra yapmış olduğu-
muz yoğun plan çalış-
ması akabinde en eski
binalardan başlayarak
yaptığımız yıkımlar
devam edecek. Büyük-
çekmece’yi depreme
hazır hale getireceğiz.
Vatandaşımızın can ve
mal güvenliğini sağla-
makta kararlıyız" 
açıklamasını yaptı. 

Gezi Parkı'na 150 ağaç dikiliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
Gezi Parkı'nda mantar hastalığı ve fırtına-
lar nedeniyle 77 ağacın zarar gördüğünü

açıklamıştı. İBB söz konusu ağaçların yerine dişbu-
dak, sığla, çitlembik, mabet ve ıhlamur ağaçlarının di-
kileceğini belirtmişti. Yapılan çalışmaların ardından
önceki gün dikilecek ağaçlar kamyonlarla Gezi
Parkı’na getirildi. Sökülecek ağaçlar ise önce kesildi,
daha sonra köklerinden çıkarıldı.  İBB ekipleri dün de
kepçe yardımıyla yeni ağaçların dikileceği alanları
kazdı. Ağaçlar görevlilerin denetiminde belirlenen yer-
lere dikildi. İBB, parka astığı bilgilendirme pankar-

tında “Taksim Gezi Parkı’nda ‘doku bozulması man-
tarı’ hastalığı nedeniyle İstanbul 2 Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün
07.07.2017 tarihli kararı gereği kuruyan ağaçlar kaldı-
rılarak yerlerine yeni ağaçlar dikilecektir” dedi.

Sayı artabilir

Gezi Parkı’nda bu sabah başlayan ağaç dikiminin bir
kaç günde tamamlanması planlanıyor. Parkta çalışma
yapan görevliler “Kırılan ğaçlar tespit edilip söküldü.
Onların yerlerine ağaç dikimi yapılıyor. Bunun 
yanında parkta bazı boşluklar var” dedi. DHA



İ stanbul’un her köşesinde tarihi bir yapıya
rastlamak mümkün. Bunlardan biri de 5.
yüzyılda İmparator Arkadios'un çıkan is-

yanı bastırılması üzerine zaferini taçlandırmak
için dikilen sütunu Arkadios. Sütunun günü-
müze kalan kaidesi ise yıllardır, Cerrahpaşa'da
Haseki Kadın Sokağı’ndaki üç katlı iki binanın
arasında sıkışmış durumda. Sütunun önü
demir korkulukla kapatılmış, fakat üzerindeki
motifler bakımsızlık nedeniyle neredeyse tama-
men aşınmış ve taş yapıda derin çatlaklar halde
duruyor.

Muhafaza edilmeli

Tarihi sütunun bulunduğu sokakta yaşayan
Hamza Vatandaş, "Burası daha evvel çöplük
olarak kullanılan, senelerdir bakımsız olan bir
yer. 10-15 kafile her sene buraya ziyarete geliyor.
Avrupalılar bizden çok daha fazla önem veriyor.
Senede bir sefer Türklerin geldiği ve sorduğu,
onun haricinde gelenlerin yüzde 80’i, yüzde

90’ının yabancıların olduğu bakımsız bir yer.
Bence artık Anıtlar Kurulu’nun burayı muha-
faza altına alması lazım. Cam kaplamaya alına-
bilir. Zamanla üzerindeki motifler kayboldu.
Senelerdir bakımsız olunca bütün motifler yağ-
murdan zarar gördü, görünmüyor. Bu çarpık
kentleşmenin bir örneği. Kimse bilincinde de-
ğildi ki oraya bir iş yeri yapılsın, bir ev yapılsın
diye müsaade etsinler. Bu gibi eserler dünyanın
neresinde olursa olsun muhafaza altına alınırdı.
Biz de yıkmadıklarına, bina yapmadıklarına
şükredelim" dedi. 

Çok büyük bir kayıp

50 yıldır bu sokakta yaşadığını söyleyen Selma
Karaca ise "Aslında yakın okulların öğrencileri-
nin kesinlikle çevresindeki tarihsel kalıntıları çok
iyi bilmeleri gerekiyor ki korusunlar. Korumaya
daha küçüklükten başlanması gerekiyor. Bu
eserlerin kapatılmasına ben çok üzülüyorum. 50
yıldır buradayım, aynı semtteyim. Çeşmeler, bi-

naların altından çıkan kümbetler, neler oldu?
Ben şahsen üzülüyorum. Yurtdışına bakıyorum,
ufacık tarihi eserleri koruyorlar. Bizim kökümüz
çok daha fazla, İstanbul ve Fatih çok daha
güzel bir yer. Böyle bir yeri değerlendirememek
çok büyük bir ziyan, çok büyük bir kayıp. Öyle
motifler var ki, bir sürü yaşanmışlık var aslında.
Ben burası neden korunmadı, anlayamadım.
Böyle iki tane bina arasında kaldı. Birkaç kere
sordum, ‘arkasında ne var acaba’ diye çok
merak ettim. Arkada bir fırının başka bölümleri
var. Ben taşın zedelenmeyeceğini düşünüyor-
dum, aslında her şey bir damlayla bile zedeleni-
yor. Kim bilir neler eridi?" dedi. DHA

PERŞEMBE 20 ŞUBAT 2020

GÜNDEM

ZAYİ İLANLARI 
Karadeniz üniversitesi İktisadi Ticari bilimler fakültesin den 

iktisadibölümüm den aldığım diplomamı kaybettim 
hükümsüzdür. Mehmet Danış 

Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Cumhur Yekebaş.

D ünya jandarması Amerika’nın ekonomik ve
teknolojik olarak korkulu rüyası olan ülkede
bir anda şüpheli bir şekilde ortaya çıkan ve

nisan ayında etkisini kaybedeceği söylenen corona virü-
sünün yuvası Çin tarafından finanse edilen ve Kafkas-
yaya kadar uzanan Kars-Tiflis-Bakü demir yolunun
Türkiye'deki son durağının Gürcistan ve Ermenistan’a
komşu olan geleceğin Davos’u denilen Posof ilçesinin
kenti olan Ardahan olması için başlatılan kampanya et-
kisini gösterdi.

Bu etkinin devamı için başlatılan “Doğu Ekspresinin
Son Durağı Ardahan Olsun” kampanyasının devamı
için hiç bir siyasi düşünceyi taşımadan, Türkiye’yi idare
edenlerle birlikte hareketin önemi mutlaktır. Bu başta
bölge millet vekilleri olmak üzere kent içindeki ve dışın-
daki STK’ların iş birliğinden geçer.

Çünkü dünyayı yönlendiren ekonominin, ülkeye ve
bölgeye akmasının yolu da bu şekilde olur.

Bugün virüsle uğraşan, milyarlarca insanın yaşadığı
Çin’de, bu virüsün ölümlerine neden olduğu 1000-2000
kişinin ölümü ile “dünyanın sonu geliyor” imajını yara-
tanların, asıl derdinin Çin ekonomisini çökertmek ve vi-
rüsün nisan ayına kadar servis edildiğini Amerika’nın
başındaki Trump’ın bir süre önce attığı twitten de an-
lanlarken ekonomiyi elde tutmak için ortaya konan
oyunları da görmek gerekir.

Çünkü bugün sadece Doğu Ekspresi olarak baktığı-
mız projenin de ekonomik hesapların içinde olduğunu
unutmamak lazım ve başta ABD olmak üzere Arda-
han’a komşu olan Kars’ın “Doğu Ekspresi’nin Son Du-
rağı Ardahan Olsun” isteminin de onlar için bir virüs
olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir.

Bunun nedeni de Asya’dan Kafkasyaya uzanan Kars-
Tiflis demiryolunun ne kadar önem taşıdığını anla-
makta ve durakları aracılığı ile ülke ve bölge
ekonomisine panzehir olacağıdır.
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Doğu Ekspresi!
TARIHI SUTUNA
IKILI SIKISTIRMA

Fatih'te bulunan 
5. yüzyılda Doğu Roma

İmparatoru Arkadios
döneminde çıkan

isyanın bastırılması 
üzerine, zaferi

taçlandırmak üzere
dikilen, günümüzde
kaidesi kalan sütun

yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya. İki bina

arasında sıkışmış halde
duran üzerindeki 

motifleri de kaybolan
Arkadios Sütununda

derin çatlaklar
görülüyor

Arkadios Sütunu (Avrat
Taşı), Roma İmparator-
luğu'nda 5. yüzyılda
İmparator Arkadios'un
devrinde çıkan Got is-
yanının bastırılması şe-
refine İstanbul'da
dikilmiş, üstü kabart-
malarla bezeli zafer sü-
tunu. Sütun, Haseki
Hürrem Camisi'nin ya-
nındaki alanda bulunan
Arkadios Forumu'nun
ortasına dikilmişti.
Uzunluğu çeşitli kay-
naklarda 47 metre,
50,4 metre, 46,09
metre olarak belirtilil-
yor. Bu ölçü hem Kon-
tantianpolis'teki hem
de Roma'daki benzer
sütunlardan yüksek.
Günümüze sadece
sütun tabanı, kaidesi ve
gövdesinin en alttaki
bandının bir kısmını
içeren 11metrelik bö-
lümü kaldı. Arkadios
sütunu, tarihçi Teofa-
nis'e göre MÖ 403/404
yıllarında inşa edildiği,
sütunun tamamlanma-
sının ise II. Theodosios
devrinde gerçekleştiği,
sütunun üzerine Arka-
dios'un heykelinin ko-
nulması ile 421 yılının
Temmuz ayında bir
tören düzenlendiği be-
lirtiliyor. Üzerindeki
heykelin 542 ve 550
yıllarındaki deprem-
lerde zarar gördüğü;
26 Ekim 740'ta mey-
dana gelen depremde
ise devrilip bir daha ye-
rine konamadığı düşü-
nülüyor. Osmanlı
döneminde kadın esir-
lerin satıldığı Avrat Pa-
zarı'nın ortasında kalan
ve Avrat Taşı adıyla da
anılan sütun, 1711 yı-
lında onarılamayacak
oranda hasarlı olması
ve devrilme tehlikesi
nedeniyle kaidesi dı-
şında yıktırıldı.

ARKADİOS
SÜTUNU

3 iLCEDE GOZ GOZU

GORMUYOR
KARTAL, 

ESENYURT VE 
FATİH

İsTanbul Teknik Üniversitesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakül-
tesi Meteoroloji Mühendisliği

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüse-
yin Toros, İstanbul’da hava kirliliğinin
neden artış gösterdiğini belirterek, "Şu
anda ülkemizin üzerinde bulunduğu ba-
sınç sistemi sebebiyle hava rüzgarsız.
Rüzgar olmadığı için kirletici kaynağın-
dan araçlardan, evlerden tesislerden
çıkan kirleticiler dağılamıyor. İkincisi kir-
leticiler için son derece önemli olan ‘sı-
caklık terselmesi’ ki şu anda gerçekten
çok büyük bir ‘sıcaklık terselmesi’ var.
Kaynağından çıkan kirleticiler dağılamı-
yor, dağılamadığı için yer seviyesinde
yani bizlerin soluma seviyesinde kalıyor.
Bu nedenle birkaç gündür daha kirli bir
hava ile karşı karşıyayız. Bunun sonucu
olarak, normalin üzerinde bir hava kirli-
liği oluyor. Hava kirliliğini biz daha iyi
anlaşılabilmesi için, 6 farklı seviyede sı-
nıflandırıyoruz. Eğer yeşil renk görürsek
havanın iyi olduğu anlamına geliyor. Sarı
renk görürsek havanın orta seviyede ol-
duğu anlamına geliyor, turuncu rengi
hassas seviye, kırmızı renk görürsek sağ-
lıksız, mor renk görürsek kötü, kahve-
rengi renk görürsek tehlikeli anlamına
geliyor ki şu anda İstanbul’daki ölçüm
değerlerine baktığımız zaman genellikle
İstanbul’da çok az bir bölgede yeşil yani
iyi ama daha çok orta ve sağlıksız sevi-
yede olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi
meteorolojik şartlar" ifadelerini kullandı. 

Sağlıksız seviyede görünüyor

Şu anda İstanbul’da hava kirliliğinin en
yoğun olduğu bölgeleri sıralayan Prof.
Dr. Toros, "Aslında tabii topografya ile de
ilişkili, o bölgede yakılan enerji kaynakları
ile de ilişkili. Yani ulaşım, fabrikalar,
ısıtma tesisleriyle ilgili. Şu an itibariyle
Kartal bölgesinde, Esenyurt bölgesinde
ve Aksaray bölgesinde hava kirliliği sağ-
lıksız seviyede görünüyor. Diğer bölge-
lerde orta ve hassas seviyede olduğunu
görüyoruz" dedi. Hava kirliliğinin yoğun

olduğu bölgelerde yaşayan kişilere uyarı-
larda bulunan Prof. Dr. Toros, "Bu böl-
gelerde yaşayan insanların biraz daha
dikkatli olmaları, vücudu yoracak hare-
ketlerden kaçınmaları son derece önemli.
Bilhassa solunum yolu rahatsızlığı olan

vatandaşların dikkat etmelerinde fayda
var. Hava kirliliği küresel ölçekte insanlı-
ğın önündeki en önemli sorunlardan bi-
risi. Çünkü bu soluduğumuz hava başta
bizim solunum sistemimiz olmak üzere
akciğer, kalp-damar sistemi hatta beyine
varana kadar sağlık sorunlarına neden
oluyor” şeklinde konuştu.

Tüm türkiye dikkatli olmalı

Puslu havanın etkisinin yarından itibaren
azalacağını dile getiren Toros, “Yarın Ba-
tı’dan yeni bir sistem geliyor. Bilhassa bu
gece daha da dikkat etmek gerek, sağlığı-

mız açısından mümkün mer-
tebe kirletici oluşturan
etkenlerden kaçınmalıyız. Me-
sela toplu taşıma tercih ederek
bireysel araçları kullanma-
mak, evde eğer doğalgazımız
yoksa diğer yakıtları kullanı-
yorsak mümkün mertebe en
az yakıtla idare etmekte fayda
var. Tesislerimizdeki faaliyet-

leri de biraz azaltmamızda fayda var. As-
lında Türkiye genelinde de birçok
noktamızda bugünlerde biraz daha dik-
katli olmak lazım. Sıcaklık terselmesi ve
yüksek basınç olayı olduğu için, sıcaklık
dağılamıyor” dedi. DHA

Sabahları boğazım
kaşınıyor!

4 gündür Aksaray’da kestane satan Ali
Aksünger, “Yani sabahları boğaz ka-
şıntısı falan oluyor. Trafikten dolayı,
egzoz dumanları etkiliyor. Aksaray’da
yaklaşık 4 gündür satış yapıyorum. 4
gündür havanın böyle olduğunun far-
kındayım” ifadelerini kullandı. Dükkan-
ların çok fazla sayıda olması ve trafik
yoğunluğunun hava kirliliğini artırdığını
söyleyen çevre sakini Hafize Kırmalı
“Tabii rahatsızlık duyuyoruz, her vatan-
daş rahatsızlık duyar. Hele ki bizler bu-
rada sürekli oturuyoruz. Aksaray’da
dükkanların fazla olması sebep olabilir
mi? Trafik aldı
başını gidiyor
zaten, egzoz du-
manları. Kaç yer
zaten buraya
bağlı. Otoban gibi
bir şey burası”
şeklinde konuştu.

İstanbul'da son günlerde puslu ve kirli bir hava hakim. 
Özellikle Kartal, Esenyurt ve Fatih'te hava kirliliği “Sağlıksız” denebilecek seviyeye ulaştı.
Puslu ve kirli havanın nedeni ise Türkiye’nin yüksek basınç alanı etkisinde olması

32 milyon euroluk yat
Boğaz'a demir attı  

1994 yılında yapımı tamamlanan Mars-
hall bayraklı 73 metre uzunluğunda
'Coral Ocean' adlı, 3 katlı lüks yat, Mar-

mara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Kuruçeşme Limanına demirleyen yatın, 5 gün İs-
tanbul'da kaldıktan sonra rotasını Yunanistan'a çe-
vireceği öğrenildi. Lüks yatın 2015 yılında tadilat
geçirdiği, iç ve dış bölümlerinin ünlü tasarımcı Jon
Bannenberg tarafından tasarlandığı öğrenildi.
Ahoy Club'ün kurucusu Ian Malouf ise geçtiğimiz
yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Eu-
ro'ya yatı satın almıştı. 22 mürettebatı bulunan lüks
yatta büyük ve geniş bir ana süit ve 4 adette alt gü-

verte süiti bulunuyor. Bunun yanı sıra lüks yatta
yüzme havuzu, buhar odası, jakuzi ve spor salonu
da yer alıyor.

Uzaya bile gidilir bu yatla

Kuruçeşme Limanı'nda demirleyen lüks yatı göre-
rek inceleyen Bülent Kayar," Geçerken gördüm. İn-
sanlar zevkli ve lüksü için neler yapıyor diye
düşündüm. Bakmaya bile korkuyoruz. Aldığımız
maaşlarla kıyaslama yapsak ömrümüz yetmez al-
maya. Benim olsa gezerim, dünyanın tadını çıkarı-
rım. Uzaya bile gider bu gemi" ifadelerini kullandı.
DHA

Marshall bayraklı 73 metre uzunluğundaki 'Coral Ocean' isimli 
lüks yat Kuruçeşme Limanı'na demir attı. 'Coral Ocean' geçtiğimiz 

yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Euro'ya satılmıştı

8 bin 710 işletmede denetim yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke
genelinde başlattığı ürün bazlı gıda de-
netimi kapsamında, İstanbul İl Tarım

ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde 750
personeller ekmek ve unlu mamüller üretim faali-
yeti gösteren 8 bin 710 işletmede denetim yaptı.
Esenler'deki denetimlere İstanbul İl Tarım Orman
Müdür Vekili Nazif Koca da katıldı. Ekipler bura-
daki iş yerinde ürünlerin hijyen koşullarını, ürün-
lerin gramajlarını ve evraklarını inceledi, gramaj
ölçümü yapılan ürünlerden numuneler aldı. 

Çalışma ortamlarına kontrol

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım Orman
Müdür Vekili Nazif Koca, “Sayın bakanımızın
gıda denetim seferberliğiyle ilgili olarak bugün de
ekmek ve ekmek çeşitleriyle unlu mamül üreten
işletmelerin denetimini, İstanbul'da 39 ilçemizde
ve 750 personelimizle başlattık ve şu anda devam
ediyor. Esenler ilçemizde şu anda bir ekmek üre-
tim işletmesindeyiz. İstanbul'da normalde 5 bin
700 tane ekmek, ekmek çeşidi; unlu mamüller de
dahil toplam 8 bin 700 tane işletmeye var. Dene-
time mal kabulünden ve mallardan başlandı.
Oradaki unların durumu hijyen ve genel hijyen

koşullarına göre uygunluğu tespit edildi. Genel
hijyen kurallarında tuvaletler ve çalışma ortamları
da dahil hepsi kontrol edildi. Daha sonra üretim
aşamasında fiziksel olarak un ve unlu mamülleri
yapılan ekmeğin gıdayla temas eden uygun mal-
zemelerle yapıldığına dair testi yapılıp gözlendi"
diye konuştu. DHA
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www.gazetedamga.com.tr
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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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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-

madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-

tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan

alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini

geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna

kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı

takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden

önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirti-

len oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği tak-

dirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya

numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 18/02/2020

1.İhale Tarihi : 01/04/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 29/04/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : Büyükbakkalköy mah. Kaşif sok.No: 23 Maltepe / İstanbul - null null / null
No       Takdir Edilen Değeri TL.      Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 108.000,00 1   %1 34NN5492 Plakalı , 2015 Model , VOLKSWAGEN 

Marka , golf Tipli , WVWZZZAUZGW092294 Şasi No'lu , 

Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sation 

Wagon , 1.6 motor, Rengi Beyaz , aracın tavan sacı 

komple folyo kaplama, komple gövdede muhtelif küçük 

boya çizikleri, ön iki lastiği %80, arka iki lastiği %20 

oranında yıpranmış durumda bir araç olup, anahtarı 

mevcut olduğu ve çalışır yürür durumda olup görülür 

km'sinin 181.999 km'de olduğu; 1.6 dizel motor tiği, 

otomatik vites, klima 4 cam otomatik, sürücü yolcu hava 

yastığı, sürücü yolcu koltuk hava yastığı, sağ ve sol 

tavanda perde yastığı, kumaş ve süet karışımı 

döşemeler, 16 inç çelik alaşımlı jantlar özelliklerine sahip 

olduğu tespit edilmiştir. aracın halihazır durumu 

gözönüne alındığında aracın değerinin 108.000,00 TL 

olduğu tespit edilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

DIŞ HABER

Erdoğan’la
birlikte
çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib ko-
nusundaki sorunların çözümü için
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan'la birlikte çalıştıklarını söyledi. Los An-
geles'a hareketinden önce Joint Base Andrews
Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını
yanıtlayan Trump, bir soru üzerine hafta sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon gö-
rüşmesini değerlendirdi. Trump, "güçlü ve sert" bir
lider olarak nitelendirdiği Erdoğan ile iyi ilişkisi
olduğunu belirtti. İdlib konusunda ABD ile Türki-
ye'nin yakın çalıştığını dile getiren Trump, "Erdo-
ğan ile (İdlib konusunda) birlikte çalışıyoruz."
dedi. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşme-
sine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada,
"Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi
önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür
etti." ifadesine yer verilmişti.

Örnek no: 25*

Fransızlar Rumları destekliyor!
FransaSavunma Bakanı
Florance Parly, Doğu Akde-
niz'de yaşananlarla ilgili ola-

rak Güney Kıbrıs ile dayanışma
içerisinde olduklarını söyledi. Güney
Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Parly,
Rumların Doğu Akdeniz'deki adımla-
rına destek verdiklerini belirtti. Parly,
Ada'daki temaslarında ilk önce Rum Sa-
vunma Bakanı Savvas Angelidis ile gör-
üştü. Görüşmede, Fransız

donanmasının bölgedeki varlığını sür-
dürmesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu
ile ortak tatbikatlara başka ülkelerin de
katılmasının sağlanması kararı alındığı
belirtildi. Görüşmelerden sonra açık-
lama yapan Fransız Bakan, Rumlarla
askeri ilişkilerin güçlendirileceği mesajı
verdi. 

Rum Kesimi'ne demir atıyorlar

Parly, "(Güney) Kıbrıs, Fransız donanma-

sını sıklıkla limanlarında konuk ediyor.
Buna çok müteşekkiriz. Charles De Gaulle
uçak gemisinin operasyonlarına da etkin
şekilde katılıyor.  Doğu Akdeniz'de olup bi-
tenler konusunda da dayanışmamızı dile
getiriyoruz” ifadelerini kullandı. Rum med-
yası da, görüşmeyi Fransa'nın Rum kesi-
mine demir atması olarak yorumlayarak
gelişmeyi manşetlerine taşıdı.
Gazeteler, Evangelos Florakis Deniz Üs-
sü'nün geliştirileceğine dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin "maksimum baskı politikasının
sonuç vermediğini kabul edeceğini ve İran ile müzakere masasına oturacağını" söyledi

ABD mAsAyA
oturAcAk
İ ran Cumhurbaşkanı Hasan

Ruhani, başkent Tahran'daki
Bakanlar Kurulu toplantısının

ardından yaptığı konuşmada ABD
yaptırımları ve bu ülkeyle müzakere-
leri değerlendirdi. ABD'nin İran ile
müzakere için birçok dünya liderini
ara bulucu olarak gönderdiğini akta-
ran Ruhani, "ABD'lilerin dediği gibi
eğer devrim birkaç ay içinde yıkıla-
caksa neden taviz veriyorlar? ABD
bir gün maksimum baskıların sonuç
vermediğini görecek, teslim olacak
ve müzakere masasına oturacak.
Tüm haklarımızı da kabul edecek."
ifadelerini kullandı. Ruhani, Kasım

Süleymani'nin öldürülmesi nede-
niyle Kongre'nin ABD Başkanı Do-
nald Trump, Beyaz Saray'ın ve
Pentagon'un İran'a karşı yetkilerini
kısıtladığını hatırlatarak, "ABD,
bölge meselelerini çözmek isteseydi,
Süleymani ile iş birliği içinde ve
onun vasıtasıyla bunu yapabilirdi.
Şimdi bu işi 20 kişiyle yapmalı. Sü-
leymani ile konuşarak sorunlar çö-
zülebilirdi. Şimdi işleri daha da
zorlaştı." görüşlerini paylaştı. İran
Cumhurbaşkanı, 2013 ve 2015'te
ABD'yi zorla müzakere masasına
oturttuklarını ve istemediği halde an-
laşma belgesini imzalattıklarını savu-

narak, bugün de aynı şeyi yapabile-
ceklerini ve Washington yönetimini
geri adım atmak zorunda bırakabile-
ceklerini ileri sürdü.

5 milyon dolarlık kredi

Yaptırımlar nedeniyle İran'a ait mal-
ların Batı limanlarında takılı kaldı-
ğını ve rafineriler ile doğal gaz
tesislerinin çalışamadığını ifade eden
Ruhani, 2015'te yaptırımların kalk-
masının ardından petrol ihracatının
900 binden 3 milyon varile çıktığını,
tüm Doğu ve Batı bankalarıyla irti-
bat kurarak, bir ülkeden 5 milyar
dolar kredi aldıklarını söyledi.

ABD temize çıkmalıdır
Ruhani, şunları kaydetti: "Hiçkimse yaptırımların etkili
olmadığını ve hükümetin güçlü olması gerektiğini söyle-
yemez. Bu ABD'nin temize çıkarılması demektir. Yaptırım-
ların etkisiz olduğunu söyleyen ABD destekçisidir. Bunlar,

'ABD kötü bir iş yapmadı' demek istiyor. Bu tür iddialar
gerçekten uzaktır ve yalandır. Aynı zamanda ABD savunu-
culuğudur." İran Cumhurbaşkanı, ayrıca 21 Şubat'ta yapı-
lacak seçimler için halka sandığa gitme çağrısı yaptı.

Afganistan’da silahlar susacak
Afganistan'da yaklaşık 40 yıllık savaşı sona erdirmek için ABD ile Taliban arasında süren barış görüşmelerinin sonuna gelindi

aBD temsilcisi Zalmay
Halilzad ile Taliban yet-
kilileri arasında 11 kez

gerçekleşen barış görüşmeleri so-
nucu her iki tarafın da tutukluları
serbest bırakması, Taliban'ın şiddeti
azaltması ve Afgan diyaloğunun
başlaması konularında uzlaşma
sağlandı. Uzlaşma metninde, ABD
birliklerinin Afganistan'dan kade-
meli olarak çekilmesi konusu da yer
alıyor ancak çekilme tarihine ilişkin
henüz bilgi paylaşılmadı. Taliban
ile ABD arasındaki anlaşmanın, bu
ayın sonunda Katar'ın başkenti
Doha'da Birleşmiş Milletler, İslam
İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği ve
Afganistan'ın komşu ülkelerinden
temsilcilerin katılımıyla imzalan-
ması bekleniyor. Afgan hükümeti-
nin ateşkes ısrarına rağmen
Taliban, bunun yerine şiddetin 7
günlüğüne azaltılmasını kabul etti.

Sürecin işleme şekli

ABD-Taliban arasındaki barış an-
laşması sonucu Taliban, 22 Şu-
bat'tan itibaren 7 gün süreyle
şiddeti azaltacak. Militanlar ülke
genelindeki saldırılarının sayısını
önemli ölçüde düşürecek. Afgan
hükümetine göre, şiddetin önemli
ölçüde azaltılması da ateşkes anla-
mına geliyor. ABD-Taliban ara-
sında barış anlaşması
imzalanmasının ardından ABD ve
Afgan hükümetinin ellerindeki 5
bin Taliban üyesini, Taliban'ın da
rehin tuttuğu 1000 kişiyi serbest bı-
rakması bekleniyor. Afganistan'daki
taraflar arasındaki Afgan diyaloğu

görüşmelerinin ise mahkumlarla il-
gili sürecin tamamlanmasının ar-
dından başlayacağı belirtiliyor.
Afgan hükümeti de Taliban da
Afgan diyaloğunun nerede yapıla-
cağı konusunda henüz bir karara
varmış değil. Afganistan'ın iç so-
runları ve karşılıklı taleplerin konu-
şulacağı Afgan diyaloğu süresince
ABD ara buluculuk görevini üstle-
necek.

Afgan hükümeti 
hazırlıklara başladı

Afgan siyasetçileri ile hükümet
arasında barış anlaşması konu-
sunda henüz fikir birliği bulunma-
masına rağmen Cumhurbaşkanı
Eşref Gani, barış için hazırlıklarına
başladı. Cumhurbaşkanı Gani,
başkent Kabil'de ülke genelindeki
kolordu komutanları ve valilerle
Afgan diyaloğunun başlaması için
istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda konuşan Gani, Afga-
nistan'da şiddet tamamen sona er-
mesini, istikrarın açıkça
anlaşılabilir ve gözle görülebilir ol-
masını istediklerini söyledi. Taliban
ile Afgan diyaloğunu yürütecek he-
yeti Afgan hükümetinin belirleye-
ceğini ifade eden Gani, heyetin,
görüşmede Afgan halkının temel
haklarını savunacağını ve son ka-
rarı da hükümetin vereceğini be-
lirtti. Gani, müzakere heyetinin
kapsayıcı bir şekilde oluşturulaca-
ğını kaydetti. Cumhurbaşkanı
Gani, Taliban ile anlaşma sonucu
yabancı güçlerin ülkeden çekilme-
sinin hiçbir olumsuz etki 

yaratmayacağını sözlerine ekledi.

Siyasilerden fikir ayrılığı

Cumhurbaşkanı Gani'nin barış için
çalışmaları sürerken bazı siyasetçi-
ler hükümete tepkili. Hizb-i İslami
Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar,
hükümeti barış konusunda kendi
başına hareket etmekle suçluyor.
Afgan diyaloğunu yürütecek heye-
tin tüm kesimleri temsil edecek şe-
kilde kurulması gerektiğini dile
getiren Hikmetyar, tüm yetkinin sa-
dece hükümette olmaması, heyetin
de barış konusunda karar verme
yetkisinin bulunması gerektiğini
vurguladı. Hikmetyar, Afgan diya-
loğu konusunda henüz Afgan hü-
kümetiyle siyasiler arasında fikir
birliğinin bulunmadığının altını
çizdi. ,Öte yandan Afganistan İcra
Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah
ve eski Cumhurbaşkanı Hamid
Karzai de Afgan diyaloğunu yürü-
tecek heyetin kapsayıcı ve yetkili ol-
ması gerektiğini açıkladı.

İsrail zulmü devam ediyor
İşgal altındaki Ku-
düs'ün kuzeydoğusun-
daki El-İsaviyye

beldesinde İsrail askerlerinin açtığı
ateş sonucu başından yaralanan 9
yaşındaki Filistinli çocuk gözünü
kaybetti. Vadi Hilva Bilgi Merkezi
tarafından yayınlanan video kay-
dında konuşan Malik İsa'nın (9)
babası, "Oğlumun aldığı yara
ölümcüldü. Hayatı kurtuldu ama
sol gözünü kaybetti." ifadelerini
kullandı. Oğlunun başından yara-

landığını hatırlatan baba İsa, yara-
sının iyileşmeye başladığını ancak
sol gözünün bir daha göremeyece-
ğini söyledi. İsrail askerleri, 15
Şubat Cumartesi günü İsaviyye
beldesine baskın düzenlemiş, Filis-
tinliler de taş atarak baskına engel
olmaya çalışmıştı. Filistinli Malik
İsa da söz konusu arbede sırasında
İsrail askerlerinin açtığı ateş so-
nucu başından yaralanmıştı. İsrail
askerleri, 27 Haziran 2019'da Filis-
tinli Muhammed Semir Ubeyd'i

(20) yakın mesafeden açtığı ateş
sonucu katletmesinden bu yana
İsaviyye beldesine aralıklarla bas-
kın düzenliyor ve bazı Filistinlileri
gözaltına alıyor

ABD Başkanı Trump, İdlib
konusunda Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile beraber çalıştıklarını
ve neler yapılabileceğini
görüştüklerini bildirdi

Hasan
Ruhani

Florence
Parly

Savvas
Angelidis
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yenişeHir Atatürk
Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen konsere Ak-

deniz Bölge ve Garnizon
Komutanı Tuğamiral Ercan Kireç-
tepe, Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap Seçer, MDOB Müdürü ve
Sanat Yönetmeni Serbülent Bi-
çer'in yanı sıra yaklaşık bin 500 kişi
katıldı. Konserin orkestra şefliğini,
Neşet Ertaş’ın eserlerini senfonik
şekilde yeniden düzenleyen Serdar
Yalçın yaparken, koro şefliğini ise
Anıl Aydın üstlendi. MDOB Or-

kestrası ve Korosu’nun yer aldığı
konserde, TRT İstanbul Radyosu
sanatçısı Umut Akyürek konuk sa-
natçı olarak katılırken, Nihan Çetin
Aydın (Mezzo-soprano), Bülent
Bezdüz (Tenor) ve Zafer Erdaş
(Bas) solist olarak yer aldı.

Konser 2 saat sürdü

Programda Ahirim Sensin, Nere-
desin Sen, Gönül Dağı, Yazımı
Kışa Çevirdin, Al Elma Boyanır
mı, Mühür Gözlüm, Niye Çattın
Kaşlarını, Dertli Yoldaş, Zahidem,

Doyulur mu, Kesik Çayır Biçilir
mi, Dane Dane Benleri Var, Ah
Yalan Dünya ve Yanıyorum eser-
leri seslendirdi. Yaklaşık 2 saat
süren konserin sonunda salonu
dolduranlar performansları nede-
niyle sanatçıları uzun süre alkış-
ladı. Bunun üzerine sanatçılar 2
kez bis yaparak yeniden sahneye
geldi.

Biletler çıkar çıkmaz bitiyor

Neşet Ertaş’ın eserlerini senfonik
şekilde yeniden düzenleyen şef Ser-

dar Yalçın, misafir solist olarak
Umut Akyürek'in de sahne aldığını
belirterek, "Böyle bir projenin sa-
dece opera sanatçıları ile değil tüm
sanatçılarımızla yapılıyor oldu-
ğunu bilmek eserimize bir zengin-
lik katıyor. Seyirci durumu çok
iyiydi. Biletler satışa çıkar çıkmaz
bitiyor. Kendi kültürümüzden halk
ozanımızın dünya kültürü ile bu-
luşması şeklinde planladığımız bu
proje izleyiciler tarafından çok
sıcak karşılandı ve karşılanmaya da
devam ediyor" dedi. DHA

Türküler ayakta alkışlandı

U lusal ve uluslararası ser-
gilerdeki İstanbul temalı
eserleri ve Anadolu mo-

zaikleriyle yaptığı çalışmalarla dik-
kati çeken mozaik sanatçısı Süha
Semerci, yeni projesinde İstan-
bul'u anlatacak. Resim, vitray ve
mozaik çalışmalarının yanı sıra
1990 yılında ters trigromi baskılı
ayna üreterek bu tekniğin paten-
tini alan Semerci, daha sonra ça-
lışmalarını tuval ve mozaik
üzerine yoğunlaştırdı. Çok sayıda
uluslararası sergiye katılan sa-
natçı, 2018 yılında "15. Chicago
Türk Festivali" mozaik sergisini
gerçekleştirdi. "Anadolu'dan Dün-
yaya Çağdaş Mozaik" sergisiyle
Türkiye'deki kazılarda ortaya
çıkan önemli eserleri mozaik tek-
niğiyle dünyaya tanıtan Semerci,
çalışmalarını Kadıköy Moda'daki
atölyesinde sürdürüyor. Semerci,
yaptığı açıklamada, mozaiğin
resim tekniklerinden biri olduğunu
ifade ederek, yıllarca tuval, resim

ve vitray yaptığını, son 10 yılda ise
atölyesinde mozaik projeler ger-
çekleştirdiğini anlattı.

Bu mozikler görülmeli

Mozaik denilince insanların bunu
"taşları kırıp yan yana getirmek"
olarak gördüğünü ama mozaiğin
en zor resim tekniklerinden oldu-
ğunu belirten Semerci, Türkiye'de
mozaik kültürünün yayılması için
sempozyumlar, seminerler, yarış-
malar gibi çalışmalar yapılması
gerektiğine dikkati çekti. Tarihi
mozaiklerin, bir ülkenin kültürel
zenginliğinin ifadesi olduğunu
söyleyen Semerci, son 10 yılda
Türkiye'de ve dünyada mozaikle-
rin ilgi çekmeye başladığını ve mü-
zelere gelen ziyaretçi sayısının
arttığını vurguladı. Semerci, Türki-
ye'nin mozaiğin en kaliteli olduğu
ülke olduğunu belirterek, "Kim
dünyada mozaikle ilgileniyorsa
Türkiye'deki mozaikleri görmeli-
dir." dedi.

Anadolu'nun tarihi zenginliğini dünyaya tanıtan mozaik sanatçısı Süha Semerci, yeni projesinde Ayasofya,
Topkapı Sarayı, Galata Kulesi gibi tarihi yapılar ve vapur, martı, lale gibi sembollerle İstanbul'u anlatacak

Mersin Devlet
Opera ve 
Balesi'nin 

'Senfonik Neşet
Ertaş Türküleri'

konseri 
sanatseverler

tarafından 
büyük ilgi 

gördü

IstAnbul’u mozIkle
dunyAyA tAnItAcAk

AyAsofyA başta olmak üzere İstanbul'un birçok
tarihi bölgesinde önemli mozaiklerin bulundu-
ğunu hatırlatan Semerci, bu yıl içinde açmayı
planladığı serginin ana temasının İstanbul oldu-
ğunu belirtti. Sergi için şu ana dek, aralarında
Ayasofya, Topkapı Sarayı, Süleymaniye, Galata
Kulesi, Rumeli Hisarı gibi tarihi yapılar ve vapur,
martı, lale gibi İstanbul'la özdeşleşen sembollerin
yer alacağı 15-16 eser hazırladığını ifade eden Se-
merci, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: "İstanbul'da
yaşayıp da bu kentten etkilenmemenin imkanı
yok. Ben kendi yaşadığım dönemi anlatabilmek
için kendi kompozisyonlarımla bu sene gerçekle-
şecek İstanbul sergisi hazırladım. Mozaik eserleri-
min birinde, Ayasofya'nın içerisinde Fatih Sultan
Mehmet'in tuğrası vardır. Fatih Sultan Mehmet
İstanbul'u fethettiğinde damgasını vurmuştur, bu
mühürdür. O kompozisyonun içinde ayak izleri
vardır. Ayak izleri benim mozaikte kullandığım
imzadır. Bu da benim bu dönemden geçerken ge-
lecek nesillere bıraktığım kültürel bir iz ve imzadır.
Bu kompozisyonları birleştirip çalışmalarımı bu
şekilde bütünleştiriyorum. İstanbul'a ve İstanbul
dışına bu sergiyi taşıyacağım."

Mozikte imza önemlidir

Dünya çapında ilgi çeken İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi,
geçen yıl 3 milyon 464 bin kişiyle son 10 yıldaki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı

Her yıl dünyanın dört bir
yanından gelen milyonlarca
turistin ziyaret ettiği, tarih,

kültür ve inanç turizmi açısından
önemli bir potansiyeli barındıran Mev-
lana Müzesi, Türkiye genelinde geçen
yıl Ayasofya Müzesi'nden sonra 3 mil-
yon 464 bin kişiyle en çok ziyaret edilen
ikinci müze oldu. Başta İranlı, Çinli,
Tayvanlı, Amerikalı ve Güney Koreli
olmak üzere hemen her milliyetten in-
sanın özel bir ilgiyle gezdiği müzeyi
2010'da 1 milyon 644 bin, 2011'de 1
milyon 733 bin, 2012'de 1 milyon 565
bin, 2013'te 2 milyon 47 bin, 2014'te 2
milyon 110 bin, 2015'te 2 milyon 581
bin, 2016'da 2 milyon 98 bin, 2017'de 2
milyon 480 bin ve 2018 yılında 2 milyon
817 bin kişi ziyaret etti. Geçen yıl ise
yüzde 23 artışla 3 milyon 464 bin kişi-
nin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, son
10 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ula-
şarak kendi rekorunu kırdı. Müzeyi zi-

yaret eden Nurten Kılıç, İzmir'den gel-
diğini belirterek, "Mevlana'ya ilk kez ge-
liyorum, onun için çok heyecanlıyım.
Hazreti Mevlana'yı sürekli annemden
duyardım. Çocukluğumdan bu yana
hep merak etmişimdir. Sonunda gör-
mek nasip oldu. Onun için çok mutlu-
yum." diye konuştu.

Muhteşem akustiğe sahip bir yer

Ailesiyle müzeye gelen Yüksel Cegez de
Mevlana'nın tüm dünyada sevildiğini
ifade ederek, şunları kaydetti: "Ailemle
ara ara ziyaret ediyoruz. Sık sık gelmek
istiyoruz ama dünya telaşından dolayı
erteliyoruz. Mevlana'nın bizlere birçok
öğretisi var, bizlerin de bunlar hakkında
araştırma yapması gerekiyor. Buraya
Mevlana'yı bilerek gelmemiz ve kalan
eksikleri de burada tamamlamamız ge-
rekiyor. Öğrendiklerimizi çocuklarımıza
da anlatmamız lazım. Maalesef bu ko-
nuda eksiğiz. Muhteşem akustiğe sahip

bir mekan. Buraya girdiğimiz zaman
tüylerimiz diken diken oluyor ve ben
bunu çok seviyorum."

Mevlana Müzesi hakkında

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer
alan Mevlana Müzesi'nin bulunduğu
alan, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keyku-
bad tarafından, Mevlana'nın babası Ba-
haeddin Veled'e verildi. Mevlana,
"Düğün gecesi" olarak adlandırdığı
Şeb-i Arus'ta hayata gözlerini yu-
munca, babası Bahaeddin Veled'in de
metfun bulunduğu yere defnedildi.
Oğlu Sultan Veled, çevresindekilerin,
Hazreti Pir'in mezarının türbe yapılması
isteğini kıramadı. Mevlana'nın mezarı-
nın üstüne de "Kubbe-i Hadra" (Yeşil
Kubbe) yaptırıldı. 1926'da "Konya
Asar-ı Atika Müzesi" adı verilen Mev-
lana Dergahı ve Türbesi, 1954'te yapı-
lan düzenlemeyle "Mevlana Müzesi"
olarak ziyarete açıldı.

Millet 
Mevlana’ya koştu

Abdülhamit sergisi
Üsküdar’da açıldı
Ressam Bünyamin K.'nin "Sultan 2. Abdülhamid'in 
İstanbul'u" başlıklı sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat
Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu

reSSam Bünyamin
K.'nin 2. abdülhamid
devrindeki İstanbul'u

resmettiği sulu boya çalışmalarının
yer aldığı altunizade Kültür ve
Sanat merkezi'nde serginin açılışına
sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
ressam Bünyamin K., İstanbul'un
her yüzyılda değişime uğradığını
belirterek, "Bundan 100 sene önce
de bir İstanbul vardı. O İstanbul'un
nasıl olduğunu göstermek istedim.
Bunun için de 2. abdülhamid'in yak-
laşık 8 bin fotoğraftan oluşan arşi-
vinden 12 İstanbul fotoğrafını
seçtim." dedi. Bünyamin K., sergile-
nen resimleri 6 ayda hazırladığını
ifade ederek, bir eserinin de Beyler-
beyi Sarayı'nın bahçesindeki abdül-
hamid portresi olduğunu söyledi.

27 Şubat'a kadar açık

ressamlar için hayalini çizmenin
fotoğraf çizmekten daha zor oldu-

ğuna dikkati çeken Bünyamin K.,
şunları kaydetti: "Çünkü o mekan-
daki bütün planları oluşturmak ve
resmin içine hikayeni koymak zo-
rundasın. Bu çok daha zordur. Diğe-
rinde de renkler, lekeler size ait olsa
da hayalden yapmak kadar zor ol-
muyor. Sulu boyayı öteden beri hep
seviyorum, sulu boya tekniğiyle
eserler üretiyorum daha çok. Sulu
boyanın saydamlığı sanırım beni
çok çekiyor. Sulu boya ressamı ola-
rak anılmayı da tercih ediyorum. 2.
abdülhamid'in İstanbul'undan sonra
bir de bizim İstanbul'umuzu yapmak
istiyorum. Bizim İstanbul'umuzda
biraz kargaşa var. Göğe baktığı-
mızda martıların yerine vinçlerin
kuyruklarını görüyoruz. Bütün bun-
ları kullanacağım, ironinin hakim ol-
duğu bir çalışmanın birkaç eskizini
yaptım." 12 eserin yer aldığı sergi,
27 Şubat'a kadar ziyaret 
edilebilecek.

Sinema sektörüne
milyonluk 

destek 
Kültür ve turizm
Bakanlığından ya-
pılan yazılı açıkla-

maya göre, destekler, yeni ve
nitelikli eserlerin üretimi ile
türk sinemasının gelişimine ve
genç sinemacıların sektöre
adım atmalarına imkan sağlı-
yor. Bu yılın ilk destekleme ku-
rulunda animasyon, proje
geliştirme, kısa film, senaryo
ve diyalog yazım ile yerli film
gösterimi türünde 904 başvuru
değerlendirildi. Sinema sek-
törü ve Bakanlık temsilcisinden
oluşan 8 kişilik kurulca yapılan
değerlendirme sonucunda 22
animasyon film yapım proje-
sine 500 bin, 8 proje geliştirme
tasarımına 510 bin, 39 kısa
film yapım projesine 580 bin,
37 senaryo ve diyalog yazım
projesine 444 bin ve 10 yerli
film gösterim projesine 1 mil-
yon 350 bin olmak üzere si-
nema sektörüne toplam 3
milyon 384 bin lira destekte
bulunuldu.

Sinema salonlarına
ilk destek

Yeni Sinema Kanunu ile si-
nema salonlarında yeterince
yer bulamayan bağımsız yerli
filmlerin sinemaseverlerle bu-
luşturulabilmesi amacıyla
"yerli film gösterim desteği" de
hayata geçirildi. Bağımsız yerli
filmlerin seyirciye ulaşabile-
ceği sinema salonlarının sayı-
sının arttırılmasını hedefleyen
Bakanlık, yılın ilk destekleme
kurulunda 10 ayrı sinema sa-
lonu işletmecisinin 12 ayrı şe-
hirdeki 16 sinemasına destek
verdi.Gelecek aylarda da
devam edecek sinema destek-
leri kapsamında, ilk uzun met-
rajlı kurgu film yapım, uzun
metrajlı sinema film yapım,
dağıtım ve tanıtım, ortak yapım
ve çekim sonrası destek baş-
vuruları mart ayı içerisinde,
belgesel film destek başvuru-
ları da nisan ayında değerlen-
dirilecek.

Süha
Semerci
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süper Lig’in 23’üncü haftasında
görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan
(TFF) yapılan açıklamada Fener-
bahçe’nin Galatasaray’ı konuk

edeceği derbi mücadeleyi Halil
Umut Meler'in, zirve yarışını ya-
kından ilgilendiren Beşiktaş –
Trabzonspor maçını ise Fırat Ay-
dınus'un yöneteceği bildirildi. 

Fraport TAV Antalyaspor'da sol elma-
cık kemiğindeki 2 kırıktan dolayı ameliyat
olan ve kafatasındaki 2 çatlak nedeniyle
4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekle-
nen Adis Jahovic, 2 haftalık aranın ar-
dından Kasımpaşa karşılaşmasında
yüzünde özel maskeyle oynayarak golle-
rine devam etti. Süper Lig ekiplerinden
Fraport TAV Antalyaspor'un devre ara-
sında kadrosuna dahil ettiği golcü fut-
bolcu Adis Jahovic, 20'nci hafta Yukatel
Denizlispor karşılaşmasında başına al-
dığı darbe sonrası ambulans helikopterle
Antalya'ya getirilerek, hastanede tedaviye
alındı. Sol elmacık kemiğinde 2 kırık
ameliyatla tedavi edilen Jahovic'in, sol
kulak arkasında kafatasındaki 2 çatlak
nedeniyle 4-6 maç oynamaması planla-
nıyordu. Elmacık kemiğindeki kırıkların
oynamasına engel olmayacağı belirtilen
golcü futbolcu, kafatasındaki çatlak ne-
deniyle 2 hafta sahalardan uzak kaldı.
Kırmızı beyazlıların, alt sıralardan kur-
tulma hedefiyle önem verdiği Kasımpaşa
maçında oynama isteğini teknik direktör
Tamer Tuna'ya ileten Adis Jahovic'in
doktorlarıyla görüşüldü. 

SP  R

S üper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek Fe-
nerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde, ilk golü
atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 26 yılı kapsayan son 53 lig

maçında, ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde
Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise
golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasında yapılan son
53 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk
golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.
İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne ge-
çerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı. Bu dönemdeki 3 karşılaşmada
Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne
engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe-Galatasaray
rekabetinde yapılan son 53 lig mücadelesinin 8'i ise golsüz eşitlikle
sona erdi.

Fenerbahçe bu sezon 3 maçı çevirdi

Fenerbahçe, bu sezon ligde geriye düştüğü 9 maçın 5'ini kay-
betmedi. Bu mücadelelerin 3'ünde rakiplerinden 3 puan
alan sarı-lacivertliler, 2 maçtan ise beraberlikle ayrılmayı
başardı. Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir,
evinde ise MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçlarında
mağlup duruma düşmesine rağmen 3 puana uzandı.
Sarı-lacivertliler, deplasmandaki Göztepe ve sahasındaki
Aytemiz Alanyaspor mücadelelerinde geriye düşmesine
karşın 1 puanı kurtarmayı bildi.
Fenerbahçe, ilk golü yediği müsabakalarda, evinde Fra-
port TAV Antalyaspor, deplasmanda ise Hes Kablo Kay-
serispor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'ne
yenilmekten kurtulamadı.

Öne geçtiği maçlarda 
2 kez kaybetti

Fenerbahçe, ligde galip
duruma geçtiği müca-
delelerin 2'sinden
boynu bükük ay-
rıldı. Sarı-laci-
vertliler, bu
sezon 11 lig
maçında ilk
golü atan
taraf olur-
ken, söz
konusu
müsaba-
kaların
2'sini kay-
betti,
1'inden ise
beraberlikle
ayrıldı. Fener-
bahçe, öne geçtiği
8 maçı ise kazan-
mayı bildi.

KritiK maçta UmUt
meler düdüK çalacaK JaHovic atıyor

antalya coşuyor

Borussİa Dortmund’un devre arası
transfer döneminde Avusturya Ligi takımı
Salzburg’dan kadrosuna kattığı Erling
Haaland, Alman ekibi ile göstermiş ol-
duğu performans ile tarih yazmaya devam
ediyor. 19 yaşındaki Norveçli golcü, dün
gece Borussia Dortmund’un sahasında
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk
maçında Paris Saint-Germain’i 2-1 mağ-
lup ettiği karşılaşmada takımını attığı 2
golle galibiyete taşıyan isim oldu. Haa-
land, böylece aynı Şampiyonlar Ligi sezo-
nunda iki farklı takımla (Salzburg
-Borussia Dortmund) gol atan ilk oyuncu
da oldu. Haaland’ın şu ana dek Şampi-
yonlar Ligi’nde çıktığı 7 karşılaşmada 10
golü bulunuyor. Norveçli futbolcu aynı za-
manda Bayern Münihli Lewandowski ile
UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığında
zirveyi paylaşıyor. Erling Haaland, Borus-
sia Dortmund’da da gollerini atmaya
devam ediyor. Norveçli golcü, Borussia
Dortmund forması ile şu ana kadar 5
Bundesliga, 1 Almanya Kupası ve 1 Şam-
piyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 karşı-
laşmaya çıktı. Haaland, söz konusu 7
karşılaşmada rakip filelere 11 gol gönder-
meyi başarırken, 1 de asist yaptı. 

Sen neymişSin be
Haaland

DerbiDe ilk Golu
atan kazaniyor
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki lig
maçlarında ilk golü atan taraf, zor yeniliyor.
Rekabetteki son 53 lig maçında ilk öne geçen
takım, sadece 3 kez sahadan puansız ayrıldı

Galatasaray, bu sezon ligde öne geçtiği 14 maçın hiçbirini kaybet-

medi. Söz konusu karşılaşmaların 3'ünden 1 puanla ayrılan sarı-kır-

mızılılar, 11 maçı ise kazanmayı bildi. Galatasaray, bu sezon ligde

yenik duruma düştüğü 6 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanabilirken,

yine 1'ini de berabere tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, mağlup du-

ruma düştüğü karşılaşmalarda, deplasmanda Yukatel Denizlis-

por, Beşiktaş ve Göztepe'ye, sahasında da Medipol

Başakşehir'e kaybetti. Geriye düştüğü karşılaşmalarda

tek galibiyetini, seyircisi önünde Hes Kablo Kayse-

rispor'u yenerek alan Galatasaray, deplas-

manda Trabzonspor'la da berabere

kaldı.

Galatasaray 

öne Geçince 

yenilmiyor

Aslan devleri geride bıraktı
Süper Lig’in ikinci yarısında gösterdiği performans ile bambaşka bir görüntüye bürünen Galatasaray, 22’nci hafta itibarıyla kalesinde gördüğü 17 gol ile
ligde en az gol yiyen takım olurken, Avrupa’nın 5 büyük ligi baz alındığında kalesinde en az gol gören takımlar arasında 3’üncü sırada bulunuyor
İngİltere Premier Lig ekibi Liverpool yediği 15 gol ile
kalesinde en az gol gören takım olurken, İspanya La Li-
ga’da Real Madrid 16 gol ile 2’nci, Fransa Ligue 1 ekip-
lerinden Reims 19 gol ile 4’üncü, İtalya Serie A
ekiplerinden Lazio ise 21 gol ile 5’inci sırada bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 22 hafta itiba-
riyle kalesinde gördüğü 17 gol ile en az gol yiyen takım
durumunda. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda Avrupa’nın
beş büyük ligine bakıldığında kalesinde en az gol gören
ekip olarak 3’üncü sırada yer alıyor. Galatasaray, Süper
Lig’in ikinci yarısında ise şu ana kadar kalesinde sadece
2 gol gördü. Sarı-kırmızılılar öte yandan Süper Lig’de iç
sahada yediği 8 gol ile Reims’den sonra Avrupa’nın 5
büyük liginde taraftar önünde kalesinde en az gol gören
2’nci takım. Galatasaray, deplasmanda ise kalesinde 9
gol gördü.

Muslera fark yaratıyor

Sarı-kırmızılı ekipte 9’uncu sezonunu yaşayan Urugu-
aylı file bekçisi Fernando Muslera da gösterdiği perfor-
mans ile bu sıralamada sarı-kırmızılıları öne çıkaran en
büyük faktörlerden biri oldu. Savunmada görev alan
oyuncuların yaşadığı sakatlıklar ve gerçekleşen transfer-
leri nedeniyle sık sık değişmesine rağmen 9 yıldır sarı-

kırmızılıların kalesindeki istikrarlı performansını koruyan
Muslera, bu sezon da aynı performansı göstermeye
devam ediyor. 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, Süper
Lig’de geriden kalan 22 haftada çıktığı 21 karşılaşmada
16 gol yerken, 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı ba-
şardı.

Liverpool da oldukça iyi

İngiltere Premier Lig’de geriden kalan 26 haftada gös-
terdiği performans ile rekorları alt üst eden ve en yakın
rakibi Manchester City ile arasında 25 puan fark bulu-
nan lider Liverpool kalesinde gördüğü 15 gol ile Av-
rupa’nın 5 büyük liginde zirvede yer alıyor.
Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 26 hafta itibariyle
kalesinde 15 gol görürken, bu gollerin 9’unu iç sahada,
6’sını dış sahada yedi. İngiliz ekibi, 6 gol ile de Avru-
pa’nın beş büyük ligi baz alındığında deplasmanda kale-
sinde en az gol gören takım durumunda. Liverpool’un
2018 yazında İtalya Serie A ekibi Roma’dan kadrosuna
kattığı Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, gösterdiği
performans ile dikkat çekiyor. Rakiplerine kolay kolay
izin vermeyen 27 yaşındaki file bekçisi, ligde çıktığı 18
karşılaşmada kalesinde 6 gol gördü. Alisson, 12 maçta
da ise kalesini gole kapatmayı başardı. Kırmızı-beyazlı-

ların bu formu yakalamasında Alisson Becker kadar
paya sahip olan diğer bir isim ise Hollandalı savunmacı
Virgil Van Dijik oldu. 2018 yılı yaz transfer döneminde
kadroya dahil edilen 28 yaşındaki savunmacı İngiliz eki-
binde kusursuza yakın bir performans sergiliyor.

Real Madrid istikrarlı 

İspanya La Liga’da Zinedine Zidane’nın teknik direk-
törlüğünü yaptığı Real Madrid lider durumda bulunu-
yor. Eflatun-beyazlılar, La Liga’da 16 gol ile kalesinde
en az gol gören ekip olurken, Avrupa’nın beş büyük ligi
baz alındığında ise en az gol yiyen 2’nci takım. Madrid
ekibi ligde toplam 16 gol yerken, iç sahada 9, deplas-
manda ise 7 gol kalesinde gördü. La Liga’da tek mağlu-
biyetle liderlik koltuğunda oturan eflatun-beyazlıların bu
başarısında savunmada yer alan oyuncuların istikrarı da
önemli rol oynuyor. Real Madrid’de yıllardır savunma
dörtlüsünü oluşturan Carvajal, Sergio Ramos, Raphael
Varane ve Marcelo’nun gösterdiği istikrarlı performans
ve aynı zamanda kaleci Thibaut Courtois’ın başarılı per-
formansı eflatun-beyazlıların en az gol yiyen takım ol-
masında önemli faktörlerden biri. Belçikalı file bekçisi bu
sezon ligde 21 maçta 13 gol yedi, 11 müsabakada ise
kalesini gole kapatmayı başardı.
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T arihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi’nde
gruptan çıkma başarısı gösteren Başak-
şehir, son 32 turunda bugün saat

20:55’te deplasmanda Sporting CP ile karşıla-
şacak. Jose Alvalade Stadyumu’nda oynana-
cak olan mücadeleyi İngiltere Futbol
Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek.
Başakşehir, yarın oynayacağı Sporting CP mü-
cadelesi ile Avrupa’da 27’nci sınavına çıkacak.
Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26
maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubi-
yet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde
38 gol gördü.

Okan Buruk'la dokuzuncu maç

İstanbul Başakşehir, teknik direktör Okan

Buruk yönetiminde Avrupa’da 9’uncu karşılaş-
masına çıkacak. Buruk yönetiminde oynanan 8
mücadeleden 2’si Şampiyonlar Ligi ön ele-
mesi, geriye kalan 6 karşılaşma ise UEFA Av-
rupa Ligi grup mücadelesiydi. İstanbul ekibi,
bu 8 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 4 de
mağlubiyet aldı. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi
3’üncü ön eleme turunda Yunanistan’ın Olym-
piacos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA
Avrupa Ligi J Grubu’nda oynadığı maçlarda
ise şu skorları elde etti:
Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0
İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1
İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0
Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3
İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-
İstanbul Başakşehir’de kritik mücadele önce-
sinde Brezilyalı oyuncu Robinho ve Mehmet
Topal dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.

Sporting cephesinde son durum

Portekiz Ligi'nde lider Benfica’nın 18 puan ge-
risinde 36 puanda 4’üncü sırada yer alan Spor-
ting CP, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda
oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraber-
lik alarak 12 puan topladı ve grubunu 2’nci sı-
rada tamamladı. İç sahada oynadığı 3 maçı da
kazanan Portekiz ekibi, bu maçlarda 7 gol
atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Takımın
en önemli oyuncusu olarak gösterilen Bruno
Fernandes’i ara transfer döneminde İngiltere

Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a
satan Portekiz temsilcisi, Slovan Bratislava’dan
Andraz Sporar’ı kadrosuna kattı.

Rakibin 3 oyuncusu yok

Sporting CP’de Başakşehir maçı öncesinde
önemli eksikler bulunuyor. Portekiz ekibinde
kaleci Renan Ribeiro, savunma oyuncusu Je-
remy Mathieu ve takımın en golcü isimlerin-
den biri olan Luiz Phellype’nin sakatlıkları
bulunuyor. Bu üç oyuncu, Portekiz ekibinin
dünkü antrenmanında yer almazken Medipol
Başakşehir mücadelesinde forma giymeleri
beklenmiyor. Sporting’de son lig maçında
forma giymeyen Marcos Acuna ise dün ger-
çekleştirilen idmanda yer aldı.
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BASAKSEHIR TARIH
YAZMAK ISTIYOR
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Portekiz’in Sporting CP takımı ile karşılaşacak
olan İstanbul Başakşehir, Portekiz’den avantajlı bir skorla dönüp tur kapısını aralamak istiyor

Hedefimiz
şampiyon olmak

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi
A Grubu'nda Polonya ekibi Budowlani
Lodz'u yenerek 6'da 6 yaparak çeyrek fi-
nale yükseldi. Mücadele sonrası İstan-
bul'da bir restoranda medya mensupları
ile biraraya gelen Eczacıbaşı Spor Ku-
lübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ec-
zacıbaşı ile Türkiye Spor Yazarları
Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir,
gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Hedeflerinin her zaman ilk dörde kal-
mak olduğunu söyleyen Faruk Eczacı-
başı,"Finale kalmak ve mümkünse
şampiyon olmak. Ondan hiçbir zaman
taviz vermeyi düşünmüyoruz, o yüzden
aynı yola devam" dedi.

Hep beraber üstesinden geleceğiz 

Budowlani Lodz ile oynanan maç ve ya-
pılan tetkikler sonucunda sol ayak tarak
kemiğinde kırık tespit edilen Hande Ba-
ladın ile ilgili konuşan Faruk Eczacıbaşı,
"Maalesef önemli oyuncularımızdan bi-
risi sakatlandı, o bizi çok üzdü. Herhalde
onun da bir moral bozukluğu olmuş ola-
cak arkadaşlarımız biraz ondan etkilendi
ama sonunda dayandılar ve maçı aldılar.
Tahmin ediyorum bundan sonra da aynı
şekilde devam edecekti çünkü hakikaten
çok deneyimli, usta kondisyonu iyi bir
ekibimiz var. Bundan sonra göreceğiz.
Herhalde sakatlığı bir süre kendisini sa-
halardan alıkoyacak ama hep beraber
üstesinden geleceğiz. Aslında beklediği-
miz gibi devam ediyor, aynı takımlar
ama ben bütün lige kalitenin gittikçe
daha iyileştiğini görüyorum. Bütün dile-
ğimiz onun bu şekilde devam etmesi
çünkü çok güzel bir spor dalı, ben Türki-
ye'de voleybolun geleceğinden çok
umutluyum" diye konuştu.

3 bin voleybolcu yetiştiriyoruz

Faruk Eczacıbaşı, altyapıya önem ver-
diklerini ve 3 bin genç voleybolcu yetiştir-
diklerini ifade ederek, "Bizim hedefimiz
yalnız voleybol değil. Sporcu, mücade-
leci, kendine güvenen genç kızlar yetiştir-
meyi sağlamak. Asıl hedefimiz o, tabii bu
ancak spordan geçen bir özellik. Bunla-
rın içinden ben çok iyi voleybolcular çı-
kacağını düşünüyorum ama spor yalnız
voleybol değil, başka alanlar da var. Üs-
telik ben bu genç kızlarımızın ileride
kendi alanlarında çok başarılı hanımlar
olacağına da şiddetle inanıyorum" dedi.

En golcü
isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın
bu kulvarda en skorer
ismi, 9 gol atan edin
visca oldu. visca'yı, 3'er
golü bulunan enzo Cri-
velli, eljero elia ve emre
Belözoğlu ile 2 kez fileleri
havalandıran irfan Can
Kahveci ve marcio mos-
soro izledi. medipol Ba-
şakşehir'in diğer 4 golüne
ise emmanuel adebayor,
Stefano Napoleoni,
Kerim Frei ve doka ma-
dureira imza attı.

Trabzon’un işi zor
Trabzonspor, Süper Lig'de kalan 13 maçın
8'ini dış sahada oynayacak. Süper Lig'de
hafta sonu Beşiktaş'a konuk olacak lider
Trabzonspor, ligde kalan maçlarının büyük
bölümünü deplasmanda oynayacak

Bordo-mavililer, ligde kalan 13 maçın 8'ini
dış sahada, 5'ini ise evinde yapacak. Karadeniz
ekibi, 23. haftadaki Beşiktaş deplasmanının ar-
dından ligin 25. haftasında Gaziantep FK'ye
konuk olacak. ligin 27. haftasında Göztepe,
ligin 28. haftasında da aytemiz alanyaspor
maçlarıyla art arda iki dış saha maçına çıkacak
Karadeniz ekibi, daha sonra ligin 30. hafta-
sında da Galatasaray ile istanbul'da karşılaşa-
cak. ligin 32. haftasında Yukatel denizlispor,
ligin son haftasında da Hes Kablo Kayserispor'a
konuk olacak bordo-mavililer, ayrıca erteleme
maçında da BtcTurk Yeni malatyaspor ile oyna-
yacak.

Dış saha grafiği iyi

Trabzonspor, zor deplasman maçlarına çıkacak
olmasına karşın dış saha grafiği en başarılı
takım. Bordo-mavililer, 9 dış saha maçında 5
galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18
puan toplayarak ligin en iyi dış saha puan orta-
lamasına sahip takımı oldu. Trabzonspor, dış
sahadaki son yenilgisini 150 gün önce demir
Grup Sivasspor karşısında aldı. 23 eylül 2019
tarihinde oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenil-
giyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece
Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı. Trabzons-
por, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 dış
saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Golcüler fark yaratıyor
Ligde ikinci yarının başlamasıyla puan cetvelinde oluşan

değişikliklerde, golcü futbolcuların etkisi göze çarptı

Özellikle son haftalarda Trab-
zonspor'un golcüsü Alexander
Sörloth'un performansı, bordo-
mavililerin zirveye yerleşmesinde
önemli rol oynadı. Ligde geride
kalan haftalar itibarıyla gol krallığı
yarışında zirvede bulunan Sör-
loth'un yanı sıra, Galatasaray'da
Adem Büyük, Aytemiz Alanyas-
por'da Papiss Cisse, Demir Grup
Sivasspor'da da Mustapha Yata-
bare gibi santrforların takımları-
nın aldığı puanlardaki katkısı
dikkati çekti.

Sörloth, Trabzonspor'u
zirveye taşıdı

Trabzonspor'un sezon başında İn-
giltere'nin Crystal Palace takımın-
dan satın alma opsiyonuyla
kiraladığı Alexander Sörloth, ser-
gilediği futbolla bordo-mavililerin
zirveye yerleşmesinde önemli pay
sahibi oldu. Sezon başından itiba-
ren attığı gollerle takımını adeta
sırtlayan 24 yaşındaki Norveçli
oyuncu, geride kalan 22 haftada
17 kez rakip fileleri sarsmayı ba-
şardı.

Galatasaray, Adem Büyük
ile çıkışa geçti

Bu sezon golcü performanslarının
en belirgin görüldüğü takım Gala-
tasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, se-
zona dünyaca ünlü Kolombiyalı
golcü Radamel Falcao'yu transfer
ederek başladı. Falcao'ya alternatif

olarak Rumen Florin Andone'yi
de kadrosuna katan Galatasaray,
ligin ilk yarısında bu iki isimden
beklediği katkıyı alamadı. Kolom-
biyalı yıldızın üst üste gelen sakat-
lıklardan dolayı fiziksel olarak tam
hazır olmayışına Rumen golcü-
nün uzun süreli sakatlığının da ek-
lenmesi, Galatasaray'ı ilk yarıda
zirveden uzaklaştırdı. Sezonun
ikinci yarısında oynadığı 5 maçı
da kazanan Galatasaray'ın bu kar-
şılaşmalarda ön plana çıkan ismi
ise Adem Büyük oldu.Sarı-kırmı-
zılıların ligde oynadığı son 4
maçta (Atiker Konyaspor, Hes
Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve
BtcTurk Yeni Malatyaspor) rakip
ağları 5 kez sarsan tecrübeli golcü, 

takımının zirve yarışında iddialı
konuma gelmesinde önemli rol
oynadı.

Muric durdu, 
Fenerbahçe düştü

Süper Lig'de performansı takımı-
nın aldığı sonuçlara önemli öl-
çüde yansıyan bir diğer golcü de
Vedat Muric. Ligin ilk yarısında
gol yollarında oldukça istikrarlı bir
grafik sergileyen Muric, son 3
maçta ise suskun kaldı. Fener-
bahçe, Muric'in gol atamadığı bu
3 mücadelede sadece 1 puan top-
layabildi. Sarı-lacivertlilerin, ikinci
yarının başında Gaziantep ve Ba-
şakşehir'i 2-0 yendiği maçlarda ise
fileleri sarsabilmişti.



M uhtarlarla yapılan toplantıda ilk
önce Türkiye gündeminde büyük
bir konum edinen afetlere yer ve-

rildi. Afetlerle ilgili bireysel olarak gerekli
tedbirlerin alınması gerektiğinin önemini
vurgulayan Başkan Baltacı ayrıca hem
üçüncü derece deprem bölgesinde olma-
mız hem de binaların yüksek katlardan
oluşmaması dolayısıyla kendi ilçemizdeki
durumdan farklı olarak İstanbul’un geneli-
nin daha önemli daha acil bir konumda ol-
duğunu belirtti. Buna rağmen
binalarımızın güçlendirilmesi ve yenilen-
mesiyle ilgili tedbirlerin alınmasının ilçemiz
içinde geçerli olduğunu ekledi.

İşin vahim tarafı kaçak yapılar

Kaçak yapılarla mücadele edildiğini belir-
ten Başkan Baltacı: “Kaçak yapı gibi
önemli bir sorun var. Vatandaşa gittiği-
mizde ‘Ne olursa olsun benim binam sağ-
lam’ diyerek hukuka uygun olmayan
yapılarda oturmaya devam ediyor. Hem de
kendisiyle ilgili gerçekten tehlikenin far-
kında değil. Bizleri de zor durumda
bırakan vatandaşlara; yıkım ve
para cezası uygulamak zorunda

kalıyoruz. Yasal düzenleme şu an mecliste.
Özellikle imar barışından yararlanan bina-
larla alakalı kesin olmamakla birlikte güç-
lendirmeyle ilgili bir hak da gelebilir. İmar
barışıyla yasal duruma gelmiş olan binala-
rın eskiliği veya olumsuzluğu giderilmedi.
Bu yapıların güçlendirme zorunluluğu,
sağlıklı ve nitelikli yapılar haline getirilme-
siyle alakalı şu an meclis gündeminde olan
bir çalışma var. Bunu takip ediyoruz.
Afetin birinci kısmında bu vardı. Diğer
önemli konu ise afet sonrasında
yapılacaklar. Arnavutköy Beledi-
yesi’nin meydana gelebilecek
afetler için arama kur-
tarma ekibi var. Afet
gönüllüğü progra-
mımız halen
devam et-
mekte.”
dedi.
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Ayşe Arın sergilerle
fArk yArAtıyor
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Arnavutköy'deki
muhtarlarla kahvaltılı
toplantıda bir araya

gelen Belediye Başkanı
Ahmet Haşim Baltacı,

ilçedeki metruk
binaların tamamını

yıkacaklarını söyledi

METRUK YAPILARI 
YIKACAGIZ

Bu ay sonu yıkımlar
başlayacak 

PROGRAMDA değinilen bir diğer konu ise metruk yapılar
oldu. Başkan Baltacı bu konu ile ilgili şu sözleri dile getirdi: “Sa-

hipli veya sahipsiz problemin kaynağı olmuş, her an yıkılma tehlikesi
olan, içerisinde yasa dışı eylemlerin yapıldığı kullanılmayan yapıların

yıkımı gerçekleştirilecek. Bu süreçler valiliğin talimatıyla kaymakamlığın ve
belediyenin ortaklaşa yapmış olduğu çalışmalar ile ilerliyor. Elbette ki kolluk

güçlerinin bu çalışmaların içerisinde önemli bir yeri var. Bu teknik sürelerimiz ta-
mamlandı ve Şubat ayının sonlarına doğru yıkımlar başlayacak.  Yalnız burada bir
yanlış anlaşılma olmuş. Bazı metruk yapılar özellikle seçilen 150 yapı kullanılması

mümkün olmayan yapılar. Vatandaşa gönderilen yazı çok net. Yapınızı tedbir ve kontrol
altına alın. Siz yıkın. Yani çürük ve virane yapıların meskûn hale getirilmesi 

gayretleri imar yasasına aykırıdır.”

BÜYÜKÇEKMECE’DE yetiştirdiği öğrencilere her yıl
sergiler açarak sanat dünyasına ilk adımlarında des-
tek olan Aysen Arın, yılın sonunda Ankara’da bir
karma sergi olmak üzere,İstanbul ve Ayvalık’da da
farklı sergilerle yıla hızlı bir giriş yaptı. Bundan
sonraki hedeflerinin kendisi ile ilgili de olduğu-
nun altını çizen Arın, katıldığı karma sergileri
öğrencilerine de önererek yol açmaya
devam ediyor.  22 yıldır 30’dan fazla sergi
açıp çocuklara ve gençlere müze ve galeri
tanıtımları yaparak,sergilerin nasıl gezil-
diği ile ilgili seminerler vererek, Arkeoloji
Müzesi’nde çizim etkinlikleri yaptırarak
verdiği eğitimi geliştiren Arın; bundan önce
de Picasso Müzesi, Roden Sergileri, Sa-
bancı, arkeoloji, resim, heykel gibi seçkin
yerlere yüzlerce öğrenci götürerek sanat al-
gılarının gelişmesine destek olan kimli-
ğiyle tanınıyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen, sanatçı Emel Basut Gemici’nin
“Renklerin Sırrı” ismini verdiği sergi Nevmekân Sahil sergi salonunda açıldı
EMEL Basut Gemici tarafından hazırlanan 60
çini eserinin yer aldığı serginin açılışı Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla
gerçekleştirildi. Düzenlenen sergiye sanatsever
Üsküdarlılar yoğun ilgi gösterdi. Serginin açılı-
şında konuşan Başkan Türkmen, "Bugün güzel
bir Nevmekân Sahil akşamındayız. Bu akşam
Nev Galeri’de çok güzel eserler sergileniyor.
Bugün de 3 Mart’a kadar devam ede-
cek olan Çini sanatının ülkemizde
en başarılı temsilcilerinden
Emel Basut Gemici hanım-
efendinin sergisi Renklerin
Sırrı sergimizin adı, ger-
çekten birbirinden değerli
çok güzel eserler var.
60'ın üzerinde eser var.
Çini sanatı tabii ki çok
önemli çok güzel bir
sanat, çini sanatını görünce
kendimizi bizi görüyoruz.
Çini sanatı biz demek, öyle dü-

şünüyoruz. Her bir parça eser aslında tarihi bir
vesikasıdır, bir belgedir. Hepsinin bir hikâyesi
vardır. Yapılan sanatta bir hikâye var, tarihi bir
olay var ve çok kalıcı bir sanattır. Taşa, toprağa,
havaya, suya ve ateşe atılan imzadır çini sanatı.
sağ olsun Emel Hanım kendisi bu işe adamış
adeta sanatıyla pişmiş bir sanatçı diyoruz.
Bugün çok güzel bir katılım var. Sergimiz 3

Mart'a kadar devam ediyor. Herkesi bu-
raya davet ediyoruz " şeklinde ko-

nuştu.

Çok güzel bir mekanda
açtık

Çini sanatçısı Emel Basut
Gemici, “Üsküdar Belediye-
sinin düzenlemiş olduğu bu
güzel mekânda açmış oldu-

ğumuz sergide çinilerimiz de
atalarımızın başlatmış olduğu

bir geleneği devam ettirmeyi
amaçlıyoruz” dedi.

Birbirinden güzel Çini eserleri-
nin yer aldığı sergi sanatseverler

tarafından beğeni toplarken
sergi 3 Mart tarihine kadar

Nevmekân Sahil’de 
gezilebilecek.

3 Mart’a 
kadar açık
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