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Berlin'de gerçekle-
şen zirvenin dönü-

şünde açıklama yapan
Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Türkiye'nin bu sü-
reçte üzerine düşenleri
yaptığını belirterek, "Söy-
lenmesi gereken neyse
kendilerine söyledik. Ama
özellikle yol boyunca ne
kadar uyarlar uymazlar
bunu göreceğiz. Uyma-
dıkları anda da gereğini
yapacağız" dedi. I SAYFA 7

çİBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Kanal İstanbul projesi-

nin en kritik noktasında yer alan
Terkos Gölü ve çevresinde inceleme-
lerde bulundu. 1. 5 yıl önce kanal
yokmuş gibi Terkos’tan İkitelli’ye yüz
milyonlarca liralık yatırım için ihale
yapıldığını belirten Ekrem İmamoğlu
“Bu yatırımın İSKİ’ye bedeli 20 mil-
yar lira civarında. Bu kadar vahşi bir
süreçten bahsediyoruz. Gelin bu ha-
tadan vazgeçin. 16 milyon insan
adına, milletimiz adına yalvarıyo-
rum, bu işten vazgeçin" dedi. I SAYFA 9
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DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle İs-
tanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle 11 bin baskı 
yaparak, geniş kitlelere ulaş-
mayı başardı. Değerli okuyu-
cularımıza teşekkür ediyoruz. 

Başakşehir'de İçme
suyu üretmek ama-

cıyla 1991 yılında yapımına
başlanan Sazlıdere Barajı
çalışmaları sırasında, ba-
rajda kullanılmak üzere Ka-
yabaşı Yolu üzerinde
bulunan 12 dönümlük alan-

dan kil toprak alındı. Top-
rak alınan yaklaşık 12 dö-
nümlük alan, zamanla göle
döndü. 29 yıldır yüzlerce
kazın yüzdüğü, yaz ayla-
rında amatör balıkçıların
uğrak yeri olduğu göl, çev-
rede besicilik ve tarım ile

uğraşan çiftçiler için de
önemli hale geldi. 3 Hisse-
dardan biri, kendisine ait 
4 dönümlük alanı satışa çı-
kardı. Bir başka hissedar ise
kendisine ait alanın bir kıs-
mını dolgu yaparak, hurda-
cıya kiraya verdi. I SAYFA 4
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Uymadıkları anda
gereğini yapacağız

Turizm Bakanlığı desteğiyle ha-
yata geçirilen 'Turist Dostu Tak-

sici' projesi kapsamında İstanbul
Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havali-
manı taksicilerinin ardından tarihi yarı-
mada bölgesinde
çalışan taksicilere
eğitim başladı.
Programa Bakan
Mehmet Nuri
Ersoy da katıldı.
Ersoy, "İlk altı
ayda 5 bin ikinci
altı ayda 10 bin
taksicinin eğitimi
planlanıyor" dedi.
I SAYFA 7
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ilk 6 ayda 5 bin
ikinci altı ayda 10 bin

Mehmet Nuri Ersoy

Kanal İstanbul hakkında ilk kez
bir özel şirket açıktan açığa pro-

jeye talip olduğunu söyledi. ABD'li fon
şirketi Money Maker Management
Kanal İstanbul'un tüm finansmanını
sağlayabileceğini iddia ediyor. Şirket
dünyadaki 30'uncu ofisini Türkiye'de
açtı. Kanal İstanbul için hükümetle gö-
rüşüp görüşmedikleri sorulduğunda
şirket yetkilileri gizlilik gereği açıklama
yapamayacaklarını söylüyor.  I SAYFA 5
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ABD'li fon şirketi
kanala talip oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, CHP yöneticilerinin

Berlin Zirvesi’ni olumlu buldukla-
rını, ama bu zirveye gelene kadar
Cumhurbaşkanı tarafından yürütü-
len güçlü diplomasiyi görmezden
geldiklerini söyledi. “Sürekli aynı 
ezberi tekrarlıyorlar” diyen Çelik,
“Darbecilerle görüşün diyorlar.
Kendi halkından onbinlerce insanı

katledenlerle el 
sıkışın diyorlar.
Türkiye’nin milli
onuruna ve milli
çıkarlarına saldı-
ranlara tek söz
söylemeden dış
politikamıza karşı
hasmane davra-
nıyorlar” eleştiri-
sinde bulundu. 
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CHp sürekli aynı 
ezberi tekrarlıyor

Ömer Çelik

Tarım üzerine çalışmalarıyla
‘Toprak Dede' diye bilinen

Hayrettin Karaca 97 yaşında yaşa-
mını yitirdi. Hayrettin Karaca,
TEMA vakfının kurucusuydu. Hay-
rettin Karaca Alternatif Nobel ödü-
lüne layık görülmüş, Birleşmiş

Milletler (BM)
tarafından da
‘Orman Kahra-
manı' seçilmişti.
İstanbul Büyük-
şehir Belediye
Başkanı Ekrem
İmamoğlu Ka-
raca için başsağ-
lığı mesajı
paylaştı. 
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Orman Kahramanı
hayatını kaybetti

Hayrettin Karaca 

Avukatlar arasındaki
tartışmada kan aktı

MİLLETİMİZ ADINA
YALVARIYORUM! BİR YÜKSELİYOR

BİR DÜŞÜYOR!
SüpEr Lig'in ikinci dev-
resine 2-1'lik Demir grup

Sivasspor mağlubiyetiyle başla-
yan Beşiktaş, aynı zamanda
lider de olan rakibinin 10 puan
gerisine düştü. 7'nci ve 14'üncü
haftalar arasında ligde müthiş
bir grafik yakalayan Beşiktaş
bu tarihten sonra lig, Avrupa ve
Ziraat Türkiye Kupası'nda oyna-
dığ 7 resmi maçta sadece 1
galibiyet elde edebildi. I SAYFA 15
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KARTAL LİGDE KÖTÜ DURUMDA

Girişimci olmak 
isteyenlere son tüyolar...
Haftasonu harika bir girişimcilik
seminerine katıldım.
Şimdiye kadar yüzden fazla 
ülkeye ihracat yapan, yüzlerce
şirket ile iletişim halinde olan,
amacı bir milyon insana ulaş-
mak olan Kişisel Gelişim 
Uzmanı Ziya Şakir Yılmaz'ın 
sunumu ile Cem Yılmaz tadında
harika bir buçuk saat geçirdik.
Şimdiye kadar aldık şimdi sıra
vermeye geldi. “Vermek
almaktan daha iyidir”
diyen Yılmaz kelebek
etkisi ile çok insana
dokunmak istiyor.

MEHMET MERT’İN
KÖŞE YAZISI
SAYFA 3'TE

Kağıthane'de, uluslararası
hukuk firmasında, iki avukat

arasındaki alacak-verecek tartışması
kanlı bitti. Avukat Ümit Serkan B.,
hukuk firmasının kıdemli ortağı Ser-
dar B.'yi tabancayla bacağından ya-
raladı. Bacağından yaralanan
Serdar B., firma çalışanları tarafın-
dan Maslak'taki özel bir hastaneye
kaldırıldı. Saldırgan avukat, olay 
yerine gelen polise teslim oldu. 
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Başakşehir'de sahibinin 2 milyona satışa çıkardığı 4 dönümlük alandaki göl alıcısını bek-
liyor. "Küçük Şamlar Gölü" olarak bilinen gölün resmi kayıtlarda 3 hissedarı bulunuyor

2 MILYONA SATILIK GOL!2 MILYONA SATILIK GOL!2 MILYONA SATILIK GOL!2 MILYONA SATILIK GOL!2 MILYONA SATILIK GOL!2 MILYONA SATILIK GOL!
AMATÖR BALIKÇILARIN UĞRAK YERİ OLDU

İBB Meclisi İmar ve Bayındır-
lık Komisyonu, söz konusu

teklifi uygun görmedi ve bu şekilde
raporunu hazırlayarak Meclis'e
sundu. Ancak rapor, oylama sırası
geldiğinde İmar Komisyonu tarafın-

dan geri çekildi. Dosyanın neden 
geri çekildiğine ilişkin Meclis'e bir
açıklama yapılmazken, Tarkan'ın 
şirketi tarafından belediyenin kabul
edebileceği yeni bir teklifin sunulmuş
olabileceği belirtiliyor. I SAYFA 9
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OYLAMA SIRASINDA RApOR GERİ ÇEKİLDİ

MEGASTAR’IN
IMAR ISRARI!
MEGASTAR’IN
IMAR ISRARI!
MEGASTAR’IN
IMAR ISRARI!
MEGASTAR’IN
IMAR ISRARI!
MEGASTAR’IN
IMAR ISRARI!
MEGASTAR’IN
IMAR ISRARI!

13 YILDIR İMAR İZNİ ALAMAYAN TARKAN’IN DOSYASI 6'NCI KEZ İBB MECLİSİ’NE GELDİ

Tarkan ve ablası Handan
Menekşe'nin sahibi olduğu

şirket, 2007 yılında Bayrampaşa Ce-
vatpaşa Mahallesi'nde bir arazi satın
aldı. Cadde kenarında bulunan 5
bin 283 metrekarelik arazinin ima-

rını değiştirmek için daha önce 5 kez
İBB'ye başvuruda bulunuldu. Akar-
yakıt istasyonu ve otel yapmak için
yapılan başvurular daha önce bele-
diye tarafından reddedilen Tarkan,
altıncı kez başvurusunu tekrarladı. 
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Megastar Tarkan'ın, 
İBB'deki imar dosyası, 6'ncı
kez Meclis'e geldi. İmar ve

Bayındırlık Komisyonu'nun
uygun görmeyip raporunu
bu yönde hazırladığı imar
değişikliği teklifi, oylama

sırası geldiğinde komisyon
tarafından geri çekildi.

Dosyanın neden geri
çekildiğine ilişkin Meclis'e

açıklama yapılmadı

İMARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN 5 KEZ BAŞVURDU

Ellerini kollarını 
sallayarak geziyorlar

Esenyurt'ta Ercan
Gönülkırmaz'ı öl-

dürdüğü iddiasıyla ara-
nan Tarkan'ın kuzeni
firari Servet Tevetoğlu
ile birlikte 6 sanığın
yargılanması devam
edildi. Duruşmanın ar-
dından konuşan anne
Hava Gönülkırmaz,
"Katillerin yakalanma-
sını istiyorum. Ellerini
kollarını sallayarak ge-
ziyorlar" dedi. I SAYFA 3
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İstanbul'da liderliğini 72
yaşındaki "Dede" lakaplı

A. Ç.'nin yaptığı kadınlar ve ço-
cuklardan oluşan 15 kişilik 
yankesicilik çetesi polis operas-
yonuyla yakalandı. Şüphelilerin
6'sının kimliğinin Beyazıt'ta
Sudan uyruklu bir kadının çan-
tasını çaldıktan sonra çektirdik-
leri hatıra fotoğrafı sayesinde
belirlendiği öğrenildi. I SAYFA 3
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HIRSIZLIK HATIRASI!

TARKAN’IN DOSYASI 6'INCI KEZ MECLİS’TE

Hava 
Gönülkırmaz

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan
zirvede Macron ile görüştü

İBB Meclisi'nin ocak ayı toplantılarında görüştüğü imar dosyaları arasında, Tarkan'ın dosyası da yer aldı.
İBB'den daha önce 5 kez istediği imar iznini alamayan Tarkan, şansını altıncı kez denedi. 8 Şubat 2019
tarihinde İBB'ye başvuran Tarkan'ın imar dosyası Meclis gündemine yaklaşık 11 ay sonra gelebildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,

"FETÖ’nün siyasi ayağı mutlaka or-
taya çıkarılmalıdır. Ve bu TBMM’nin
gözetimi altında yapılmalıdır" dedi.
Öztrak, erken seçimle ilgili soruya da,
"Seçime karar
verecek olan Er-
doğan’ın kendisi-
dir. Ne zaman
seçime gidilece-
ğine Erdoğan
karar verecektir
ama biz her an
seçime gidilecek
gibi hazırız"
dedi. I SAYFA 7

ç

Faik Öztrak

Seçim kararını 
Erdoğan verir!
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Magazin

Ö zde Yapım tarafından
sahnelenen oyun geç-
tiğimiz haftasonu Şiş-

li'deki Profilo Kültür
Merkezi'nde seyircisiyle bu-
luştu. Müzikli ve 2 perdeden
oluşan eser, oyuncular Giray
Mert Özdenoğlu ve Göktuğ
Derici tarafından kaleme
alındı. İkili aynı zamanda oyu-
nun yönetmenliğini de yapıyor.
Müziği Emre Akbay'a, düzen-

lemesi Kaan Eker'e ait şarkılar
çok sevildi. 

7 karakter canlandırdı

Oyun süresince salondaki kah-
kahalar hiç susmadı. Mekanı
tıklım tıklım dolduran tiyatro-
severler bol bol alkış tuttu.
Oyunu izlemeye gelenler ara-
sında 90'ların Barbie bebeği
Seçil, manken Sevcihan Tunca,
şarkıcı Aslı Kökçe ve Nihan

Akın vardı. 10 dakikalık arayla
2 saat sergilenen eserde 7 ayrı
karakter canlandıran Nilay
Dorsa'nın oyunculuğu dikkat-
lerden kaçmadı. Rolü gereği
kılıktan kılığa giren Faruk
K'nın sahneleri ise en çok
gülünen ve alkış alan kısım-
lar oldu. 'Boomerang' önü-
müzdeki günlerde farklı
farklı şehirlerde sergilen-
meye devam edecek.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT
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İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI
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Taylan Daşdöğen

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85
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Türkan ERVAN
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Mehmet Remzi TANIŞ
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Kadrosunda manken&şarkıcı Nilay Dorsa, şarkıcı Faruk K, Çağla Nefesoğlu,
Giray Mert Özdenoğlu, Göktuğ Derici gibi isimlerin bulunduğu 'Boomerag'
adlı tiyatro oyunu Türkiye turnesine devam ediyor

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

SABAHATTİN
ALİ’NİN 
ŞİİRİNİ 
YORUMLADI!

Haftasonu genç müzisyen Öze Bade
Derinöz'le bir araya gelen Ergen,
Boşu Boşuna, Bay Doğru, Küt Küt ve
Yalnızlık gibi klasikleşmiş eserlerini
seslendirdi. Bade'nin gitarıyla eşlik et-
tiği akustik performans, sosyal medya
kullanıcıları tarafından çok beğenildi.
Derinöz o özel anların videosunu sos-
yal medyada paylaşıp, altına "Aşk hali
meşk hali. Pazar gibi pazar. Geçmiş-

ten bugüne 5000 türlü coverını yaptı-
ğım hiç vazgeçmediğim Küt Küt.
Yazan Sezen Aksu, çalan Bade söyle-
yen Gülben. E daha ne isteyeyim?"
notunu düştü. Videoyu gören Gülben
hayranları, "Akustik performanslar
size çok yakışıyor. 2 sene önce verdi-
ğiniz konser aklımıza geldi. Keşke
yine Akustik bir konser verseniz" 
talebinde bulundular.

GENÇ ŞARKICIYA
GÜLBEN DESTEĞİ!

BOOMERAG 

Giray Mert
Özdenoğlu

Faruk K

Nilay
Dorsa

Göktuğ
Derici

Çağla 
Nefesoğlu

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, şarkılarıyla olduğu
kadar yaptıklarıyla da konuşulmaya devam ediyor

Usta oyuncu ve şarkıcı Işıl Yücesoy,
müzik çalışmalarına son sürat
devam ediyor. En son yakın arkadaşı
Fikret Şenes için yapılan tribüte al-
bümünde 'Dönüyorum Eski sevgi-
lime' adlı şarkıyı seslendiren
Yücesoy, yeni şarkısını dinleyicile-
rine sundu. 'Yetmez Mi? adlı eserin
önemi çok büyük. Ülkemizin en de-

ğerli şair ve yazarlarından sabahat-
tin ali'nin 'Yetmez Mi?' adlı şiirini yo-
rumlayan Yücesoy, oldukça
heyecanlı. Cenk taşkan'ın bestele-
diği eserin modern düzenlemesi
Ödül Erdoğan'a ait. Mix ve maste-
ring'ini arzu alsan'ın yaptığı şarkının
tanıtım fotoğrafları Gökhan Özdemir
tarafından çekildi.

MELiS KAR’DAN ‘KADIN’
4 ay önce Youtube kanalından yayınlandığı
'Çukurdayım' adlı akustik performans çok
beğenilince kolları sıvayan genç şarkıcı
Melis Kar, aynı şarkıyı profesyonel olarak
dinleyicileriyle buluşturdu. Sözleri Çetin
Tazeler'e, müziği Melis Kar'a, düzenlemesi
mix ve mastering'i Ali Büyük'e ait 'Kadın'
dinleyenleri etkisi altına alıyor. Emrah
Özbilen'in yönetmen koltuğunda
oturduğu şarkı, Avrupa Müzik etiketiyle
çıktı. 

Ünlü Profesör 
Youtube kanalı açtı!

Ünlü Profesör 
Youtube kanalı açtı!

Ünlü Profesör 
Youtube kanalı açtı!

Ünlü Profesör 
Youtube kanalı açtı!

Ünlü Profesör 
Youtube kanalı açtı!

Ünlü Profesör 
Youtube kanalı açtı!

GONULLERI 
FETHETTI!

Prof. Dr. Eda Balkaş Erdo-
ğan öğrencilere ve ailelerine

sadece eğitim kurumlarında
değil, her yerden ulaşmayı

amaçlıyor. Uzmanı olduğu konu-
ları bundan sonra Youtube hesa-

bından anlatacak olan ünlü
profesör, ilk videosunu yayınladı
bile. Eğitimcilerin, psikologların, da-
nışmanların seans ücretlerinin çok
pahalı olduğunu ve bu yüzden insan-

larla buluşmanın farklı bir yolu olarak
Youtube'u tercih ettiğini söyleyen pro-
fesöre ilgi büyük. Aile içi iletişimde
neler var, eğitim ve çocuk ilişkisinin
çıkmazları, ailede ve eğitimde sorun-
lar nelerdir ve nasıl aşılmalıdır, ço-
cuğa yaklaşım nasıl olmalıdır,
çocuğunuzun nasıl bir birey olmasını
istersiniz gibi birçok hayati soruya
cevap bulmak istiyorsanız 'edahocai-
leegitim' kanalını kaçırmayın derim.

Işıl Yücesoy
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GÜNCEL 3

H aftasonu harika bir girişimcilik 
seminerine katıldım. 
Şimdiye kadar yüzden fazla ülkeye

ihracat yapan, yüzlerce şirket ile iletişim 
halinde olan, amacı bir milyon insana ulaşmak
olan Kişisel Gelişim Uzmanı Ziya Şakir 
Yılmaz'ın sunumu ile Cem Yılmaz tadında 
harika birbuçuk saat geçirdik.

Şimdiye kadar aldık şimdi sıra vermekte.
Vermek almaktan daha iyidir diyen Yılmaz
kelebek etkisi ile çok insana dokunmak istiyor.

Bildiklerimizi yeniledik.
Bilmediklerimizi not aldık.
İstedim ki bu sunumda kafamda kalanları

bu yazımda sizlerle paylaşayım ve Ziya Şakir
Yılmaz'ın bir milyon kişiye dokunma yolunda
ona aza da olsa katkı sunayım.

*
'Size Bir Sır Ve-

reyim Mi?' adlı kişi-
sel gelişim kitabının
ikincisinin de yolda
olduğu müjdesini
veren Ziya Şakir
Yılmaz, insanların
hayatına dokunmak
cümlesinin önemini
her fırsatta vurgula-
dığı sunumunda,
kazanmış olduğu
deneyimlerin yanı
sıra; yola çıktığı
günden bu yana
yaptığı hataları da insanlarla paylaşmak 
istediği için gelişim eğitimleri vermeye 
başladığını dile getirdi.

İstanbul’da Zet Kişisel Gelişim Akademi-
si’nin kurucularından olan Ziya Şakir Yılmaz,
etkili iletişim ve liderlik becerileri konulu söyle-
şide, insanın kendisini sevmesinin ve kendisine
önem verip, yatırım yapmasının öncelikli şart
olduğunun altını çizdi. Etkili iletişimin önce-
likle iyi dinlemekten geçtiğini belirten uzman,
alışkanlık edinmek veya zararlı alışkanlıklar-
dan kurtulmanın yollarını da anlattı.

Dünyanın en büyük terör örgütü elalem!

Girişimciliğin panzehri nedir? Diye sordu-
ğum soruyu 'Dünyanın en büyük terör örgütü
'elalem'dir diyerek cevaplayan Ziya Şakir 
Yılmaz şunları söyledi:

*
İyi bir girişimci çok kişi ile konuşur, az kişi

ile düşünür, tek başına karar alır.
İmkansız denilen şey o şeyi bir kişi başarana

kadardır, ardından herkes yapabilir.
Önemli olan ilk sizin yapmanızdır.
Olmadı yapan birisini örnek alın.
Elalemin her dediğine kapatın kulaklarınızı

dalga geçin ve işinize bakın.

Geleceği tehlikede olan meslekler

Önce oyunun kurallarını öğrenin, sonra o
oyunu herkesten iyi oynaıyın.

Sudi Arabistan adı Sofia olan bir robota 
vatandaşlık verdi. 2030 yılında bilgisayarlar
insanlardan daha akıllı olacak. Kendi kendine
giden arabalar piyasada. Yakında ehliyet 
ortadan kalkacak.

Ruh halimizi gösteren aplikasyonlar çıkmış.
Düşünsenize basıyorsunuz butona karşıdan

bir ses neden sinirlisin, bugün iyi değilsin vs 
diyecek.

Retina tarama aleti her hastalığı tandıığı
için sağlık sektörü.

Yalan makinası geliştirileceği için avukatlık.
Yıllarca en garanti iş bir maaşın olsun, 

kadrolu olken şimdi en riskli iş
maaşlı işler.

3 D yazıcılar 2027 yılında tüm ürünlerin en
az %10'unu basmış olacak.

Kısaca anneniz sizin ne iş yaptığınızı hatırlı-
yorsa en geç 10 yıl içerisinde işsiz kalacaksınız.

Peki gelecekte hangi meslekler favoridir der-
seniz; bilişim, yazılım, enerji, tecrübe turizmi,
doğal besinler derim.

Mutlaka B planınız olsun...

Susadığınız gün kuyu kazmanız çok zordur.
Ne iş yaparsanız yapın yanında mutlaka bir

B planınız olsun.
'hayatta başarısız insanlar yoktur, henüz

başarılı olmanın yolunu keşfetmeyenler vardır'
diye özlü söz bana aittir.

Hata yapıp hatalarınızdan
ders çıkartacağınıza başkaları-
nın hatalarından ders alın.

Mutlaka bir başarılı insanı
takip edin, izleyin, örnek alın.

O'nun hatalarından ders 
alarak siz yapmamaya çalışın.

Herkesin gittiği yoldan gitme-
yin, sadece başarılı insanların
yolunu tercih edin.

İnandığınız bir fikriniz varsa
mutlaka hayata geçirin.

Asla pes etmeyin.

Zenginliğin 3 yolu; peder, kader, kayınpeder!

Hayatınıza sorun almayın, karşınızda bir
sorun çıkarsa sorun'un 'N' sini çıkarın, soru
sorun.

Nasıl yaparım, nasıl kurtulurum, ne 
yapmam gerek v.s.

Sorun kelimesi yerine DURUM kelimesini
kullanın.

Şimdiki durum budur ama onu hemen şöyle
yapıp başka duruma getireceğim diye düşünün.

Zengin olmak için, peder, kader ve kayınpe-
deriniz yoksa plan yapmaktan, çalışmaktan,
riske girmekten başka çareniz yok.

Herbokolok'lardan uzak durun
networkinize yatırım yapın!

Hayatta bir başarısı olmayan, sürekli size
akıl vermeye kalkan, her şeyinizer karışan,
sizin sektörü bilmeyenlerden uzak durun.

Ben bunlara 'herbokolog' diyorum.
Maçlarda oyuncu değiştirilince çıkarılan 

tabela gibi çıkarın tabelanızı varsa bunlardan
hayatınızda hemen değiştirin.

Yerlerine başkalarını alın.
Hiç kimseye kirli ayakkabıları ile beyninizde

gezmesine fırsat vermeyin.
En büyük başarı iletişimdir, networktür.
En sık görüştüğünüz 5 kişinin 

ortalamasınsınız.
O beş kişinin ortalama geliri sizin gelirinize,

ortalama yaşam kalitesi sizin yaşam kalitenize
orantılıdır.

Dünyada herkese en fazla 6 kişi uzaktasınız.
Altı kişiyi kullanarak ABD başkanı dahil

herkese ulaşabilirsiniz.
Samimi netvorkinize yatırım yapın, iletişime

geçin, etkileyin, kopmayın.
İnsanlar büyük hedefler koyup ulaşamadığı

için değil, küçük hedefler koyup kolay ulaştığı
için başarısız oluyorlar.

Son sözüm Ahmet Hamdi Tanpınar'dan:
Hiç kendini denemeyecek misin?
Kim olduğunu, ne olduğunu öğrenmeden 

mi öleceksin...!

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Girişimci olmak
isteyenlere son tüyolar...

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

Esenyurt'ta Ercan Gönülkırmaz'ı 
öldürdüğü iddiasıyla aranan 
Tarkan'ın kuzeni firari Servet 
Tevetoğlu ile birlikte 6 sanığın 
yargılanması devam edildi. 
Duruşmanın ardından konuşan 
anne Hava Gönülkırmaz, "Katillerin
yakalanmasını istiyorum. Ellerini
kollarını sallayarak geziyorlar" dedi

Esenyurt'ta Ercan Gönülkırmaz'ı 
öldürdüğü iddiasıyla aranan 
Tarkan'ın kuzeni firari Servet 
Tevetoğlu ile birlikte 6 sanığın 
yargılanması devam edildi. 
Duruşmanın ardından konuşan 
anne Hava Gönülkırmaz, "Katillerin
yakalanmasını istiyorum. Ellerini
kollarını sallayarak geziyorlar" dedi

Esenyurt'ta Ercan Gönülkırmaz'ı 
öldürdüğü iddiasıyla aranan 
Tarkan'ın kuzeni firari Servet 
Tevetoğlu ile birlikte 6 sanığın 
yargılanması devam edildi. 
Duruşmanın ardından konuşan 
anne Hava Gönülkırmaz, "Katillerin
yakalanmasını istiyorum. Ellerini
kollarını sallayarak geziyorlar" dedi

Esenyurt'ta Ercan Gönülkırmaz'ı 
öldürdüğü iddiasıyla aranan 
Tarkan'ın kuzeni firari Servet 
Tevetoğlu ile birlikte 6 sanığın 
yargılanması devam edildi. 
Duruşmanın ardından konuşan 
anne Hava Gönülkırmaz, "Katillerin
yakalanmasını istiyorum. Ellerini
kollarını sallayarak geziyorlar" dedi

Esenyurt'ta Ercan Gönülkırmaz'ı 
öldürdüğü iddiasıyla aranan 
Tarkan'ın kuzeni firari Servet 
Tevetoğlu ile birlikte 6 sanığın 
yargılanması devam edildi. 
Duruşmanın ardından konuşan 
anne Hava Gönülkırmaz, "Katillerin
yakalanmasını istiyorum. Ellerini
kollarını sallayarak geziyorlar" dedi

Esenyurt'ta Ercan Gönülkırmaz'ı 
öldürdüğü iddiasıyla aranan 
Tarkan'ın kuzeni firari Servet 
Tevetoğlu ile birlikte 6 sanığın 
yargılanması devam edildi. 
Duruşmanın ardından konuşan 
anne Hava Gönülkırmaz, "Katillerin
yakalanmasını istiyorum. Ellerini
kollarını sallayarak geziyorlar" dedi

Esenyurt'ta Ercan Gönülkırmaz'ı 
öldürdüğü iddiasıyla aranan 
Tarkan'ın kuzeni firari Servet 
Tevetoğlu ile birlikte 6 sanığın 
yargılanması devam edildi. 
Duruşmanın ardından konuşan 
anne Hava Gönülkırmaz, "Katillerin
yakalanmasını istiyorum. Ellerini
kollarını sallayarak geziyorlar" dedi

Esenyurt'ta Ercan Gönülkırmaz'ı 
öldürdüğü iddiasıyla aranan 
Tarkan'ın kuzeni firari Servet 
Tevetoğlu ile birlikte 6 sanığın 
yargılanması devam edildi. 
Duruşmanın ardından konuşan 
anne Hava Gönülkırmaz, "Katillerin
yakalanmasını istiyorum. Ellerini
kollarını sallayarak geziyorlar" dedi

EllErInI 
kollarInI 
sallayarak
gEzIyorlar

EllErInI 
kollarInI 
sallayarak
gEzIyorlar

EllErInI 
kollarInI 
sallayarak
gEzIyorlar

EllErInI 
kollarInI 
sallayarak
gEzIyorlar

EllErInI 
kollarInI 
sallayarak
gEzIyorlar

EllErInI 
kollarInI 
sallayarak
gEzIyorlar
B akırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce gö-

rülen duruşmaya Ercan Gönülkırmaz'ın
annesi Hava Gönülkırmaz ve kuzeni

Yüksel Çelik şikayetçi olarak katıldı. Duruşmada
tutuksuz yargılanan 3 sanıktan sadece Akın Öza-
gin isimli sanık yer aldı. Şarkıcı Tarkan'ın kuzeni
Servet Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3
sanığın hala firari olduğu görüldü. Duruşma
tanık Özgür Yuca'nın dinlenmesiyle devam etti.

2016 yılında da birisi ölmüştü

Sanıkları tanımadığını belirten Özgür Yuca,
"Olayın meydana geldiği yerde benim de dükka-
nım vardı, ben de pastane işletiyordum. Dükkan-
larımız yan yanaydı. Olay tarihinde ben
evdeydim, müşterilerimden birisi beni arayarak
dükkanımın yandığını söyledi. Silah sesleri duy-
duğundan bahsetti. Benim iş yerimde yanan bir
şey olmadı ancak yan taraftaki iş yerinde çıkan
yangından dolayı içerisi duman dolmuştu. 2016
yılında bu olayın meydana geldiği iş yerinde bi-
risi öldürülmüştü, bizim mahalleden tanıdığım
birisiydi. Bu öldürme olayı ile davaya konu olan
öldürme olayı arasında bir bağlantı var mı bilmi-
yorum. Ali Koçak bizim mahallede oturan birisi-
dir, bir ara bu iş yerinin önüne geldi. Orada bir
tartışmaları oldu. Polis bana 'Ali Koçak isimli ki-
şiyi bu yer açılırsa gelip yakarız tarzı konuşmalar
yapıp yapmadığını' sordu. Ben de kişiyi sadece
tanıdığımı söyledim" dedi

3 sanık firari

Şikayetçi olarak yer alan Gönülkırmaz'ın annesi-

nin ve kuzeninin avukatı, sanıkların tutuklanma-
larını ve cezalandırmaları için 4 sayfalık dilekçe
sundu. Mahkeme başkanı, sanık Servet Teve-
toğlu hakkında tutuklanmasına yönelik yaka-
lama emri çıkartıldığını fakat yakalanmadığını
söyledi. Ayrıca diğer firari sanıklar Nihat Budak
ve Turgay Tokur'un haklarında çıkan yakalama
emrine cevap gelmediği ifade edildi. Mahkeme
firari sanıklar Servet Tevetoğlu, Nihat Budak ve
Turgay Tukur'un hakkında çıkartılan yakalama
emrinin beklenmesine karar vererek duruşmayı
ileri bir tarihe erteledi.

Tevetoğlu'nu kaçırdılar

Ercan Gönülkırmaz'ın annesi Hava Gönülkır-
maz duruşmanın ardından yaptığı açıklamada
ağlayarak "Oğlumu hem öldürdüler hem yaktı-
lar. Katillerinin bir an önce yakalanmasını istiyo-
rum. Para kuvvetiyle Servet Tevetoğlu'nu
yurtdışına kaçırdılar. Bizim elimizde bir şey
yoktu. Cezalarını çeksinler, anaları da benim gibi
yansın kavrulsun. Adalet istiyorum ben adalet.
Oğluma doyamadan vurdular çocuğumu" dedi.
Maktulün kuzeni Yüksel Çelik ise şöyle konuştu:
"4 yıldır mahkemedeyiz bir tane tutuklu sanık
yok şu an. Emniyet Müdürlüğü'ne, Adalet Ba-
kanlığı'na sesleniyorum. Ellerini kollarını sallaya-
rak İstanbul'un içinde geziniyorlar. 36 yıl kesilmiş
cezası olduğu halde bizim dosyamızda aranan
şahıs olan Nihat Budak elini kolunu sağlayarak
geziyor. Servet Tevetoğlu aynı şekilde. Adalet 
istiyoruz, bir an önce bunların yakalanmasını
istiyorum." DHA

DÜKKANI
ATEŞE
VERMİŞTİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nca hazırlanan iddianamede 17
Ocak 2017 tarihinde Esenyurt'ta bir
şirkete iki otomobilin geldiği ve si-
lahlı kişilerin Ercan Gönülkırmaz'a
ateş ettikleri ve iş yerini ateşe ver-
dikleri ifade edildi. İddianamede
olayda Servet Tevetoğlu, Akın Öza-
gin, Arif Rasim Topçu ve Turgay To-
kur'un iki otomobille olay yerine
gittikleri, Özagin ve Topçu'nun
araçlarda kaçmaya hazır bekledik-
leri, sanıklardan birinin Gönülkır-
maz'a ateş ettiği, Tevetoğlu'nun ise
iş yerini ateşe verdiği anlatıldı. Sa-
nıklar Servet Tevetoğlu, Akın Öza-
gin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak,
Nihat Budak ve Turgay Tokur'un
"Kan gütme saikiyle öldürme",
"Mala zarar verme" ve "Ruhsatsız
silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı
ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 8
aydan 9 yıla kadar hapis cezasına
çarptırılmaları istendi.

HIRSIZLIK HATIRASI!
İstanbul'da liderliğini 72 yaşındaki "Dede" lakaplı A. Ç.'nin yaptığı kadınlar ve çocuklardan oluşan 15 kişilik
yankesicilik çetesi polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin 6'sının kimliğinin Beyazıt'ta Sudan uyruklu
bir kadının çantasını çaldıktan sonra çektirdikleri hatıra fotoğrafı sayesinde belirlendiği öğrenildi

AsAyiş Şube Müdürlüğü Yan-
kesicilik ve Dolandırıcılık Büro
Amirliğine bağlı ekipler İstan-

bul'da son 6 ayda meydana gelen yankesi-
cilik ihbarlarına yönelik çalışma başlattı.
Polis ekipleri, yankesicilik olaylarının mey-
dana geldiği bölge ve civarlarda güvenlik
kameralarını inceledi. Ekipler, mağdur ifa-
deleri doğrultusunda 4 ay süren fiziki tek-
nik takip sonucu çete üyelerinin kimlik ve
adreslerini tespit etti. Ekiplerin yaptığı tes-
pit sonucu şüphelilerin Bursa Yıldırım il-
çesinde yaşadıkları aralıklı olarak
İstanbul'a gelerek yankesicilik ve kapkaç
yaptıkları öğrenildi. Polis, 17 Ocak Cuma
günü İstanbul ve Bursa'da tespit edilen 23
adrese yapılan operasyonlarda 15 kişiyi
gözaltına aldı.

72 yaşında çete lideri

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirli-
ğinde sorgulanan çetenin liderliğini 72 ya-
şındaki A. Ç.'nin yaptığı ortaya çıktı.
Şebeke liderinin hırsızlara İstanbul içinde
bazı bölgeler oluşturarak paylaştırdığı,

zaman zaman hırsızların bölgelerini değiş-
tirdiği öğrenildi. Yakalanan çete üyelerinin
daha önceden onlarca kez polis tarafından
yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin alışveriş
merkezi ya da duraklarda önceden tespit
ettikleri vatandaşların
yanlarına yaklaşarak
konuşarak oyaladıkları,
çocuk şüphelilerin ise
çanta ve cep telefonu
çaldıkları öğrenildi.
Şüphelilerin bazı olay-
larda fotoğraf çektirme
bahanesiyle kurbanla-
rıyla dostluk kurdukları
fotoğraf çekerken şebe-
kenin çocuk üyelerinin
mağdurların çantalarını
çaldıkları öğrenildi.

Fotoğraf delil oldu

Şüphelilerin Beyazıt'ta
bir yankesicilik olayı sı-
rasında mağdurla çek-
tirdikleri fotoğraf ise

delil oldu. 27 Aralık'ta Sudan uyruklu mağ-
dur T.A.'nın yanına yaklaşarak önce fotoğ-
rafını çeken daha sonra birlikte fotoğraf
çektiren şüphelilerin bu sırada kadını çanta-
sını çalarak kaçmışlardı. Olayın ardından

polise başvuran
T.A. kendi telefo-
nuyla çekilen gö-
rüntüleri polisle
paylaşmıştı. Gö-
rüntüleri inceleyen
polis ilk fotoğrafta
T.A.'nın çantasının
yanında olduğunu
kısa bir süre sonra
çekilen ikinci fo-
toğrafta ise çanta-
nın yerinde
olmadığı gördü.
Bu olaya karışan
5'i kadın 1'i çocuk
6 şüphelinin kim-
liklerinin tespit
edildiği öğrenildi.
DHA

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro 
Amirliği tarafından yürütülen 

soruşturma haklarında 30 ayrı hırsızlık
dosyasından işlem yapılan şüphelerden

11 kişi Asayiş Şube Müdürlüğünden,
yaşları küçük olan 4 kişi ise Çocuk Şube

Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.
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Olay saat 13.30 sıralarında Bü-
yükşehir Mahallesi Çamlık Cad-
desi'nde meydana geldi. İddaya

göre Mustafa D. alacaklı olduğu kişiyle tar-
tışmaya başladı. Borçlu kişi belindeki silahı
çıkararak Mustafa D.'ye ateş etmeye baş-
ladı. Bacağına isabet eden iki kurşunla yara-
lanan adamı görenler durumu polis ve
sağlık ekiplerine haber verdi. Silahlı saldır-
gan olay yerine kısa sürede ulaşan polis
ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu. Sal-
dırgan gözaltına alınarak polis merkezine
götürülürken, yaralı Mustafa D. bir süre
kaldırımda oturarak sağlık ekiplerinin gel-

mesini bekledi. Bu sırada vatandaşlar yerde
buldukları bir lastik iple yaralı adamın baca-
ğını bağlayarak kan kaybetmesini önlen-
meye çalıştı. Olay yerine gelen 112 ekipleri
yaralıya ambulansta yaptıklar ilk müdahale-
nin ardından Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eği-
tim Araştırma Hastanesi'ne götürürdü.
Olay yeri inceleme ekipleri de silahlı saldırı-
nın yaşandığı noktada çalışma yaptı. Olayı
gören bir vatandaş, " Ben lastik patladı san-
dım bir daha aynı sesi duyunca silah oldu-
ğunu anladım. Dışarı baktığımda vuran kişi
diz çökmüş polis ekiplerine teslim olu-
yordu" diye konuştu. DHA
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küçükçekmece Belediyesi,
sosyal yardım çalışmaları kapsa-
mında başlattığı ‘ikinci el eşya’

dağıtım hizmeti ile hayırseverleri ihtiyaç sa-
hipleriyle buluşturuyor. Vatandaşların kul-
lanmadığı ancak kullanılabilir durumda
olan beyaz eşya, mobilya ve elektronik eş-
yalarını adreslerinden alarak, ihtiyaç sahibi
kişilere ulaştıran Küçükçekmece Belediyesi,
ikinci eli yardım eline dönüştürüyor. Ücret-
siz gerçekleştirilen hizmet kapsamında, il-
çede 3 ayda 182 haneye ikinci el eşya
yardımı yapıldı.

Farkındalık artırılacak

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, kentte adaleti sağlamak hedefiyle top-
lumsal eşitliği ve refahı artıracak çalışmalar
gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “İmkanı

kısıtlı vatandaşlarımızın
gereksinimlerini karşılar-
ken, sosyal dayanışmayı ve
farkındalığı artırmayı da
amaçlıyoruz. İlçe sakinleri-
mizin evlerindeki ihtiyaç
fazlası eşyalar, bir başkası-
nın ihtiyacının tam karşılığı
olabilir. Saha ekiplerimiz,
bu eşyaları, hayırseverlerin
evinden alıp, ihtiyacı olan
vatandaşlarımızın evine
ulaştırıyor. Konuyla ilgili duyarlılıklarından
dolayı ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum.
Başvurularını Küçükçekmece İyilik Merke-
zi’nden gerçekleştirebilirler” dedi. Sosyal
yardımları hızlı, sürekli ve adil bir şekilde
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyen
Küçükçekmece Belediyesi, bağışlanan eşya-

ları, niteliklerine göre ayırarak, tadilat,
bakım ve onarımlarını da gerçekleştirili-
yor. Hayırsever vatandaşlar; beyaz eşya-
dan, mobilyaya; medikal malzemelerden,
elektronik gereçlere kadar pek çok eşyayı
Küçükçekmece İyilik Merkezi’ne bağışla-
yabilirler.
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P olitika kavramı ülkemizde ciddi öl-
çüde bir anlam kaymasına ve çarpıt-
maya uğradı. Bu husus üzerinde

durulmasının, en azından politika ve 
ahlak ilişkisi açısından gerekli olduğu
kanısındayım. 

***
Politika ile yalan sözcüğünün neredeyse eş

anlamlı olarak kullanıldığı ülkemizde, kavra-
mın bu denli anlam kaymasına uğramasının
birbirine bağlı iki boyutu var. Bunlardan bi-
risi, daha baştan kelimenin etimolojisi üzerin-
deki çarpıtmadır. Politika kelimesinin
etimolojisinden hareketle (Eski Yunancada
poli çok, tika yüz) politikanın çok yüzlü anla-
mına geldiği iddia edilmekte. Çok yüzlülük
ise, kabın şeklini alan su gibi her duruma
uyum sağlamak, her koşula göre şekil değiş-
tirmek demektir ki, bunun yolu da sürekli
yalan söylemekten geçer. Bu anlamda poli-
tika bir bukalemunluktur, riyakârlıktır vs.

***
Yunancada “poli” kelimesi Türkçede

“çok” anlamına gelmektedir. Ancak Yunanca
“tika” kelimesinin “yüz”, “surat”, “sima”
anlamına geldiği iddiası kesinlikle yanlıştır.  

Eski Yunancada politika kelimesinin köke-
nini, “şehir” anlamındaki “polis” kelimesi
oluşturmaktadır. Aristoteles’in “Politika” ki-
tabı şehirle, yani polisle ilgili olup politikanın
konusunun, toplum ve devlet olduğunu
ele alır.

Nişanyan Sözlük’te politika kelimesinin
anlamı “şehir veya devlet yönetme sanatı”
olarak açıklanır. 

*** 
Toplumsal hayatın hemen her alanını kap-

sayan; yöneten ile yönetilen ilişkisinin, devlet
biçimlerinin ve yönetme ahlakının konusu
olan politikanın içeriği neden çarpıtılmakta-
dır? Bunun bir yönünün kelimenin etimolojisi
üzerindeki yanlış tanımlar olduğunu söyledik.
Diğer bir yönünü ise, son yıllarda dünyada ve
ülkemizde giderek artan popülizm 
oluşturmakta.

***
Popülist politikalar eskiden beri vardı ama

etkinlik, egemenlik anlamında büyük örnek-
ler oluşturmuyordu. Bunun tipik örneğini Pe-
ronist hareket olarak 1950’li yılların
Arjantin’inde görüyoruz. Popülizmin günü-
müzdeki gibi egemen bir siyaset biçimi haline
gelmesinden de önce, toplumda genellikle po-
litikacıların şahsi menfaatleri ve iktidar ola-
bilmeleri için yalan söyledikleri, ikiyüzlü
davrandıkları görüşü yaygındı. Bu anlamda
bir “halk dalkavukluğu” vardı. 

***
Dün yaygın olan, bugün egemen oldu! 
Dün toplumda politikacının yalancılığına

kısmen de olsa eleştirel bir bakış varken,
bugün genel bir kabullenme var. 

Bunun nedenlerinden birisini Sosyalist
Blokun yıkılması, diğerini ise, Murat Bel-

ge’nin deyişiyle temsili de-
mokrasinin ve liberal demokratik
değerlerin krizi olarak popülizmin baskın bir
siyasi karakter kazanması oluşturmaktadır.
Bu iki nedenin birbirini ürettiği kanısındayım.

***
Sosyalist Blok döneminde kapitalist-em-

peryalist dünyaya karşı sol muhalefetin gücü
ve yükselişi karşısında Batı ve bağlaşıkları,
temsili demokrasiyi meşruiyetleri açısından
canlı tutmaya çalışıyorlardı. Sol dalgalanın
geçici de olsa, büyük ölçüde sönümlenmesi si-
yasi sahada popülist politikaların etkisini ala-
bildiğine artırdı. 

*** 
Liberal demokratik değerlerin ve temsili

demokrasinin yönetim yetisinin gittikçe zayıf-
lamasının tipik örneğini AB’nin son yıllardaki
tutumu oluşturmaktadır. 

***
Sosyalist Blok çökünce kapitalizmin, top-

lumdaki hak talepleri karşısında eli güçlendi,
rahatladı ve buna bağlı olarak fütursuzlaştı.
Doğayı tahribatı ve yarattığı çevre kirliliği fe-
laket boyutlarına vardı, iktidarlarına politik
sığlık, tehdit ve şiddet dili hâkim oldu.
Bunun yansımalarını son 30 yılda Batı’da ik-
tidara gelen politik figürlerde görmekteyiz. 

***

Politika kavramının anlam kaymasının ve
çarpıtılmasının popülizm eliyle şişirilmesinin
tipik bir örneğini de ülkemizdeki AKP ikti-
darı oluşturmakta. Ancak AKP’yi salt popü-
list politikalarla tanımlamak eksik kalır.
Parti içindeki ana damarı oluşturan popüliz-
min devlet ideolojisindeki “Tekçi” anlayışla
buluşması, onu daha da tehlikeli hale getirdi.  

*** 
Ülkemizdeki politik zihniyet ve pratiğinde

popülist politikaların varlığı öteden beri bu-
lunmaktaydı. Ancak son yıllarda bu varoluş
hali, egemen varoluş, yani iktidarın politikası
haline geldi.  

Popülizmin Bazı Özellikleri

Popülizm çoğunluğu esas alır ve çoğulcu-
luğa karşıdır. Bu nokta, onun demokrasi kar-
şıtı olduğunu ve baskıcılığının faşizme kadar
gidebileceğini gösterir.

***
Örneğin Erdoğan, “Benim milletim” söy-

lemi ile milleti kendi içinde eşitleyerek bir
bütün olduğu kabulüyle kendisinin (“Benim”
öznesiyle) onların tümünün temsilcisi oldu-
ğunu lanse eder. 

Hâlbuki Erdoğan’ın “Benim milletim”inin
kapsama alanı, kendi partisini destekleyen-
lerle sınırlıdır. Milletin desteklemeyen kısmı
ise, millet sayılmaz ve ötekileştirilerek düş-
man olarak görülür.    

***
İletişim Yayınlarından J. Werner Mül-

ler’in “Popülizm Nedir?” kitabı üzerine
Mehmet Ertan’ın bir makalesindeki şu çar-

pıcı alıntı, meseleyi pratiğiyle birlikte daha
anlaşılır kılmakta.  “Müller’e göre bu siyasi
seferberlik hali içinde popülistler, iktidarda
üç temel eylemde bulunur. İlki, devleti sömür-
mek, yani bütün bürokratik kadroları kendi
memurlarıyla doldurmak ve bunu da büro-
kratik seçkinlere karşı halkın gerçek iktida-
rını sağlamak söylemiyle yapmaktır. İkincisi,
clientalist ağlarla kendisini destekleyen grup-
ları hukuk içi veya hukuk dışı mekanizma-
larla ödüllendirmektir. Üçüncüsü ise, sivil
toplumu bastırarak tek sesli homojen bir ka-
musal alan yaratmaktır.” (s.63-66).
(https://dergipark. org.tr/dergipark.org.tr ›)

***
Popülist dün söylediğinin tersini bugün

söyleyebilir. İstikrar ve ilke yoktur. Bu bağ-
lamda popülistin politik etiği de yoktur. 

Popülizm, politika kavramını çarpıtarak,
politikayı tarihselliğinden ve yönetme sanatı-
nın etiğinden kopararak bir oyun düzeyine 
indirger. 

Popülizmle mücadele etmek gerçekten
zordur. Çünkü halkı manipüle etmekte ve
onun nabzına göre şerbet vermekte pek 
mahirdir. 

***
Bu söylemler nasıl kırılır?
Popülizm nasıl aşılır?
Muhalefetin bu açıdan bir politika üretti-

ğini göremiyoruz.
Popülist politikalarla popülizme karşı poli-

tikalar üretilemez.  
Demek ki öncelikle muhalefetin kendisi po-

pülizmden kopmalıdır.   

Politika kavramının çarpıtılması

B aşakşehir'de İçme suyu
üretmek amacıyla 1991 yı-
lında yapımına başlanan

Sazlıdere Barajı çalışmaları sıra-
sında, barajda kullanılmak üzere
Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan
12 dönümlük alandan kil toprak
alındı. Toprak alınan yaklaşık 12
dönümlük alan, zamanla göle
döndü. 29 yıldır yüzlerce kazın yüz-
düğü, yaz aylarında amatör balıkçı-
ların uğrak yeri olduğu göl, çevrede
besicilik ve tarım ile uğraşan çiftçi-
lerin de önemli hale geldi. Başakşe-
hir Kayabaşı Yolu üzerinde
bulunan ve Şamlar Köyü'ne yakın
olmasından dolayı halk arasında
"Küçük Şamlar Gölü" olarak bili-

nen gölün resmi kayıtlarda 3 hisse-
darı bulunuyor. Hissedarlardan
biri, kendisine ait 4 dönümlük alanı
satışa çıkardı. Bir başka hissedar ise
kendisine ait alanın bir kısmını
dolgu yaparak, hurdacıya kiraya
verdi.

Mahkemeyi kazandı

Edinilen bilgiye göre, hissedarlar-
dan Hüseyin Topuz, kendilerine ait
alandan 1991 yılında, İSKİ tarafın-
dan Sazlıdere Barajı'nda kullanıl-
mak üzere toprak alındığını öne
sürerek, 2017 yılında, aynı alanın
hafriyatla dolgu yapılarak kendile-
rine teslim edilmesi için yargıya
başvurdu. Başvuruyu değerlendiren

mahkeme heyeti, İSKİ ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin Topuz'a
ait gölün 4 dönümlük alanının haf-
riyatla dolgu yapılarak teslim edil-
mesi kararını verdi. Ancak her iki
kurum da gölün dolgu yapılmasına
yanaşmadı. Bunun üzerine Topuz
ailesi, yaklaşık 5 ay önce hissedar-
ları oldukları 4 dönümlük alanı 2
Milyon TL'den satışa çıkardı.

Hurdacıya kiraya verdi

Gölün 4 dönümlük alana sahip
olan bir başka hissedarı ise, kendi-
sine ait bölümün bir kısmını geçti-
ğimiz yıl hafriyat ile dolgu yaptı.
Dolgu yapılan alanı ise bir hurda-
cıya kiraya verdi.

Şamlar Mahallesi sakinlerinden
Gülay Kurt, "1984 yılından bu yana
bu göl var. Ufak bir göletti. Eski
Şamlar'a aşağıya baraj oldu. Oraya
toprak aldılar. Ondan sonra yağ-
mur suları, kar suları biriken sular
böyle göl oldu. Gölün toprağı sağ-
lam toprak. 30 yıldır burası var
böyle. Balık tutan da var. Balıkları
biz oraya attık. Sonra balıklar ço-
ğaldı. Kazlar var, ördekler var. 
Hayvanlarımız gölden su içiyor.
Mandalarımız göle giriyor. Su
lazım olan su alıyor oradan, bahçe-
sini sulamak için. Kendi hissesini
satıyor ama suyun içinde olduğu
için kimse almıyor" dedi.
DHA

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

2 mılyOn Tl’ye
SaTılık GOl!

Başakşehir'de sahibinin 2 milyona satışa çıkardığı 4 dönümlükalandaki göl alıcısını bekliyor. Başakşehir Kayabaşı Yolu üzerindebulunan ve Şamlar Köyü'ne yakın olmasından dolayı halkarasında "Küçük Şamlar Gölü" olarak bilinen gölün resmi 
kayıtlarda 3 hissedarı bulunuyor

Teknolojiden 
uzak bir tatil
Karnesini alıp sömestr tatiline çıkan Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü üyesi
34 öğrenci, zamanlarını Bolu Aladağ’daki izci kampında değerlendiriyor.
Bir hafta teknolojiden uzak kalan öğrenciler, ekip ruhuyla kardan ev 
yapmaktan iz takibine kadar ağır kış şartlarında yaşamayı öğreniyor

Türkiye İzcilik Federas-
yonu tarafından 18 Ocak –
25 Ocak 2020 tarihleri ara-

sında Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci
Kampı düzenleniyor. Geçtiğimiz
Cuma karnesini alan Bağcılar Beledi-
yesi Spor Kulübü’nden 34 sporcu da
kış izci kampına katıldı.

Yön bulma eğitimi 

İnternetten telefona kadar bütün tek-
nolojik aletlerin kullanmasının yasak
olduğu tesislerde katılımcılar, sanal yo-
ğunluktan uzaklaşarak yüz yüze ileti-
şim imkanı buluyor. 11-15 yaş
arasındaki izciler, kamp faaliyetlerini
ortak bir ruhla kamp gerçekleştiriyor.
İzciler, ağır kış şartları altında hayatla-
rını idame ettirme becerilerini kazanı-
yor. Liderlerin öncülüğünde
öğrencilere ilk yardım, arama-
kurtarma, karda çadır
kurma, kardan
ev (iglo)

yapma, kızakla kaymak, dağcılık, balta
kullanma, odun kırma, ateş çeşitlerini
öğrenme, ateş yakma, soba yakma, iz
takibi ve yön bulma eğitimi veriliyor.

Özgüven kazanıyorlar

Gündüzleri eğitimle geçiren izciler, ka-
ranlık çöktüğünde kamp ateşi etrafında
sohbet ediyor, müzik eşliğinde şarkılar
söyleyip eğleniyorlar. Çocukların izcilik
kampında hayatı öğrendiğini belirten
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Çocuklarımız karne tatilini
en yararlı şekilde kamplarda değerlen-
diriyorlar. Kamp sayesinde hem sos-
yalleşiyorlar hem de özgüven
kazanıyorlar” dedi. Çocukların top-
lumsal beceri ve yetenek artırıcı faaliyet
içinde yer aldığı Bolu’daki kamp, 25
Ocak’a kadar sürecek. AYDIN DEMİR

ikinCi el yardım!
Vatandaşları bilgilendirmek adına çeşitli et-
kinlikler düzenleyen Büyükçekmece Belediyesi,
sağlık alanında da önemli seminerler düzenliyor.

Sağlıklı yaşam kapsamında düzenlenen seminerde acı-
badem Hastanesi’nden Prof. dr. Murat Saraç, “Sindirim
Sisteminde Yaşanan alerjiler” hakkında bilgi verdi. Bü-
yükçekmece atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen se-
minerde sindirim sisteminde yaşanan problemler, alerjik

durumlar ve tedavileri hakkında konuşuldu. Vatandaşların
sorularını yanıtlayan Saraç, sindirim sistemindeki

alerjik durum belirtileri ve tehlikeleri hakkında
katılımcıları bilgilendirdi. 

Akgün sevgilerini iletti

Seminere katılan Belediye Meclis Üyesi
tuncay tuna, “Büyükçekmece Belediye

Başkanımız dr. Hasan akgün sizlere
sevgi ve saygılarını iletmemi istedi.
Sindirim problemi ve alerjik durum
yaşayan vatandaşlarımız için bilgi-
lendirici bir seminer oldu. Merak
edilen tüm sorular yanıtlandı. Prof.

dr. Murat Saraç hocamıza teşekkür
ediyorum” ifadesini kullandı. 

Sağlıklı yaşam
Semineri yapıldı

Prof. Dr. 
Murat Saraç



A BD'li fon şirketi Money Maker
Management, Türkiye'de ofis
açtı. Ülkedeki tüm mega projeler

ve altyapı projeler ile ilgilendiklerini belir-
ten şirket yetkilileri, Kanal İstanbul'a da
talip olduklarını ve tüm finansmanı 
sağlayabilecek güçte olduklarını iddia
ediyor.

Finansman desteği sunuyor

Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’in ha-
berine göre; Şirket ağırlıklı olarak devlet
destekli kamu projelerine finansman des-
teği sunuyor. Devlet garantili projelerde
limit sınırı olmayan şirket, özel sektör
projelerinde ise 50 milyar dolara kadar
fonlama yapabildiğini belirtiyor. İstan-
bul'da bulunan Money Maker Manage-
ment CEO'su George Ghorayeb ve
Başkan Yardımcısı Bassam Rashkidi,
Türkiye ofisinin başına getirilen Elif
Rahvancı ile açıklamalarda bulundu.

Mega projeler iştah kabarttı

Türkiye'ye İzmir'deki uluslararası bir şir-
ketin altyapı projesini fonlamak için gel-
diklerini açıklayan, CEO George
Ghorayeb, gizlilik anlaşmamız nedeniyle
bu firmanın adını açıklayamayacağını
belirtti. Türkiye'ye geldiklerinde buradaki
mega projelerden etkilendiklerini ve ofis
açma kararı aldıklarını açıklayan Başkan
Yardımcısı Bassam Rashkidi, Kanal İs-

tanbul projesi ile de yakından ilgilendik-
lerini söyledi.

Mega projeler ilgimizi çekiyor

Rashkidi, “Türkiye'de devlet destekli her
türlü projeye talibiz.100 milyon doların
altındaki projelerle zaten ilgilenmiyoruz.
Daha çok mega projeler ilgimizi çekiyor.
Devlet destekli altyapı, inşaat, baraj,

köprü ve otoyol projelerinin yanı sıra
Kanal İstanbul da ilgi alanımızda. Sa-
dece Kanal kısmı değil, proje ile bağlan-
tılı köprü ve tünel gibi tüm alt yapı
projelerini de fonlayabiliriz” dedi. Şirket
yetkilileri, Kanal İstanbul konusunda hü-
kümetle görüşüp görüşmedikleri soru-
sunu ise şirketin gizlilik politikaları gereği
açıklayamayacaklarını söyledi.

Türkiye’de 30’uncu afisini açtı
Money Maker Management, ABD mer-
kezli bir fonlama şirketi. Dünya çapımda
29 ofisi bulunan şirket. 30. ofisini ise
Türkiye'de açtı. MMM enerji projeleri,
karayolu ve demiryolu projeleri, liman ve
gemicilik altyapısı, telekomünikasyon ve
diğer devlet altyapısı projelerine finans-
man sağlayan bir varlık yönetimi şirketi.

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com
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Ç atalca'da son bir yıldır gerçekleşen değişim-
lere dikkat ederseniz eğer "Kimler Geldi,
Kimler Geçti" cümlesi ile paragrafına başla-

yacağınız anlatımlarınız olacaktır.
Mesela 10 yıl boyunca, bu ilçenin en çok konuşu-

lanlarını bir düşünün. Kimleri konuşuyorduk?
Bugün kimleri konuşuyoruz.

CHP Çatalca'da yeni bir dönem başladı artık.
Mimar Mehmet Çoban'lı bir döneme girdik. Mimar
olan bir Belediye Başkanı, Mimar olan ana muhale-
fet bir ilçe başkanı!

Çatalca'nın mimari kaderi artık bu iki kişinin
elinde diyebiliriz. Asıl iş tabiki Çatalca Belediye
Meclisinde ama grup başkanı demek bir hayli
önemli görev demektir. Yakın bir süreçte CHP'de
Grup Toplantıları sonrasında basın toplantıları da
gerçekleşeceği kanaatindeyim. Bundan sonra bu ilçe
de en çok konuşulacak isimler birisi Mesut Üner, bir
diğeri ise Mehmet Çoban olacaktır.

İktidarları doğru işlere sevk edecek olanlar yine
muhalefetlerdir. Yeter ki doğru muhalefet yapsın.

He şunu da göreceksiniz ki, geçmiş dönemden ka-
lanların esamesi bile okunmayacak. Bu dediğimi bir
kenara yazın. O çok şahşahlı, arabasının bagajında
onlarca ayakkabı taşıyanlar var ya hani, heh işte
onlar Belediye Başkanlığı hayali kurmaya devam
ededursunlar, isimlerinin il iki harfi bile telaffuz
edilmeyecek bir zaman sonra.

Kaçaklara, plan tadilatı bekleyenlere kötü haber!
Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki, Ankara'da idik.

Bir kaç önemli makama ziyaretlerde bulunduk. Ve
buradan geçtiğimiz hafta iyi haberler vermiştik
ama, bugün için birilerine kötü gelecek haberler
verelim.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AK Parti Grubu
tarafından hazırlanan son yasa tasarısı eğer onayla-
nır ise, Parsel Bazlı Plan Tadilatına kesinlikle onay
verilmesine müsaade etmeyecek. Yani A kişisinin
yeri aynı imar durumunda kalırken, B kişisinin ye-
rine imar değişikliği söz konusu dahi edilemeyecek.
Bizim yıllardır savunduğumuz konu artık yasallaşa-
cak. Yani belediye meclisleri vicdanlarını bir kenara
koyarak verdikleri o parsel bazlı plan tadilatlarını
uygulayamayacak.

Diğer yandan, İmar Barışını fırsat bilerek
21.12.2017 tarihinden sonra kaçak yapı yapıp, yapı
kayıt belgesi alarak legal hale getirmeye çalışanları
da tek tek tespit edip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
yıkacak. Ya belediyeler yıkacak, ya bakanlık. Bele-
diye yıkmaz ise bakanlık yıkıp bedelini de belediye-
den alacak.

Ve bunun için çalışmalar başlanış bile. Çatalca'da
bile bir hayli sayıda Yapı Kayıt Belgesi İptali 
yapılmış.

Sizin anlayacağınız, Çatalca'da en az 2000-3000
kaçak yıkımı söz konusu olacak.

Diğer yandan bu kaçaklara af çıkacağı da kulis-
lerde geçiyor ama, ben gördüğüm tablodan böyle bir
şey çıkartamadım.

Yine de tavsiyem, eğer af çıkacaksa, belediye en-
cümenince cezası kesilmiş ve ödeyenlere çıkacaktır.
Ödemeyenler bu sefer af kapsamı dışında da 
kalabilir.

"Yapan yaptığı ile kalacak" dedirtmeyecekler gibi
duruyor açıkçası...

Kanal İstanbul hakkında ilk kez bir özel şirket açıktan açığa projeye talip olduğunu söyledi. ABD'li fon şirketi Money Maker Man-
agement Kanal İstanbul'un tüm finansmanını sağlayabileceğini iddia ediyor. Şirket dünyadaki 30'uncu ofisini Türkiye'de açtı. Kanal
İstanbul için hükümetle görüşüp görüşmedikleri sorulduğunda şirket yetkilileri gizlilik gereği açıklama yapamayacaklarını söylüyor.

ABD’LI FON SIRKETI
KANALA TALIP OLDU

Çatalca'da değişim!

İBB iki ayrı yarışma açtı
İBB, Haliç kıyı bandındaki 3 milyon 135 bin metrekarelik dev alanın yanı sıra İstanbul’un
kentsel donatılarının tasarımı konusunda iki ayrı yarışma açtı. Duyurusu yapılan yarışmalar,
bir kez daha yurttaşların kentin geleceği konusunda söz hakkı elde etmesini sağladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yurt-
taşları kentin gelişim sürecine katmayı amaçla-
yan “İstanbul Senin” yaklaşımı çerçevesinde 2

yeni yarışmanın duyurusunu yaptı. “Haliç Kıyıları” ve
“Kent Mobilyaları/Oyun-Rekreasyon Ürünleri” tasarım
yarışmaları ile İstanbullular, bir kez daha yaşadıkları ken-
tin geleceğinde söz sahibi olma fırsatını yakaladı. Siyasi
kariyeri boyunca halkın kendi geleceği hakkında söz sa-
hibi olması gerektiğine vurgu yapan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, her iki yarışmanın da danışma jüri üyeleri ara-
sında görev alıyor.

Kıyı bandı kimlik kazanacak

İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması, kıyı
bandındaki Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu ilçeleri, Galata
Köprüsü ve Alibeyköy Cep Otogarı arasında kalan 3 mil-
yon 135 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Toplam 7 böl-
geyi çalışmaya dâhil eden yarışma, Haliç adalarını ise
kapsam dışında bırakıyor. Son 40 yıldır endüstriyel kirli-
likten arındırılmaya çalışılan Haliç, günümüzde tarihi,
kültürel, arkeolojik ve doğal değerleriyle öne çıkan, kentin
potansiyel turizm bölgelerinin başında geliyor. Ancak
zaman içinde yapılan bütünlükten uzak yatırımlar ve mü-
dahalelerden dolayı günümüzde İstanbulluların Haliç ile

ilişkisi kesilmiş durumda. Kıyıdaki parklarda yaya dolaşı-
mının devamlılığının olmaması, yeni inşa edilen Emi-
nönü- Alibeyköy tramvay hattı ile yeşil alanların
daralması, imaj öğeleri açısından çok zengin bölgenin
yanlış projelerle kimliksizleştirilmesi, alanın başlıca sorun-
ları arasında.

İki ayrı kategoride yapılıyor

“İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun –Rekreasyon
Ürünleri Tasarımı Yarışması” da kentin açık alanlarındaki
mobilyaların ve oyun-rekreasyon ürünlerinin tasarımını
konu ediniyor. Yarışma, “Kent Mobilyaları” ve “Oyun –
Rekreasyon Ürünleri” olmak üzere iki ayrı kategoride ya-
pılıyor. Yarışmacılar, bu kategorilerden birine veya her iki-
sine birden katılabiliyor. Yarışmanın amacı, İstanbul’a
yeni tasarımlara sahip kentsel donatılar kazandırmakla sı-
nırlı değil. Yeni projelerle, öteden beri yurttaşların şikâyet-
lerine konu olan sağlıksız ürünlerin de ortadan
kaldırılması amaçlanıyor. Konu, en son kamuoyunda
“diken saçlı çocuk” fotoğraflarıyla gündeme geldi. Hem
sosyal medyada hem de basına verdiği demeçlerle İBB
Başkanı İmamoğlu, daha o dönemde başta oyun grupları
olmak üzere kentsel donatıların sağlıklı hale getirileceğinin
ilk sinyalini verdi.

Çatalca ve Silivri
beyaza büründü
İstanbul’da Balkanlar üzerinden gelen
soğuk havaların etkili olması nedeniyle
Çatalca ve Silivri ilçelerine kar yağdı. İBB
ekipleri yolların açık tutulması için
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İstanbul, güne 5 derece civarında sey-
reden hava sıcaklıkları ve kuzeyli yönler-
den soğuk esen rüzgârlı hava ile birlikte

çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gök-
yüzü ile başlandı. İlerleyen saatlerde rüzgârın
kuvvetini arttırması, aralıklarla fırtına şeklinde
(30-60km/s) etkili olması bekleniyor. Sabah saat-
lerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar
yağışı başladı. Yağışa anında müdahale eden İBB
ekipleri, yolları açık tutuyor. Çekmeköy ve Şile’de
karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağabileceği
belirtilirken, Çatalca ve Silivri’deki kar yağışının
öğlen saatlerine kadar aralıklarla orta kuvvette et-
kili olacağı, sonra karla karışık yağmur ve yer yer
hafif şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

25 Ocak’a kadar soğuk

Şehir genelinde kuzeyli rüzgârlar alçak tabanlı
bulutların oluşmasına, beraberinde aralıklarla
hafif yağış geçişlerinin yaşanmasına ve sıcaklıkla-
rında gerçeğinden 3-4 derece daha soğuk hissedil-
mesine neden oluyor. Meteoroloji Genel
Müdürlüğü ve AKOM’un verilerine göre, İstan-
bul’da hava sıcaklıklarının 25 Ocak’a kadar mev-
sim normalleri ile 2-4 derece altında, 26 Ocak-3
Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civa-
rında seyretmesi bekleniyor. Eylül ayından itiba-
ren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar
nedeni ile yüzde 33’ler seviyesine kadar gerileyen
baraj doluluk oranları son bir haftada etkili olan
yağışlar neticesinde yüzde 53’ler seviyesine 
yükseldi.

700 öğrenciye 
düzenli eğitim

EsEnyurt Belediyesi Kreş Müdür-
lüğü, belediyeye ait kreşlerde eğitim
gören öğrencilere yönelik ‘Sağlıklı Bes-

lenme’ eğitimi veriyor. Belediye bünyesinde hiz-
met veren Diyetisyen Duygu Gizem Çatalkaya
tarafından verilen eğitimde, kreşli miniklere meyve
ve sebzelerin hangi vitaminleri barındırdığı ve ne
tür faydaları olduğu anlatılıyor. Sağlıklı beslenme-
nin önemine dikkat çekilen eğitimde, miniklere
doğru beslenmeyle ilgili animasyon filmleri de iz-
letiliyor. Yetkililer, belediyeye ait 11 kreşte, 700 öğ-
renciye verilen eğitimlerin her ay düzenli olarak
devam edeceğini aktardı.

Meteoroloji Genel Müdür-
lüğü’nden yapılan kar yağışı uya-
rısını dikkate alan

Büyükçekmece Belediyesi hazırlıklarını ta-
mamladı. Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, karla mücadele için kurulan 200 kişi-
lik ekibin her kış mevsiminde olduğu gibi 24
saat teyakkuzda olacağını açıkladı. Büyük-
çekmece Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne
bağlı Kar timi, istanbul’da beklenen kar ya-

ğışı için tüm hazır bekletiliyor. Önceki yıl-
larda da yoğun kar yağışına hazırlıksız yaka-
lanmayan ve ilçe halkını mağdur etmeyen
Büyükçekmece Belediyesi, bu yıl da çalış-
malarını aynı titizlikle sürdürüyor. Karla mü-
cadele ekipleri, tuzlama araçları, kepçeler,
greyderler, kamyonlar, ambulanslar ve 200
personelle ile 24 saat teyakkuzda olacak.
Fen işleri Müdürlüğü’nce oluşturulan kar
timleri ilçenin ana giriş yolları, cadde, sokak

ve bulvarlarında hazır bekletilecek.

Programlarımızı oluşturduk

Büyükçekmece’nin kış mevsiminin olumsuz
şartlarından etkilenmemesi için her türlü ön-
lemin alındığı belirten Büyükçekmece Bele-

diye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Meteoroloji
Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada 
istanbul’da mevsimin ilk kar yağışının 
beklendiğini belirtildi. Beklenen kar yağışına
karşın belediyemizin tüm ekipleri hazır” 
açıklamasını yaptı. 

Türkiye'ye geldiklerinde buradaki mega projelerden etkilendiklerini 
ve ofis açma kararı aldıklarını açıklayan Başkan Yardımcısı Bassam
Rashkidi, Kanal İstanbul projesi ile de yakından ilgilendiklerini söyledi.

Büyükçekmece teyakkuza geçti

Yağışa anında müdahale eden İBB 
ekipleri, yolları açık tutuyor.



2 019 yılı ikinci yarısında Yavuz
Sultan Selim Köprüsü'nden ön-
görülen sayıda araç geçmediği

için işletmeci IC İçtaş İnşaat-Astaldi
konsorsiyumu ICA'ya devletin garanti
kapsamında ödeyeceği tutar büyük öl-
çüde belli oldu. Habertürk’ten Olcay Ay-
dilek’in haberine göre; ayın son
haftasında 1.6 milyar TL civarında bir
ödeme konsorsiyuma yapılacak. ICA'ya
yılın ilk yarısı için 1 milyar 450 milyon
TL ödenmişti. Yavuz Sultan Selim-
Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köp-
rüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir
Otoyolu, Avrasya Tüneli, özel sektör ta-
rafından yap-işlet-devret (YİD) mode-
liyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş
bedelleri döviz olarak belirlendi. Devlet
bu projelere belli sayıda araç geçiş garan-
tisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının
altında kalması halinde aradaki farkı
devlet ödüyor.

Ödeme dönemleri ikiledi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey
Çevre Otoyolu'nu, IC İçtaş İnşaat-As-
taldi konsorsiyumu ICA işletiyor. ICA,
2018 yılının ağustos ayında dolar ku-

runda yaşanan artışın ardından Ulaş-
tırma Bakanlığı'na başvurdu. Döviz ku-
rundaki oynaklığa işaret ederek garanti
kapsamında yapılacak ödemelerin he-
saplama yönteminde değişiklik yapılma-
sını istedi. Yılın ilk yarısı için ocak, ikinci
yarısı için temmuz ayı dolar kurunun
esas alınmasını talep etti. Bu talep
‘uygun' bulundu. Daha önce ilgili yılın
ocak ayı dolar kuru esas alınıyor ve ga-
ranti ödemesi izleyen yılın nisan ayında
tek seferde yapılıyordu.

Yeni modelde ikinci ödeme

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz
Sultan Selim'de 2019 yılı 1 Ocak-30 Ha-
ziran dönemi için temmuz ayında yeni
sistem uyarınca ilk garanti ödemesini
yaptı. İşletmeci ICA'ya 1 milyar 450 mil-
yon TL ödendi. 2019 yılı 1 Temmuz-31
Aralık dönemi garanti ödemesi için de
çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
Buna göre devlet, işletmeciye, bu ay so-
nunda 1 milyar 600 milyon TL dola-
yında bir ödeme yapacak.  Bu konuda
kaynak sorunu olmadığı ifade edildi,
tutar konusunda son rötuşları yaptıkları
belirtildi.

SALI 21 OCAK 2020

Kadın Doğum Kliniğine 1 Kalem Cerrahi El Aleti (Uterus Manipülatörü) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/718280
1-İdarenin
a) Adresi : DR. ERKİN CADDESİ GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165664000 - 2165664073
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sbgoztepehastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kadın Doğum Kliniğine 1 Kalem Cerrahi El (Uterus Manipülatörü) AletiAyrıntılı bilgiye

EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Taşınır Mal Birimi ilgili Deposuna Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Hastanemiz Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ilgili 

deposu talebi doğrultusunda talep ettiği günden itibaren 45 gün içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dr. Erkin Cad. Göztepe- Kadıköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.01.2020 - 10:30
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:
İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yö-
netmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
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
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli
Malı 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) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenle-
nen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
- İstekliler teklif edilen ürüne ait en az 2 yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı imalatçı firma-
nın vermiiş olduğu güncel noter onaylı garanti belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve teknik servis garantisi vere-
cek ve  imalatçı firmanın vermiiş olduğu güncel noter onaylı garanti belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı temsilcilik belgesini ihale dos-
yasında sunacaklardır.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
A) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Ci-
hazları 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 tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması ge-
rekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren do-
kümanları 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 ya-
pılacak 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 isteni-
yorsa, 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.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir ( Numunelerin her biri malzeme adı,
ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı
2008/42 numaralı "Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre
numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde
denenerek değerlendirilecek olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komis-
yonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.  Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin teslim edilebilir durumdaki numu-
neleri ihale süreci bittikten sonra  iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan  isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar
şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
-KATALOG: Teklif edilen ürünlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içeri-
sinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren katalog ve broşürlerindeki bilgiler ile de teyit edilecektir. İhaleye verile-
cek katalog ve broşürlerde teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin
bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur.  CD ortamında verilecek kataloglarda ise; katalog numaralarının girilebi-
leceği arama motorunun bulunması, format sorununun olmaması, teklif edilen tüm ürünlerin mevcut olması, referans olarak belirti-
len kodlarla, istekli firmanın teklif ettiği ürün kodlarının karşılığının belirtilmesi zorunludur.
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 avan-
tajı 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 Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Servisi Dr.
Erkin Cad. Göztepe- Kadıköy / İSTANBUL 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, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) 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.

KADIN DOĞUM KLİNİĞİNE 1 KALEM CERRAHİ EL ALETİ (UTERUS MANİPÜLATÖRÜ) ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE SAĞLIK BAKANLIĞI

BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1118181)
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GECMEYEN 
ARAC ICIN
1.6 MILYAR
2019 yılının ikinci yarısında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden beklenen sayıda

araç geçmediği için devlet, ICA'ya 1.6 milyar TL dolayında ödeme yapacak. 
Devlet 3. Köprü'den günde 135 bin araç geçişini garanti ediyor. Garanti edilen
tutarın altında araç geçmesi durumunda aradaki fark Hazine'den karşılanıyor

Akbank müşterileri artık
Axess Mobil ile ek ücret

ödemeden, kolay ve
hızlı bir şekilde

İstanbulkartlarına
bakiye yükleyebiliyor

AkbAnk Strateji, Dijital bankacılık
ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür
Yardımcısı burcu Civelek Yüce,

“Axess Mobil’de müşterilerimizin ödemeler
dünyası ile ilişkisini kolaylaştırmak için bugüne
kadar birçok hizmeti tasarlayarak hayata ge-

çirdik" dedi. "En son yeniliğimiz ile artık Ak-
bank müşterileri Axess Mobil uygulaması üze-
rinden İstanbulkartlarının bakiyesini kolayca
yönetebiliyor" diyen Civelek, "Uygulama için-
den, dilediklerinde bakiye yükleyebiliyor veya
otomatik yükleme talimatı vererek yetersiz ba-

kiye sürprizi ile bir daha karşılaşmıyorlar" ifa-
delerini kullandı. 

Kullanımı çok kolay

Uygulamanın kullanımının çok kolay olduğunu
belirten Civelek, "nFC teknolojisini destekleyen
Android telefon sahiplerinin kartlarına para
yüklemek için tek yapmaları gereken İstanbul-
kartlarını telefonlarının arkasına dokundurmak.

iOS işletim sistemine sahip telefon sahipleri
ise kartlarını dolum noktalarına dokundurduk-
larında belirledikleri tutar anında kartlarına
yükleniyor. Müşterilerimizin hizmetine sundu-
ğumuz yenilikler ile dijital ödemeler dünya-
sında fark yaratmaya devam edeceğiz.
İstanbulkart ile yaptığımız iş birliği, bu hedefi-
mizin önemli adımlarından biri" aöıklamasını
yaptı. DHA

Yetersiz bakiye dönemi bitiyor

Dövizle işlem yapana hapis 
Esad yönetimi ülkede yerel paranın değerini kurtarmak için dövizle yapılan işlemlere
hapis ve ağır koşullarda çalışma cezası getirdi. 2019'un başında 1 dolar 500 Suriye

Poundu ederken geçen haftalar 1 dolar 1000 Suriye Poundu'na kadar çıktı
Suriye Devlet Başkanı
Beşar Esad, Suriye Poun-
du'nun değerini korumak

için dövizle yapılan işlemlere yasak
getirdi. Yeni çıkan kanunla birlikte Su-
riye’de dövizle alışveriş yapanları
hapis ve 7 yıl ağır koşullarda çalışma
cezası bekliyor. Financial Times'ta yer
alan habere göre Suriye nüfusunun
yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında
yaşıyor. Ekim ayından bu yana ülkede
temel gıda fiyatlarının yüzde 20-30
arasında zamlandığı belirtiliyor.

Ürünlere ithalat yasağı 

Suriye'de resmi açıklanan bir enflas-
yon verisi yok. Birleşmiş Milletler ise
ülkede gıda fiyatlarının istatistiklerini
aylık olarak tutuyor. Bu veriye göre
2019 yılının kasım ayında gıda fiyat-
ları önceki yıla göre yüzde 21
arttı.2019 yılının başında 1 ABD Do-
ları 500 Suriye Poundu ediyordu.
Geçen hafta ise 1 ABD Doları 1000
Suriye Poundu'na eşdeğerdi. Suriye
hükümeti ülke dışına döviz çıkışını en-
gellemek için pek çok ürüne ithalat
yasağı getiriyor. Geçen kasım ayında
ülkede memur maaşlarına ortalama
27 dolar (160 TL) zam yapıldı.

Türkiye'de de yasak

Türkiye'de de vatandaşların dövizle

işlem yapması yasak. Örneğin kira-
lama işlemleri dövizle yapılamıyor.
Fakat buna istisna durumlar da var.
Yeni çıkan kanuna göre TSK Güçlen-
dirme Vakfı dövizle sözleşme yapabi-
lecek, gemilere ilişkin kiralamada
(leasing) döviz kullanılabilecek öte
yandan taşıt satışında dolar kullanıla-
mayacak. Yazılım sözleşmeleri dövizle
yapılabiliyor.
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Berlin'de gerçekleşen zirvenin dönüşünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte
üzerine düşenleri yaptığını belirterek, “Söylenmesi gereken neyse kendilerine söyledik. Ama özellikle yol
boyunca ne kadar uyarlar uymazlar bunu göreceğiz. Uymadıkları anda da gereğini yapacağız” dedi

UYMADIKLARI ANDA
GEREGINI YAPACAGIZ

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

A merika, Irak’ın başkenti Bağdat’ta  İran’lı
generali Süleymani’yi ödürüyor. Ortalık kızıl
kıyamet..

İran  anlamı “Halk Seferberlik Güçleri” anla-
mına gelen ve yaklaşık 120.000 kişiden oluşan
Irak’ta, ağdat’de Afganistan’da anlayacağınız kaosun
ve terörün bulunduğu her yerde var olan “Haşdi
Şabi” örgütünü  kuruyor. Ortalık kan revan. Başla-
rında öldürülülen şii general Süleymani var.

Irak meclisi, kahraman olarak karşıladığı ABD as-
kerlerinin ülkelerini terk etmesini istiyor.

Bağdat yanıyor, Irak’lılar ağdat’ı iran destekli pro-
vakatif eylemlerle kana bunuyor. Ortadoğu sönmek
bilmeyen yangınlar da…

Müslümanlar akıllıdır....

Trump, Irak’ın ABD askerlerinin ülkeden çıkma-
sını istemesi durumunda, ABD’nin Irak’a inşa ettiği
üssün harcamaları ödendiği takdirde çıkacaklarını
söyledi. Dahası bununla yetinmeyip  Irak’ı yaptırım-
larla tehdit eden Trump, “(Irak) Ülkeden çıkmamızı
isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha
önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız.
İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır.”
Diyor..

İran’lı müslümanlar cihad istiyor...

Suudi Arabistan Müslümanlığını unutmuş,  Başla-
rında ki  katil  prensle ABD ve Siyonizme uşaklık edi-
yor olmakla yetinmeyip Yemen’i n ABD uşağı olması
için var gücüyle çabalıyor…

Libya yaşadığı O emsalsiz!!  Arap Baharı sonra-
sında birkaç parçaya bölünerek ve biribirilerinin
kanlarını dökerek vakit geçiriyor. O yetmezmiş gibi
bölünen Libya’nın her bir parçası kendine yandaş
olsun diye birilerini çağırıyor…

Müslümanlar kardeştir....
Cehalet ve fakirlikle mücadele eden Sudan’ın kar-

deş kavgası sonrasında bölünmesine ses çıkarmayan
İslam ülkelerinden malezya’daki terör olaylarına ses
çıkarması, Endonezya’daki deaş ve benzeri terör ör-
gütlerine karşı birlikte hareket etmelerini beklemek
çok saflık olmaz mı?

Aklımda deli sorular…
Tuvaletlerini bile altından yaptıran coğrafyayı yö-

netenlerin içlerinde azıcık bile Allah korkusu, insani
ahlak veya adalet olgusu olsaydı böyle kardeş kanının
dökülmesine seyirci mi kalırlardı sanırsınız..

Sorsanız Müslüman ama aslında ne halt oldukları
belli olmayan, koca kıçlarını koydukları koltuklarını
kaybetmemek uğruna, dökülen kardeş kanını görme-
mek için gözlerini kapatan, çığlıkları, feryatları duy-
mamak için kulaklarını tıkayan gereksiz
şerefsizlerden kurtulmadıkça biz daha çooook dövü-
şür ve daha çooook ölürüz.

Adımız da B..k yoluna gitti Niyazi olur biter…
VESSELAM

Gereksiz şerefsizler

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Berlin dönüşünde medya men-
suplarıyla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Başta Libya olmak üzere gündemdeki bir-
çok konuya ilişkin değerlendirmede bulunan
Erdoğan, "Libya'da siyasi çözüm çabaları-
mızın bir parçası olarak Berlin'de düzenle-
nen Libya zirvesine katıldık. 55 maddelik
zirve bildirgesini kabul ettik. Burada Birleş-
miş Milletler çatısı altında bir yol haritası
bulunuyor. Bizim Sayın Putin ile birlikte
çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması ha-
linde siyasi sürecin de önü açılacaktır. Zir-
vede aldığımız kararlar çerçevesinde Sarrac
ve Hafter tarafından 5’er kişinin katılacağı
askeri komite önümüzdeki birkaç gün içinde
toplanacak. Buradaki kilit nokta Hafter’in
saldırgan tutumunu sonlandırmasıdır. Ni-
san’dan bu yana tüm anlaşmaları ihlal eden
ve meşru hükümete saldıran özellikle Hafter
taraftarlarıdır. Toplantıda bu konuyu açıkça
dile getirdim. Tabi kimse itiraz edemedi"
açıklamasını yaptı. 

Ateşkes zemini oluştu

"Gerçek şu ki bizim Libya konusunda attığı-
mız adımlar sürece bir denge getirdi ve ateş-
kes zemini oluştu" diyen Erdoğan, "Hem
sahada hem de masada pozisyonunuzu
güçlü tutarak siyasi sürece destek olmaya
devam edeceğiz. Libya'da Türkiye'nin mev-
cudiyeti barış umutlarını arttırmıştır. Biz
Libya'da terörle mücadele kisvesi altında ne
tür oyunların oynandığını da görüyoruz.
Buna karşı meşru hükümetinin yanında
durmaya devam edeceğiz. Özellikle bugün
alınan kararları takip edecek bir mekanizma
kurulacak ve aylık toplantılar yapılacak. BM
çatısı altında yapılacak olan bu toplantılarda
Libya’nın siyasi, askeri ve ekonomik konu-
ları ele alınacak. Bu toplantılara bizim arka-
daşlarımız da katılacaktır" ifadelerini
kullandı. 

Söz uçar yazı kalır

Hafter’in metinlere imza atmamasının ma-
nidar olduğunu vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Hepsi sözdedir ve ben de
kendilerine atalarımızın o sözü ile bir hatır-
latmada bulundum; “söz uçar yazı kalır”
dedim. Bunun imza ile teyit edilmesi gerekir
dedik. Fakat tüm bunlara rağmen imza al-
tına alınamadı. Olay tamamen sözlü olarak
bütün katılımcıların şahit olması ile o şekilde
kalmış oldu. İnşallah neticesi hayırlı olur"
dedi. Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen-
leri yaptığını dile getiren Erdoğan, "Şu an iti-
barıyla geldiğimiz noktayı değerlendirme
fırsatını bulduk ve söylenmesi gereken neyse
bunları da kendilerine söyledik. Ama özel-
likle yol boyunca ne kadar uyarlar uymazlar
bunu göreceğiz. Uymadıkları anda da gere-
ğini yapacağız. Şu an itibarıyla bize “Niçin
şunu yaptınız?” sorusunu pek soramıyorlar.
En çok ve en ileri sordukları soru “Bundan
sonra buraya siz askeri güç gönderecek mi-
siniz?” Bizim de onlara verdiğimiz cevap şu
oldu; “Biz buraya şu anda askeri güç gön-
dermiyoruz. Biz sadece eğitmen olarak, eği-
tici olarak buraya bir kadro gönderdik o

kadar. Bunlar da orada eğitim yaptılar.
Onlar da bu konularda bize “hayır” diyeme-
diler ve başta Merkel olmak üzere bunu ka-
bullendiler" diye konuştu. 

Yasal düzenleme yaptık

Türkiye'nin bundan sonra ki beklentisini de
açıklayan Erdoğan, "Bize verilen sözler eğer
yerine gelirse, biz de bunlara karşı örneğin
ateşkes hususunda kesinlikle Sarrac’ı hiçbir
şeye zorlamayız. Ama biz Sarac’ı şöyle gö-
rüyoruz. Sarrac, Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nin kabul ettiği bir liderdir.
Hafter’in böyle bir özelliği yok. Bununla il-
gili de özellikle Merkel hiçbir aksi bir ifade
kullanmadı. Tablo böyle olunca, bizi oraya
davet eden meşru bir hükümetin başı, diğeri
ise gayrimeşru. Gayrimeşru bir kişinin dave-
tine icabet edenler mi bizim için önem arz
eder, yoksa meşru bir yönetimin davetine
icabet eden mi? Biz meşru olanı yaptığımıza
göre atılması gereken adımlar da yeri geldiği
zaman rahatlıkla atılabilir ve bu konuda
bizim önümüz açık. Kaldı ki biz burada
önemli bir adım daha attık. Nedir o?
TBMM'den bununla ilgili yasal düzenleme
yaparak bunu da geçirdik. Sayın Putin’e so-
ruyorum, onlarda böyle bir şey söz konusu
değil. Biz işin yasal sürecini de en ideal şe-
kilde yapmışız ve adımlarımızı da buna göre
atmışız. Dolayısıyla bu adımların neticesini
de biz Libya’da göreceğiz. Libya halkının
huzuru bizim için çok çok önemli" dedi. 

Bunlar paralı tipler

Türkiye'nin bundan sonra nasıl diplomasi
hamleleri yapacağını da değerlendiren Er-
doğan, "Şu anda eğer biz bir güçlü devlet
isek, bir güçlü devlet olarak bizden birçok

beklentiler var. Bu beklentiler karşısında eli
kolu bağlı durmak mümkün değil ama bun-
ları da uluslararası hukuk çerçevesinde her
zaman hayata geçirmemiz lazım. Bu tür
şeylerde de bu tür talepler karşısında geri
durmamız mümkün değil. Wagner diyoruz.
Sudan’dan gelenler var. Ve bunlar da paralı
tipler. Bu paranın kaynağı neresi Abu Dabi.
Para da bol ama lafa gelince de “Ben
yokum bu işlerin içerisinde” diyor. Biz bu
gerçekleri de görüyoruz. Dolayısıyla bir
yerde mazlum varsa, bir yerde mağdur
varsa biz burada onlara yardımcı olmanın
gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kul-
landı.

Türkiye barışın anahtarıdır

İdlib'de gerçekleşen katliamlara da değinen
Erdoğan, "Ben geçen gün televizyonda ba-
baları 2 ay önce öldürülmüş olan 6 çocuğu
anneleriyle beraber gördüm. 2 yaşında, 4
yaşında, 5 yaşında çocuklarla beraber anne-
leri yağmur çamur içerisinde duruyor ve
bunlar çadırda. Biz şimdi yeni bir kampanya
başlatıyoruz. Bunlar bize 30 kilometre falan
yaklaştılar. Şimdi diyoruz ki bunlara briket-
ten 20-25 metrekarelik baraka yapalım, üze-
rini brandalarla kapatalım. Hiç olmazsa
bunların yaşam koşulları biraz daha kon-
forlu hale gelsin. Bunları buralara yerleştire-
lim dedik. Şimdi Kızılay’ı, AFAD’ı
bu konuda süratle seferber edece-
ğiz ve o bölgede bunları yapmaya
başlayacağız. Elimizden geldiği ka-
darıyla bunları yapıp ona göre alt-
yapısını da yapacağız ve oralara
bunları inşallah yerleştirelim diyo-
ruz. Bir kere daha söylüyorum;
Türkiye barışın anahtarıdır" dedi. 

BÖYLE SAÇMALIK
OLUR MU HİÇ?
Yunanistan Başbakanı Miçota-
kis'in Hafter’i Türkiye'yi tahrik
etmek için ülkesine çağırdığını
ifade eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "İsmini vermeyeceğim
bir tane lider “Miçotakis sizinle
tekrar arayı düzeltmek istiyor”
dedi. “Nasıl bir iş bu? Hem be-
nimle arayı düzeltmek istiyor
öbür taraftan da gidiyor Haf-
ter’i Yunanistan'a çağırıyor.
Böyle saçmalık olur mu?”
dedim. “Sen ona söyle, önce-
likle bir defa bu yanlıştır, dü-
zeltsin, ondan sonra bizim
görüşmemiz kolaydır” dedim.
Maalesef bu tür sorunları yaşı-
yoruz" açıklamasını yaptı.
"CHP’nin tarihinde ülkesinin
değerleri hususunda tek ses
olma anlayışı var mıdır" diye
soran ve "Hiçbir zaman olma-
mıştır, çok istisnadır" cevabını
veren Erdoğan, "Yani Kıbrıs

Barış Hare-
katı’nda o
zaman öyle
bir tek ses
olma gibi bir
duruma ge-
lindi ki koa-
lisyon
meselesi
gündem-
deydi. Ama
bunun dı-
şında bu
kadar güzel
şeyler, hoş
şeyler olu-
yor, bakıyor-

sunuz CHP “hayır” diyor. Bunu
son zamanlardaki Kanal İstan-
bul, Marmaray, Avrasya tüneli,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
meselelerinde gördük" diye 
konuştu. 

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun “İdlib’den
gelenlerin tamamı teröristtir” açıklama-
sının hatırlatılması üzerine, "Bu insanlar
şu anda ölümden kaçıyor. O anne ile 6
çocuğunu ekranda görünce bizim ha-
nımla beraber adeta kanımız dondu"
diyen Erdoğan, "O yavrulara biz nasıl
terörist deriz? 2, 3, 4, 5, 6 o yaşlardaki
çocuklar... 3 tanesi okulda, 3 tanesi
orada, ayaklar çıplak, çocuklar donu-

yor. Onlara “terörist” demek akıl tutul-
masıdır. Bu Bay Kemal'in ilk yanlışı değil.
Bir defa “Suriye’den gelenleri tekrar Su-
riye’ye göndereceğim” diyen bu değil
mi? Bu insanlar keyfinden zevkinden
mi geldiler bizim topraklarımıza? Türki-
ye’de öyle bir hava estirdi ki, bizi eleştir-
diler. Bize “bunları yediriyorsunuz,
içiriyorsunuz, bunlara maaş veriyorsu-
nuz” dediler. Maaş falan verdiğimiz

yok. Biz maaşı kendi vatan-
daşlarımızın yoksullarına ve-
riyoruz. Bunların hepsi
belgeli ve bu insanların bir-
çoğu biliyorsunuz kamp-
larda, konteyner kentlerde,
çadır kentlerde aylarca yıl-
larca yaşadılar. Daha sonra çadır kent-
leri kaldırdık, imkan bulanlar evlere
kiralık taşınmaya başladılar. Bunların
hepsi sersefil değildi. Meslek sahibi
olanlar zaten kendileri de iş sahibi ol-
maya başladılar" ifadelerini kullandı. 

Bay Kemal'in ilk yanlışı değil

CHP Genel 
Başkan Yardımcısı

ve Parti Sözcüsü
Faik Öztrak, 

"FETÖ’nün siyasi
ayağı mutlaka or-
taya çıkarılmalıdır.

Ve bu TBMM’nin
gözetimi altında

yapılmalıdır” dedi

CHP'lİ Öztrak, parti genel
merkezinde basın toplan-
tısı düzenledi. Öztrak, Su-

riye meselesi ve İdlib'de sayıları
milyonları bulan radikal unsurların
nereye gideceği meselesi-
nin Türkiye'nin yumuşak
karnına dönüştüğünü söy-
ledi. Öztrak, "Rusya Devlet
Başkanı da bunun far-
kında. Erdoğan'ı sıkıştır-
mak istediğinde bu
yumuşak karına vurmak-
tan çekinmiyor. Biz uzunca
bir süredir başta İdlib

olmak üzere Suriye’de yaşanan sıkın-
tıların Suriye’nin meşru yönetimi ile
konuşarak halledilmesi gerektiğini
söyledik. Bunu dediğimiz için, Erdo-
ğan bize demediğini bırakmadı. Ama

Putin söyleyince, Türkiye ve
Suriye yetkilileri Moskova’da
masaya oturuverdi" diye ko-
nuştu. Öztrak, son 3 yılda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Putin'le yüz yüze veya telefon
aracılığıyla 70'ten fazla görüş-
mesinin olduğunu söyledi.
Öztrak, "Eminiz Erdoğan AK
Parti milletvekilleriyle bu kadar

sık görüşmüyordur. Erdoğan’ın bir
sözünü ikiletmediği bir diğer adres
Beyaz Saray" dedi.

Berlin Zirvesi olumlu

Türkiye’nin etrafında enerji kaynakla-
rının bulunması ve kullanılması konu-
sunda yeni ittifaklar oluşurken,
Türkiye'nin değerli bir yalnızlığa sığı-
namayağını ifade eden Öztrak, "Biz
bu nedenle gecikmiş olsa da Libya ile
münhasır ekonomik bölge anlaşması
imzalanmasını destekledik. Şimdi
bunu bir adım öteye taşımak zorun-
dayız. Doğu Akdeniz’in zenginlik ve
refahından tüm bölge ülkelerinin adil
bir şekilde yararlanmasına öncülük
etmeliyiz. Sorunları bir masa etra-
fında oturup konuşabilmeliyiz. Bu ne-
denle Libya meselesini çözmek için,
hafta sonu gerçekleştirilen, Berlin zir-
vesini olumlu karşıladığımızı ifade
etmek isterim. Berlin Konferansından
çıkan sonucun da bizim yaptığımız

önerilerle uyumlu olması memnuni-
yet veren bir diğer husustur. Biz Lib-
ya’da, daha işin başından beri, BM
öncülüğünde bir çözüm aranması ge-
rektiğini savunduk. Berlin’den çıkan
sonuç bildirgesinde de bunun altı çi-
zildi" ifadelerini kullandı.

CHP seçime hazırdır

Öztrak, FETÖ'nün siyasi ayağı ile il-
gili soruya, "FETÖ'nün siyasi ayağı
mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Ve bu
TBMM’nin gözetimi altında yapıl-
malıdır. Bu çerçevede bizim
TBMM’ye verdiğimiz araştırma
önergesi, anlaşılan belli mahfillerin
oyununu bozmuş, senaryosu olgun-
laştırılmaya çalışılan bir operasyonu
deşifre etmiştir" diye konuştu. Erken
seçimle ilgili soruya Öztrak, "Seçime
karar verecek olan Erdoğan’ın kendi-
sidir. Ne zaman seçime gidileceğine
Erdoğan karar verecektir ama biz her
an seçime gidilecek gibi hazırız" dedi.

FETÖ’nin siyasi ayağı 
ortaya çıkarılmalıdır

Taksiciler
eğitiliyor
Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen
'Turist Dostu Taksici' projesi kapsamında İstan-
bul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı
taksicilerinin ardından tarihi yarımada bölge-
sinde çalışan taksicilere eğitim başladı. 
Programa Bakan Mehmet Nuri Ersoy da katıldı

İstanbul'da taksi şoförlerinin turizm ko-
nusundaki farkındalıklarını artırmak ama-
cıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın

desteği ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
tarafından bugün Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde
tarihi yarımada ve çevre ilçelerinde çalışan taksicilere
eğitim verildi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı
Eyüp Aksu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü
Coşkun Yılmaz ve Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy katıldı. Üç gün sürecek eğitimlerin ilk
günkü konuşmacısı ise tarihçi-yazar Saffet Emre
Tonguç oldu.

İlk etapta 5 bin kişiye eğitim

Programın açılışında konuşan Bakan Ersoy, "Sizler
direkt olmasa da indirekt paydaşlar arasında birinci
sırada yer alıyorsunuz. Bu bağlamda hem sizin hak-
larınıza karşı bir takım mağduriyetler oluştu. Hem
sizin içindeki bazı sorumsuz çalışanlardan dolayı tu-
rizm sektörü de bazı mağduriyetler yaşadı. Devlet
müdahale etmek zorunda kaldı. Hem kanunen hem
de yaptırımlar olarak. Turizmdeki öneminiz de üst
seviyede olduğu için biz de hizmet içi eğitimlerle ilgili
çalışmalar yaptık. Bu bağlamda ilk altı ayda 5 bin
ikinci altı ayda 10 bine çıkacak sayıda taksicinin eği-
timi planlanıyor. İlk çalışmayı İstanbul Havalimanı
ile yaptık. Tam katılımla bin 700 taksiciye eğitim ve-
rildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gelen taleple
900'e yakın taksici eğitim aldı. Bu iki nokta turistle ilk
teması yapan noktalar. Şimdi aşamalı bir şekilde
bizim için önemli nokta olan tarihi yarımada ve
çevre ilçelerin taksicilerinin katılımının sağlanacağı
bir eğitim programı düzenledik" dedi.

5'nci olmak istiyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise turistlerin pasaport
işlemlerinden sonra ilk olarak taksicilerle görüştü-
ğünü belirterek, "İstanbul'a geçen sene 13 bin 433
misafirimiz geldi. Bu yıl 15 milyon. Bir hedef ko-
yuldu '70 milyon turist 70 milyar dolar' ve dünyada
5'nci olmak istiyoruz. Bunu beraber yapacağız” açık-
lamasını yaptı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berlin Zirvesi’nde birçok liderle bir araya geldi, durum değerlendirmesi yaptı. 
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul
projesinden olumsuz anlamda en fazla

etkilenecek bölgelerin başında geldiği öne sü-
rülen Terkos Gölü’nde incelemelerde bu-
lundu. İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Yavuz
Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Murat
Kalkanlı ve Murat Yazıcı ile İSKİ Genel Mü-
dürü Raif Mermutlu ile işletmenin idari bina-
sında bir araya geldi. İmamoğlu, burada
Avrupa Su İsale ve Dağıtım Daire Başkanlığı
Terkos İşletmeleri Şube Müdürü İsmail Ay-
dın’dan sunum aldı. Heyet, daha sonra terfi
merkezi ve baraj kapaklaraaında inceleme-
lerde bulundu. İmamoğlu, yapımı devam
eden Terkos Su Medeniyetleri Müzesi’ndeki
incelemeleri sırasında, kurmaylarına, mekanın
bahar aylarında halkın kullanımına hazır edil-
mesi talimatını verdi.

Muazzam bir kumu var

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını ise, Kanal
İstanbul kazısından çıkacak hafriyat ile oluş-
turulması planlanan 40 kilometrelik dolgu
alanı için düşünülen Karadeniz sahilindeki
Karaburun bölgesinde yanıtladı. İmamoğlu,
Terkos incelemelerini, "Arkadaşlar, bugün as-
lında sizlerle bir Terkos gezisi yaptık. İstan-
bul’daki suyun yolculuğunu paylaştık. Bu
suyun yolculuğunda, Terkos’un çok önemli
bir süreci var. İnşallah oradaki süreci, önü-
müzdeki ilkbaharda, İstanbullularla müze
olarak buluşturacağız. Burayı gezerken, tabi
mevcut Kanal İstanbul tartışmasını da sizlerin
hissetmesini istedim. Buradaki doğal güzel-
liği, tam arkamda gördüğünüz Karadeniz’i,
‘podima’ diye tanımlanan muazzam bir
kumu vardır. Bu, suyun temizlenmesinde kul-
lanılır. Daha ilerde, özellikle barajdan sonraki
kısımlarda cam imalatı için kullanılan kum
stokuna sahiptir bu bölge. Gördüğünüz bu
doğal yapı, kumsallar, boylu boyunca, yeni
projede yüzlerce metre eninde, 40 kilometreye
yakın dolgu yapılacak. Ne ile? 20-25 kilo-
metre derinden çıkarılan çamurla. Yani bu

gördüğünüz, şu an üstüne bastığınız, yüz-
yılların oluşturduğu kum tepelerinin

önüne bu dolgu yapılacak. Aslında, tümüyle
akıl durması gibi bir şey. Yüzyıllardır dünyada
su mücadelesi veriliyor. Tatlı su kaynaklarını
korumak için insanlar, büyük mücadele içeri-
sinde. Yani artık dünyanın geleceğinde nere-
deyse su savaşları tartışılıyor. En önemli
yaşam kaynağı olan su ile ilgili böyle bir süreç
konuşuluyorken, siz, tamamen hayal ürünü
olan, hiçbir işe yaramayacak olan bir kanal
üzerinden, İstanbul’un en görkemli su kayna-
ğını yok etme çabası içerisindesiniz. Terkos,
yani milletin musluğundan akan suyun adı
olan Terkos’u yok etme çabası içerisinde ola-
caksınız. Bütün İstanbullulara burayı göste-
rip, anlatacağız.Her metresini, nasıl bir doğa
olduğunu, nasıl yok edilmek üzere bir işin
planladığını anlatacağız" şeklinde değerlen-
dirdi. 

Bu hayati bir mesele

“Düşünün ki, şu anda gezdiğimiz Terkos’ta
çok değil, 1,5 yıl önce, Terkos’tan İkitelli’ye ya-
pılan yatırımın bile kanal yokmuş gibi ihale
edilmiş olduğunu düşünün" diyen İmamoğlu,
"Tümüyle bertaraf olacak. Yani yüz milyon-
larca liralık yatırımlar bunlar. Sadece İSKİ'ye

bedeli bu yatırımın, 20 milyar liralar civarına
çıkıyor. Bu kadar vahşi bir süreçten bahsedi-
yoruz. Bunu niye anlatıyorum? Yani gelin bu
hatadan vazgeçin. Türkiye'nin başka mevzu-
ları var; onlara odaklanın. Onun için anlatıyo-
rum. 16 milyon insan adına, Türkiye
insanları, milletimiz adına yalvarıyorum; bu
işten vazgeçin. Yani bu ülke adına, faydası
adına bunu söylüyorum. Bir de buraları
şunun için gösteriyorum. İstanbul'un bütün
kurum kuruluşları, bu İstanbul'un meslek in-
sanları var. Konuşanları var, konuşmayanları
var. Sürece katkı sunanlar var, sunmayanlar
var. Bu süreci dert edinmek zorundadırlar.
Yani bu şehrin esnafları var. Bu şehrin tica-
retle uğraşan insanları var. Sanayiyle uğraşan
insanları var. Meslek kuruluşları var, odalar
var. Ticaret odaları, sanayi odaları diğer
kurum ve kuruluşlar, ‘Ya bu bizi ilgilendirmi-
yor, bu siyasi bir mesele' Değil kardeşim. Bu
hayati bir mesele. Lütfen sürece dahil olun.
Bu güzelliği size göstermek istedim" ifadele-
rini kullandı. 

Onu halk değerlendiriyor

İmamoğlu, “Kanal İstanbul ile ilgili Hazine

ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İs-
tanbul güzergahında, Boyalık Mahallesi’nde
2012 yılında alınmış 13 dönümlük bir arsası
olduğu, hatta hemen yan tarafında da baba-
sının 3 dönümlük 2003 yılında aldığı bir ara-
zisi olduğu ve bu arazinin de yapılaşmaya
açık olduğu ortaya çıktı. Yorumunuz ne ola-
cak” sorusuna, “Çok ilgimi çekmiyor açıkçası
kimin arazi aldığı. Bakan veya başkası, şir-
ket… O biraz farklı bir konu. Onu halk de-
ğerlendiriyor zaten. Ama benim ilgilendiğim
konu, 2011'den bu yana, burada ortaya ko-
nulan bir reklamla, tanıtımla, ama yurtiçi
ama yurtdışından insanların gelip, bu niyetle
buradan arazi satın almış olmaları; sürecin
daha yapılaşma işi başlamadan bireysel
ranta dönüşmesi. Allah korusun, inşallah ol-
mayacak ama düşünsenize; kamulaştırmalar,
milyonun üzerinde bir şehirleşme. Bütün bu
unsurlar kimin cebine girecek? Ne için? Yani
şu güzel doğayı, bugün gezdiğimiz o kumsal-
ları, ormanı, yeşili, doğayı, suyu koruma
adına, İstanbul’u koruma adına bunları yap-
mak varken, ne için bunlar düşünülüyor ve
bu kadar hırs yapılıyor, anlamış değilim” ya-
nıtını verdi.

Terkos’u korumak zorundayız

"Terkos Gölü’nün de Kanal İstanbul ile tehli-
keye gireceği, baraja tuzlu su karışacağı id-
diaları var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?"
sorusunu da cevaplayan İmamoğlu, "Bilim
insanları anlatıyor. Geniş bir Terkos gezisi
yaptık. Görüyorsunuz ki, kanal hattına çok
yakın. Şuradan bakınca görüyorsunuz zaten
nereden geçeceğini plan üzerinden. Bilim in-
sanları diyor ki: ‘Kesinlikle 25 metre derinlik-
teki bir kanal geçişinin Terkos suyuna sızma
olasılığı çok yüksek. Hatta sızmama olasılığı
yok.’ Buradaki suyun tuzlanması, muhtemel
ve bu yüksek ihtimalli süreç sonrasında da o
suyun kullanılma şansı kalmaz. Bu kadar net.
O bakımdan biz, Terkos’u korumak zorunda-
yız. Sularımızı korumak zorundayız. Dünya-
nın belki de en büyük mücadele verdiği
konulardan birisi, tatlı su kaynaklarının ko-
runma ve geliştirilmesi. İnsanın yaşam kay-
nağı çünkü" dedi. 
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ZAYİ İLANLARI
Ardahan Dernekler Federasyonuna ait 6’nolu 

251-300 sıra nolu alındı makbuzu kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. Ardahan Dernekler Federasyonu

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Mohamed Othman 99616843668

Ç oğumuzun pek aklına gelmese bile insan
toplumu yeryüzünün doğal sistemleri
içinde önemli bir yer alır. İki ya da üç 

milyon yıllık insan tarihinin büyük bir kısmında
dünyamızı şekillendiren çok sayıda insan ve insan
faaliyetlerinin gücü, infilak etmiş ve bilfiil geze-
gen ölçeğinde derin sorunları yaratan değişiklik-
lerin sebebi olmuştur. Bu artık alışılmış eğilimler,
ısınan atmosfer ve okyanuslar, canlı türlerin soy-
larının hızla tükenmesi ve benzerleri, insan refa-
hını ve belki de insanın yaşama gücünü tehdit
ediyor. İşin ironisi, tüm bunların doğal olarak ya-
pılan insan faaliyetlerinin sonucu olmasıdır. 

Son yıllarda paraya tapan insan tipleri türedi
insan gibi insanın varlığını özledim. 80 varan ya-
şamım boyunca Atatürk, İnönü, Ecevit'ten bu
yana halka hizmet yapacağım diye seçilen zengin
olmamış bakan, baş bakan, cumhurbaşkanı pek
görmedim. Bırakın gelecek kuşakları bu gün ya-
şayanları bile oksijensiz, susuz, gıdasız bırakaca-
ğını bile bile ülkemizin ormanını, suyunu, doğal
güzelliklerini, tarım alanlarını ranta dönüştür-
mek için çalışılıyor. Bir ağaç için Atatürk'ün "yü-
rüyen ev" olayını hatırlayın. Bir güzel örnek te
Edirne, Enez'de Büyükçekmece Koyu büyüklü-
ğünde bir ağaçsız alanı, Şişli Etfal Hastanesi ça-
lışanları ile Orman Bakanlığından kiralayıp ceviz
ormanı yaratıp her bir ağaç bir gün bir altın ve-
recek Etfal Hastanesi doktorları oradan gelecek
parayla yurt dışında kariyer yapacaklar deyip
kendi cebinden her hafta sonu ormana ziyarete
giden Şişli Etfal Hastanesi Baş Hekimi, çok sev-
diğim Prof. Dr. Lütfü Baş'ı sevgiyle anıyorum. 20
Ocak bugün bir değerli insan Hayrettin Karaca'yı
kaybettiğimizi öğrendim.Yazımı Hamza Kara
Beyin yıllar önce gönderdiği bir insan örneği ile
bitireyim.

Yıllar önce bir Milli Eğitim Bakanının 
odasının kapısı çalındı. İçeriden kararlı ve tok
bir ses " girin" diye seslendi. Oldukça mütevazi
döşenmiş odaya iki tane lise talebesi girdi. Tom-
bul yanaklı olan Milli Eğitim Bakanının yanına
yanaşarak " Babacığım merhaba. Elini öpmeye
geldik Gazi ile beraber" diyerek arkadaşını gös-
terdi. Liseden mezun olmuşlardı iki samimi arka-
daş. Gazi ve Can. Bakanın elini öptükten sonra
masanın karşısındaki koltuklara oturdular. Tom-
bul yanaklı çocuk söz aldı, Babacığım biliyorsun
okulumuzu her ikimiz de başarı ile bitirdik. Ve
bir yıldır para biriktiriyorduk. 

Eğer senin de iznin olursa Bakanlığın bursun-
dan yararlanıp Amerika'ya okumaya gitmek isti-
yoruz." Bakan küçük bir sessizlikten sonra "
Oğlum biraz dışarı çıkar mısın? Bizi arkadaşınla
bir iki dakika yalnız bırak" dedi. Oğlu dışarı çık-
tıktan sonra uzun boylu çocuğa şöyle dedi. Bak
evladım, ben sizler gibi başarılı öğrencilerin yurt
dışında öğrenim görmesini her zaman destekle-
rim. Fakat bir bakan olarak oğlumu Amerika'ya
gönderirsem, bunu başkaları farklı değerlendire-
ceklerdir. Bu yüzden sadece sana burs vereceğim.
Gerekli işlemlerin yapılması için talimatı veririm
az sonra. Hayırlı olsun deyip dışarı çıkmasını
söyledi talebenin. Heyecan içinde kapının önünde
bekleyen bakanın oğluna sarıldı çocuk. "Can sana
bir iyi, bir kötü haberim var. Baban bana burs
verdi ama senin gitmeni onaylamıyor. Tombul ya-
naklı çocuk elini cebine atıp bir mendil çıkarttı.
İçi para dolu olan mendili arkadaşına verip, "al
bunları Gazi. 

Nasıl olsa bana lazım değil bu para artık"
dedi, bir yıldır biriktirdiği parayı arkadaşına
uzattı. Oğlunun geleceğini bile ülkesinden sonra
düşünen onurlu Milli Eğitim Bakanımızı Sayın
Hasan Ali Yücel Bey'i saygıyla anıyorum. Oğlu
Can büyük edebiyatçı Can Yücel'dir. Onun lise ar-
kadaşı Gazi ise dünyanın en ünlü beyin cerrahla-
rından Prof.Dr. Gazi Yaşargil'dir. Güzellikler
Paylaşıldıkça güzeldir. Bu gerçek olayı da böyle
insanların çoğalması dileğimle yazdım. Sizde
eski ve yeni devlet adamlarımızı mukayese edin,
ülkemizin nereye doğru gittiğini düşünün. Sağ-
lıklı kalmanız dileklerimle. 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 
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İnsan olmak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin en kritik noktasında yer alan Terkos Gölü ve çevresinde incelemelerde
bulundu. 1. 5 yıl önce kanal yokmuş gibi Terkos’tan İkitelli’ye yüz milyonlarca liralık yatırım için ihale yapıldığını belirten Ekrem
İmamoğlu, “Bu yatırımın İSKİ’ye bedeli 20 milyar lira civarında. Bu kadar vahşi bir süreçten bahsediyoruz. Gelin bu hatadan
vazgeçin. 16 milyon insan adına, milletimiz adına yalvarıyorum, bu işten vazgeçin” diyerek iktidara çağrıda bulundu

MILLETIMIZ ADINA
YALVARIYORUM!

AVCILAR TRABZONLULAR
DERNEĞİ GENEL KURUL İLANI
Avcılar Trabzonlular derneği 17/01/2020 tarihli yönetim
kurulu kararı gereği olağanüstü genel kurul yapılacaktır
1. Toplantı 02/02/2020 saat 16:00 da üyelerden yarıdan
fazla çoğunluk sağlanamadığı taktirde 09/02/2020 tari-
hinde saat 16:00'da yapılacaktır. 
Adres: Mustafa Kemal Pasa Mah. Mareşal Cad. Kö-
roğlu Sk. Kaya'lar İş Merkezi 2/2 (Denizbank üzeri) 
Avcılar  

GÜNDEM MADDELERİ:
1- Açılış ve yoklama.
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
3- Divan Kurulu seçimi.
4- Faaliyet raporunun okunması.
5- Gelir-Gider raporunun okunması.
6- Denetleme Kurulu raporunun okunması.
7- Tahmini Bütçe raporunun okunması.
8- Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimi.
9- Dilek-Temenniler ve Kapanış.

HIDIR ULAĞ

VATANDAŞLARI DİNLEDİ
İmamoğlu, Terkos incelemelerini, baraja en yakın 
yerleşim yerlerinden biri olan Durusu’da, köy kahve-
sinde noktaladı. Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya
gelen İmamoğlu, kadın sakinlerin bulunduğu masaya
oturdu. Vatandaşları Terkos gezisiyle ilgili bilgilendiren
İmamoğlu, onlardan gelen görüş ve şikayetleri dinledi.

HALKA 
SORMAK 
ZORUNDASINIZ

Gazetecilerin sorduğu "Kanal İstanbul’un güzer-
gahı değiştirilmişti. İlk olarak Silivri tarafında
olduğu iddia edilmişti. Bu güzergah, arazi satın
almayla birlikte mi değişti diye akıllara soru
işareti geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" soruya,
"Kanal süreci veya kanalın gerekçeleri, ‘Efen-
dim, tanker oradan geçmesin, buradan geçsin’

gibi, anlamsız ve geçersiz; hiçbir şekilde geçerli
olmayan gerekçeleri kafama yatmadığı için,
bilim insanları bu işe asla onay vermediği için
hiç ilgimi çekmiyor" cevabını veren İmamoğlu,
"Bir şehri yönetiyorsanız, bir ülkeyi yönetiyorsa-
nız, yapacağınız yatırımlar ve yol haritasıyla il-
gili süreçleri belirlerken, oradaki halka,

insanlara sorarak hareket etmeli, orada bir rant
oluşturup, birilerinin mağdur olmasını sağla-
mamalı. Başta ülke mağdur olmamalı. Ya da
bir avuç insanın rant elde etmesini sağlama-
manız lazım. Bütün bunlara uyulmamış bu-
rada. Onun için, tümüyle yanlış olan bir proje,
böyle bir yanlış doğurmuş" diye konuştu. 

13 yıldır imar izni alamayan Tarkan’ın dosyası 6’ncı kez ibb Meclisi’ne geldi

Megastar Tarkan'ın, 
İBB'deki imar dosyası,
6'ncı kez Meclis'e geldi.

İmar ve Bayındırlık
Komisyonu'nun 

uygun görmeyip 
raporunu bu yönde

hazırladığı imar
değişikliği teklifi, 

oylama sırası
geldiğinde komisyon

tarafından geri çekildi.
Dosyanın neden geri

çekildiğine ilişkin
Meclis'e açıklama

yapılmadı

İBB Meclisi'nin ocak ayı
toplantılarında görüştüğü
imar dosyaları arasında,

Tarkan'ın dosyası da yer aldı. İBB'den
daha önce 5 kez istediği imar iznini
alamayan Tarkan, şansını altıncı kez
denedi. 8 Şubat 2019 tarihinde İBB'ye
başvuran Tarkan'ın imar dosyası Mec-
lis gündemine yaklaşık 11 ay sonra
gelebildi.

Tarkan'ın 13 yıllık 
imar talebi

Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin
sahibi olduğu HİTT Müzik Prodüksiyon
Tanıtım Turizm San. ve Dış Tic. Ltd.
Şirketi, 2007 yılında Bayrampaşa Ce-
vatpaşa Mahallesi'nde bir arazi satın
aldı. Hidayet Türkoğlu Spor Komplek-
si'nin kuzeyinde ve cadde kenarında
bulunan 5 bin 283 metrekarelik arazi-
nin imarını değiştirmek için daha
önce 5 kez İBB'ye başvuruda bulu-
nuldu. Akaryakıt istasyonu ve otel

yapmak için yapılan başvurular daha
önce belediye tarafından reddedilen
Tarkan, altıncı kez başvurusunu tek-
rarladı. İBB Meclisi İmar ve Bayındır-
lık Komisyonu, söz konusu teklifi
uygun görmedi ve bu şekilde rapo-
runu hazırlayarak Meclis'e sundu.
Ancak rapor, oylama sırası geldiğinde
İmar Komisyonu tarafından geri çe-
kildi. Dosyanın neden geri çekildiğine
ilişkin Meclis'e bir açıklama yapılmaz-
ken, Tarkan'ın şirketi tarafından bele-

diyenin kabul edebileceği yeni bir tek-
lifin sunulmuş olabileceği belirtiliyor. 

Tarkan ne istiyor?

Tarkan, 5 bin 283 metrekare olan ara-
zinin imar planlarında bin 720 metre-
karesinin çocuk bahçesi, bin 150
metrekaresinin yol alanı olarak ayrıl-
dığını, son değişiklikler ile terk oranı-
nın yüzde 81'e çıktığını, kendisine 980
metrekare kaldığını iddia ederek,
mağduriyetinin giderilmesini iste-

mişti. Söz konusu arazinin 2 bin 686
metrekarelik kısmına ticaret alanı
hakkı olan imar izin verilmesini talep
etmişti.

Sonuçlanmasını istiyoruz

Çevre sakinleri de Cevatpaşa Mahal-
lesi'nde bulunan bu arazinin akıbetini
merak ediyor. Cavit Ustaoğlu, geçen
yıl araziye avukatların gelip inceledi-
ğini belirterek, "Biz buranın bir an
önce artık ne olursa olsun sonuçlan-
masını istiyoruz. Çünkü burası ka-
muya açık alan olduğu için içeri
girenler oluyor. Biz avukatız. Burayı
kapatmaya geldik dediler. O zaman
biz de kendilerine 'madem buraya
araç giriyor, biz otopark olarak kulla-
nalım size de belli bir kira verelim'
dedik. Biz kendileriyle görüşelim, size
dönelim dediler. Büyük ihtimalle Tar-
kan ile görüşeceklerdi. O diye hitap
etmişlerdi. Geri dönmediler işte" şek-
linde konuştu.

TARKAN’IN DOSYASI 6’INCI KEZ MECLiS’TE
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H aziran ayından beri devam eden
orman yangınlarıyla boğuşan
Avustralya’da dün çekilen görün-

tüler panik yarattı. Sosyal medyada paylaşı-
lan ve hızla izlenme rekoru kıran
görüntüler, yangınların yoğun olduğu Yeni
Güney Galler bölgesinde çekildi. Yangın
devam ederken olumsuz hava şartları böl-
gede yaşamı etkilemeye devam ediyor.
Avustralya Meteoroloji Müdürlüğü, böl-

gede çok sayıda fırtına olacağını duyurur-
ken videolarda devasa boyutlardaki kum
fırtınasının yavaş ve etkileyici bir şekilde
yaşam bölgelerine doğru ilerlediği
görülüyor.

Güneş ışığı yok oldu

Dubbo kentinde kum fırtınasının ortasında
kalanlar sosyal medya üzerinden yardım
çağrısında bulunurken, güneş ışınlarının

yok olduğunu ve bölgede yaşamın felç ol-
duğunu söyledi. Sydney’nin batısında yaşa-
yan Tanya Fulton, “Bunun içinde kaldım.
Önümde bir havuz var ve dibini göremiyo-
rum, her yer çamur ve toz oldu” dedi.

1 milyar canlı öldü

Almanya’nın üçte biri kadar bir alanın küle
döndüğü bölgede kuru rüzgar ve şiddetli
fırtına dolayısıyla yaşamın olumsuz etkilen-

diği belirtildi. Avustralya’da aylardır devam
eden orman yangınları bölgede büyük
panik yarattı. Yaklaşık 30 kişinin yaşamını
yitirdiği yangında 6 binden fazla ev ve yerle-
şim yeri kül olmuştu. Orman yangınlarında
bugüne kadar 18.600.000 hektarlık alan
yandı ve yaklaşık 1 milyar canlı yanarak can
verdi. Yetkililer ve uzmanlar nesli tükenme
riskiyle karşı karşıya olan canlıların soyu-
nun da tehlike altında olduğunu açıkladı.

SALI 21 OCAK 2020 11DIŞ HABER

Aylardır bitmek bilmeyen orman yangınları devam ederken sosyal medyada dün gece paylaşılan
görüntüler yaşanan felaketi gözler önüne serdi. Yeni Güney Galler bölgesinde yaşanan fırtına
devasa bir toz bulutu oluşturdu. Görüntüler izlenme rekoru kırarken bölgede panik yarattı

Taban tabana 
zıt iki açıklama

İran'Dan birbiriyle peş peşe
gelen iki farklı açıklama kafaları
karıştırdı. Dün sabah saatlerinde

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musavi,
İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşma
kapsamındaki taahhütleri azaltmasına rağ-
men anlaşmada kalmaya devam ettiğini
söyledi. Bu açıklamadan sadece birkaç saat
sonra ise İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Eğer
İran'ın nükleer durumu BM'ye giderse
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi
Anlaşması'ndan ayrılırız" dedi.

Kafaları karıştırdı

İran’dan bugün arka arkaya gelen iki açık-
lama kafaları karıştırdı. 2015 yılında P5+1
ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmadan
ABD Başkanı Trump’ın ayrılması sonra-
sında başlayan gerilim, Washington’ın Tah-
ran yönetimine yaptırım uygulamasıyla
alevlenmişti. İran daha sonra anlaşmadan
ayrılma yönünde bazı açıklamalarda bu-
lunsa da Avrupa ülkelerinin araya girme-
siyle köprüleri yakmamıştı. Fakat bugün
İran yönetiminden gelen iki farklı açıklama
kafaları karıştırdı. İran Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Sayid Abbas Musavi, Tahran yö-
netiminin 2015 yılında imzalanan nükleer
anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını fakat
anlaşmada kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bu anlaşmadan çıkarız

Bu açıklamadan sadece birkaç saat sonra
ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının
Önlenmesi Anlaşması’ndan ayrılmayı gün-
demine aldığını duyurdu. İran’ın haber
ajansı IRNA’nın aktardığı ve Reuters haber
ajansının da son dakika gelişmesi şeklinde
servis ettiği haberde Zarif’in, “Eğer Avrupa
uygunsuz davranmaya devam eder ya da
İran’ın dosyalarını  Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’ne gönderirse bu anlaşma-
dan çıkarız” dedi.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı
Hasan Taçoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini 'korsanlık'
olarak değerlendiren Rum yönetimine sert tepki gösterdi

Doğu Akdeniz’de tansiyonu
yükselten bir olay yaşandı. As-
sociated Press’in haberinde

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Türkiye’nin
sondaj çalışmaları ile ilgili “Türkiye korsan-
lık yapıyor” yorumu yaptığı ortaya çıkmıştı.
Yaşananların ardından bugün Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nin Ekonomi ve
Enerji Bakanı Hasan Taçoy açıklama yaptı.
Taçoy, “Ada’da korsan bir devlet varsa, o
da Rum liderliğidir” dedi. Taçoy, “Kıbrıs
Rum liderliği, Türkiye’nin Doğu Akde-
niz’de attığı adımları ‘korsanlık’ olarak de-
ğerlendirmiş. Haddini bilmez Rum
liderliği, bu Ada’da sadece korsan devletin
kendileri olduğunu bilmelidir” dedi.

Rum liderliği haddini bilmeli

Taçoy, “Kıbrıs Türkünü, 1960 Cumhuriye-
ti’nden silah zoruyla uzaklaştıran, hakları-
mızı gasp eden Rum liderliğidir. Türkiye
bölgede olmasaydı, Türkiye bizlerin ga-
rantörü olmasaydı, Rum liderliği olarak
deniz korsanları gibi Kıbrıs Türküne saldı-
racak ve katliamlarınıza yine devam ede-
cektiniz. Rum lider Nikos Anastasiadis’e
ve şurasına hatırlatmak isteriz ki, Kıbrıs
Türk halkı her zaman anavatan Türkiye 
ile yoluna devam edecektir. Doğu Akde-
niz’deki haklarımızın gasp edilmesine asla
izin vermeyeceğiz. Rum liderliği, haddini
bilmeli ve kendine gelmelidir” dedi.

Komşuda tansiyon 
yeniden yükseldi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta tansiyon yüksek. 3 ayı aşkın bir süredir devam eden
hükümet karşıtı gösteriler alevlenirken dün gecenin ardından çatışmalar bugün
de devam ediyor. Gösterilerde 1 kişi yaşamını yitirirken 25 kişi de yaralandı

HüKümeT karşıtı gösterilerin
alevlendiği Irak’ta gösteriler
devam ediyor. Cuma günü ça-

tışmaların yaşandığı bölgede bugün de gös-
tericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya
geldi. Reuters’a konuşan kaynaklar hafta
sonu da devam eden ve dün gece de kızışan
çatışmalarda en az 1 kişinin yaşamını yitir-
diğini ve 25 kişinin de yaralandığını açık-
ladı. Aylardır devam eden hükümet karşıtı
gösteriler dün alevlendi. Yetkililer dün gece-
den beri bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 25
kişinin de yaralandığını açıkladı.

Çatışma sürüyor
Irak’ta 1 Ekim’den beri devam eden hükü-
met karşıtı gösterilerde, çoğu genç olan gös-
tericiler siyasi sistemin değişmesini talep
ederek, yolsuzluk ve usulsüzlüğün bitmesi
yönünde çağrıda bulunuyordu. Protestocu-
lar, Bağdat’ın yanı sıra Nasiriye, Basra gibi
ülkenin çeşitli şehirlerinde de sokağa çıktı.
Dün gece meydana gelen olaylar nedeniyle
önlem olarak bazı şehirlerde ise resmi tatil
ilan edildi. Protestolar devam ederken,
zaman zaman güvenlik güçleri ile gösterici-
ler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nde
(KKTC) Nisan

ayında yapılacak Cumhurbaş-
kanlığı seçimi için geri sayım
başladı. KKTC Başbakan Yar-
dımcısı ve Dışişleri Bakanı
Kudret Özersay'ın ardından
Başbakan Ersin Tatar da Cum-
hurbaşkanlığı'na aday oldu-
ğunu açıkladı. Gezici
Araştırma Şirketi de, Nisan
ayında yapılacak seçimlerle il-
gili olarak anket yaptı. 11-13
Ocak arasında KKTC gene-
linde, 3 bin 264 kişi ile yapılan
ankette; “Seçimleri Başbakan
Ersin Tatar kazanacak” ifadele-
rine yer verildi.

Akıncı'ya tepki var

Ankete göre, Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı, son dönemde
yaptığı ve izlediği politikalar
nedeniyle halkın tepkisini çeki-

yor. Ankette, Kıbrıs Türk Hal-
kı'nın Türkiye'nin garantörlü-
ğüne yüzde 80 oranında destek
verdiği vurgulanıyor. Ada'da bir
çözüm modeli olarak da 'iki
devletli çözüm' savunuluyor.
Araştırmaya katılanların yüzde
34,2’si Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde Başbakan Ersin Ta-
tar’a oy vermek istediğini ifade
ediyor. Halkın yüzde 28,8’i ise
Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı’ya oy vermek istediğini
söylüyor. Yüzde 17,4’ü ise Ana
muhalefet lideri Tufan Erhür-
man’a, yüzde 8,3'ü de Başba-
kan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Kudret Özersay'a oy
vermek istediğini belirtiyor. 
Seçimlerin ikinci tura kalması
durumunda ise halkın yüzde
44,8’i Ersin Tatar’a oy vermek
istediğini, yüzde 40,6’sı da
Mustafa Akıncı’ya oy vermek
istediğini söylüyor. DHA

Ersin Tatar kazanacak Oxfam’dan servet raporuİngiltere
merkezli

uluslararası
yardım

kuruluşu
Oxfam,

dünyanın en
zengin 2 bin
153 kişisinin

elinde bulunan
servetin, 4,6

milyar kişinin
toplam

servetinden
fazla olduğunu

söyledi

BBC Türkçe’de yer
alan habere göre ra-
porda, “Eğer herkes

100 dolarlık banknotlardan olu-
şan servetlerinin üzerinde otur-
saydı, dünyanın büyük kısmı
yerde oturuyor olurdu. Gelişmiş
bir ülkede yaşayan orta halli bir
kişi bir sandalye yüksekliğinde
otururken, en zengin iki kişi
uzayda olurdu” ifadelerine yer
verildi.

Adaletsizliğe bak

Dünyanın en zengin kişisi olan
Amazon’un kurucusu Jeff Be-
zos’un toplam serveti 116,4 mil-
yar dolar seviyesinde. En zengin
ikinci kişi olan Fransız iş adamı
Bernard Arnault ise 116 milyar
dolarlık servete sahip. Raporda
yer alan bir diğer benzetmede ise
bundan 5 bin yıl önce inşa edil-

miş piramitlerin yapıldığı dö-
nemde günde 10 bin dolar birik-
tiren bir kişinin toplam servetinin
dahi servetinin en zengin beş ki-
şinin servetinden yüzde 80
düşük olacağı vurgulandı.

Sistem işlemiyor

Gelir adaletsizliğinin ortadan
kaldırılabilmesi için ülkeleri zen-
ginlerden daha fazla vergi al-
maya çağıran Oxfam, sadece
yüzde 0,5’lik vergi artışının dahi
eğitim ve sağlık alanlarında 117
milyon yeni istihdam yaratabile-
ceği vurgulandı. Fırsat ve gelir
adaletsizliğinin azaltılması için
hükümetlerin ulusal sağlık hiz-
metlerine daha fazla yatırım
yapması gerektiği ifade edilen ra-
porda, aşırı servet anlayışının or-
tadan kaldırılması gerektiği
belirtildi. “Aşırı servet, işlemeyen

bir ekonomik sistemin emaresi-
dir” denen raporda, hükümetle-
rin zengin ve fakir kesimler
arasındaki uçurumu kapatacak
radikal politikaları yürürlüğe
koyması gerektiği vurgulandı.
Benzer bir çağrı geçen ay, IMF
Başkanı Kristalina Georgie-
va’dan da gelmiş, IMF’nin yeni
başkanı ülkeleri vergi sistemlerini
gözden geçirmeye çağırmıştı.

İran Dışişleri
Bakanı 

Cevad Zarif

Hasan
Taçoy

Ersin Tatar

Dünyanın en zenginlerinden
Warren Buffett
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Erdal Murat Aktaş, verdiği
sözü tutarak Kars'taki bir
ilköğretim okuluna
teknoloji ve bilgisayar
sınıfı yaptırıyor.
Kütüphanenin de yer
alacağı sınıf, nisan
ayında hazır olacak

erdAl Murat Aktaş, sözünü tutarak
Kars'taki bir ilköğretim okuluna tekno-
loji ve bilgisayar sınıfı yaptırıyor. Aktaş,

ürettiği 'Sen İstersen Dünya Değişir' adlı sosyal so-
rumluluk projesinin 'Eğitim Eşitliği' başlığı altında
aralık ayında Kars'taki bir ilk öğretim okulunu ziya-
ret ederek bağışçıların bağışladığı malzemeleri ihti-
yaç sahibi öğrencilere götürmüştü.

Nisanda hazır

Ünlü Yönetmen, Kars'taki ilköğretim okuluna ziyareti
sırasında öğrencilere bir bilgisayar sınıfı yaptırma sözü
vermişti. Erdal Murat Aktaş, bilgisayar sınıfını yaptırı-
yor. Nisanda hazır hale gelecek olan teknoloji ve bilgisa-
yar sınıfında aynı zamanda kütüphanede bulunacak.
Aktaş, konuyla ilgili duygularını şöyle dile getirdi: ''Günü-
müz teknoloji ve internet çağı. Buradaki çocuklara eşit şartlar
sağlanırsa, vizyonlarının gelişmesine biraz destek verilebilirse
içlerinden önemli bilim adamları, sanatçılar çıkacaktır. Ben sa-
dece küçük bir katkı sağlamak istedim. Abartılacak bir şey yok
ama bu girişimim işe yararsa veya birilerine örnek olursa 
mutlu olurum."

'Sen İstersen Dünya Değişir' 

Geçtiğimiz Kasım ayında, Erdal Murat Aktaş'ın 'Sen İstersen Dünya Değişir'
adlı sosyal sorumluluk projesinde kendi alanında ünlü ve başarılı isimler günümü-
zün en önemli sorunlarına dikkat çekmişti. Kendi alanında ünlü ve başarılı isimlerin gü-
nümüzün en önemli sorunlarına dikkat çekeceği proje; çevre, göç, doğa, tarihi - doğal
güzelliklerin korunması, gıda dağılımındaki eşitsizlik, eşit şartlarda büyüme hakkı olmayan çocuk-
lar, hayvan hakları ve diğer insani konuları ele almıştı.

KÜLTÜR-SANAT 13
fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

SALI 21 OCAK 2020

S on mahalli seçimler yapılalı neredeyse bir yıl
olacak. Mevcut hükümetin tasarruf tedbirle-
rinin içine aldığı kaybettiği belediyeleri alan

CHP'liler de devraldıkları günden beri ağlıyorlar.
Çünkü hükümet başta cemaatler derneklerin üst-

lerine çöreklendiği ve "oy kaybederim" korkusuyla
müdahale edemediği belediyeleri kaybedince genel
giderlerden tasarruf yapma imkanı yakalamış ama
içi boş bütçeli belediyelerin kasalarını da CHP'lilere
hediye etmiştir.

CHP'lilerde yaklaşık bir yıldır iş yapmaktansa
ağlayarak, yakınarak zaman doldurmuşlardır. Ama
iş yapacağız diyerek geldiklerini unutarak!,

Hatırlayacak olursak eşinin de yanına Gömül-
düğü ECEVİT, ANAP ve MHP koalisyon hüküme-
tinin iflas ettiği dönemde iktidara gelen şu anki
Hükümet 18 yıldır Ecevit'in dosyası dahil hiç ama
hiç eski Hükümetler "kasayı boşalttılar, ülkeyi batır-
dılar" demeden işine baktı. Yeri geldi kasayı doldur-
duk, İMF den yakayı kurtardık diyerek öyle ya da
böyle 18 yıl boyunca yapılan her seçimi kazandı.
Yani ağlamadı. Görev benim dedi kendi bildiğini de
okuyarak yoluna devam etti.

Peki CHP li Belediyeler niye ağlar? Hani iş ya-
pacaktık, boşaltılan kasaları dolduracaktık, Hizmet
edecektik?

Evet bugün yerelde, yarın genelde İktidara talip
olan ve başta İstanbul olmak üzere önemli  kentleri
elinde tutan CHP'li Belediyeler niye ağlar? Olmaya
ki bu da bir siyasettir,adıda "Ağlama Duvarı Siya-
seti". Çünkü bir taraftan mevcut iktidarın belediye-
lerine çöreklenen cemaatlerin para vanalarını
kapatan diğer taraftan artan gelirlerle kasaları dol-
duruyoruz açıklamaları bunların değil mi? Yani
kendilerinden beklentileri olanları ağlayarak dur-
durmaya çalışan CHP'li Belediyelerin bu iki yönlü,
iki yüzlü riyakarca yöntemleri artık inandırıcılıkla-
rını kaybetmiş durumda. Bunu da yandaşlarının
kendilerine yönelik mırıldanmalarından anlıyoruz.

Ağlamak çözüm değil!

‘Türkler Geliyor: 
Adaletin Kılıcı’ filminin

oyuncuları Sultanbeyli’de
izleyiciyle buluştu.

Sultanbeyli Belediye
Başkanı Hüseyin 

Keskin’in de katıldığı film
gösterimine vatandaşlar

yoğun ilgi gösterdi

‘türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ fil-
minin oyuncuları Sultanbeyli’de bir
alışveriş merkezinde vatandaşlarla bi-

raraya geldi. Serdar Gökhan , Selda Alkor, Emre
Kıvılcım, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Levent
Özdilek, Hamit İşitman, Atilla Güzeş, Mustafa
Zeren, Erhan Ünlütürk gibi ünlü oyuncuların
yanı sıra ‘Dombıra’ şarkısıyla Türkiye ve dün-
yada adını duyuran sanatçı Arslanbek Sultanbe-
kov da katıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı
Hüseyin Keskin’in de katıldığı film gösterimine
yoğun ilgi gösteren vatandaşlar izdihama 
neden oldu.  DHA

GENÇLERLE SİNEMAYA GİTTİGENÇLERLE SİNEMAYA GİTTİGENÇLERLE SİNEMAYA GİTTİGENÇLERLE SİNEMAYA GİTTİGENÇLERLE SİNEMAYA GİTTİGENÇLERLE SİNEMAYA GİTTİGENÇLERLE SİNEMAYA GİTTİGENÇLERLE SİNEMAYA GİTTİGENÇLERLE SİNEMAYA GİTTİ

EN IYI FILM
PARASITE

A BD'de 25 Şubat'taki Oscar Ödül
Töreni öncesindeki son büyük si-
nema ödülleri olan 26. SAG Ödül-

leri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta
yapılan törende ödül kazananlar şöyle sıra-

landı: Parasite (Chang Hyae-jin, Cho Yeo-
jeong, Choi Woo-shik, Jung Hyeon-jun,
Jung Ziso, Lee Jung-eun, Lee Sun-kyun,
Park Myung-hoon, Park So-dam, Song
Kang-ho)

2020 SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) 
sahiplerini buldu. Parasite en iyi film ödülünü 
aldı. En iyi erkek oyuncu ödülü ise Joker'in 
başrolü Joaquin Phoenix'e verildi

Bİr kİtaP
Bİr Bİlet
Ataşehir’de Ocak ayında başlayan
Ataşehir Belediyesi 4. Uluslararası

Klasik Müzik Festivali’nde 
uygulanan “Bir Kitap, Bir Bilet”
kampanyası sayesinde binden
fazla kitap toplandı. Toplanan 

kitaplar Türkiye genelinde ihtiyacı
olan okullara bağışlanacak 

AtAşehir Belediyesi
Mustafa Saffet Kültür
Merkezi'nde düzenlenen

festivalin bu yılki konukları; Gül-
sin Onay, Nova Quartet, Adıya-

man Filarmoni Orkestrası,
Romanya’dan Vıoloncellıs-

sımo Topluluğu, Baby
Conserts, Genç Yetenek

Ekin Karadaş, Rıcardo
Moyano & Enver
Mete Aslan ve Ataşe-
hir Belediyesi Genç-
lik Senfoni
Orkestrası oldu.
Müzikseverlerden
festival boyunca
her konser için
bilet başına
okunmuş bir
kitap talep
edildi. Bilet be-
deli olarak ba-
ğışlanan
kitaplarla Ana-
dolu'daki ihtiyaç
sahibi okullara
destek olunacak.

Kitap sayısı 
bini aştı

Festival kapsamında
konser biletlerini

almak için müziksever-
ler tarafından getirilen

kitap sayısı bini aştı. 
Örnek oluşturan bu kam-

panyayla, çocukların okuma
alışkanlığı kazanması ve kütüp-

hanesi olmayan okullara da katkı
sağlanması hedefleniyor. 2016 yılın-

dan beri düzenlediği tiyatro ve klasik
müzik festivali gibi büyük organizasyon-

larda “Bir Kitap, Bir Bilet” kampanyasını uy-
gulayan Ataşehir Belediyesi on binlerce kitap

topladı. Toplanan kitaplar Diyarbakır’dan Tokat’a,
Şanlıurfa’dan Van’a kadar birçok şehirde kitapseverlerle

buluştu.

Sağyaşar ve Yazar
gönüllerri fethetti
Sağyaşar ve Yazar
gönüllerri fethetti
Sağyaşar ve Yazar
gönüllerri fethetti
Sağyaşar ve Yazar
gönüllerri fethetti
Sağyaşar ve Yazar
gönüllerri fethetti
Sağyaşar ve Yazar
gönüllerri fethetti
Sağyaşar ve Yazar
gönüllerri fethetti
Sağyaşar ve Yazar
gönüllerri fethetti

Türk Sanat Müziğinin duayen isimleri Mustafa Sağyaşar, Gönül Yazar ve
bestekar Bilge Özgen Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlediği

geleneksel “Ustalara Saygı Gecesi”nde aynı sahnede buluştu
Büyükçekmece Atatürk Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen
“Ustalara Saygı Gecesi”nde yö-

netmenliğini Cengizhan Sönmez’in yaptığı koro
Türk Sanat Müziğinin 3 çınarı Özgen, Yazar ve

Sağyaşar’ın unutulmaz eserlerini seslendirdi.  Ge-
cede Bilge Özgen kendi bestesi olan ‘Oy Maralım

Dicle Çağlar Ben Ağlarım', Gönül Yazar, ‘Yürü Dilber
Yürü' ve Mustafa Sağyaşar ise ‘Sabret Gönül' adlı
eserini kendisi seslendirdi. Gecenin finalinde ise dev
bir pasta kesildi.

Allah ömürlerini uzun etsin

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Bu ülkenin kültür ve sanat hayatına ömürlerini ada-

mış sanatçılarımızı halkımızla birlikte ağırladık. Allah
ömürlerini uzun etsin. Onların şarkılarını dinledik,
onların seslerinden de birer şarkı dinledik. Bu, Bü-
yükçekmece kültür ve sanat hayatında hiç değişme-
den devam eden bir vefa gecesidir. Biz onların şarkı
ve türküleriyle büyüdük. Kültür ve sanat hayatını top-
lum içerisinde ne kadar birleştirici bir değer kattığını
herkes bilir. Bu büyük sanatçılarımızı halkın vefa
duygusu olarak andık” ifadesini kullandı. 

Büyükçekmeceli çok şanslı

Büyükçekmece’ye taşınmak istediğini söyleyen
Gönül Yazar “Büyükçekmece’ye hayatımda hiç gel-
memiştim. Çok beğendim belki ileride bir ev alırım
buradan neden olmasın? Belediye Başkanımız

Hasan Bey Fransa’daydı geldi buraya
aramıza katıldı kendisine çok teşekkür edi-
yorum” diyerek Büyükçekmecelilere mini bir
konser verdi. Türk sanat müziği insanın haya-
tında panzehirdir diyen Mustafa Sağyaşar, “Bu
etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür
ediyorum. Bu, sanata önem vermek demektir. Baş-
kanımız 94 yılından bu yana Büyükçekmece’ye hiz-
met veriyor. Ben Büyükçekmece halkını şanslı
görüyorum" dedi. Etkinlikte emeği geçen herkese te-
şekkür eden Bilge Özgen, “Bu gece muhteşem bir
gece. Başkanımızla, halkımızla bundan daha güzel
bir hediye sanatçılara olamazdı. Bu hediyeyi verdiği-
niz için çok teşekkür ediyorum” dedi. 
MEHMET ALİ ÇATAL

Sağyaşar ve Yazar
gönülleri fethetti

en İYİ kaDın oYUnCU
Renée Zellweger, judy
en İYİ erkek oYUnCU
Joaquin Phoenix, Joker
en İYİ YarDıMCı kaDın oYUnCU
Laura Dern, Marriage Story
en İYİ YarDıMCı erkek oYUnCU
Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood
en İYİ DİZİ kaDrosU (DraMa)
The Crown (Marion Bailey, Helen Bonham Carter,
Olivia Colman, Charles Dance, Ben Daniels, Erin Do-
herty, Charles Edwards, Tobias Menzies, Josh O'Con-
nor, Sam Phillips, David Rintoul, Jason Watkins)
en İYİ kaDın oYUnCU (DraMa DİZİsİ)
Jennifer Aniston, The Morning Show
en İYİ erkek oYUnCU (DraMa DİZİsİ)
Peter Dinklage, Game of Thrones
en İYİ DİZİ kaDrosU
The Marvelous Mrs. Maisel (Caroline Aaron, Alex
Borstein, Rachel Brosnahan, Marin Hinkle, Stephanie
Hsu, Joel Johnstone, Jane Lynch, Leroy McClain,
Kevin Pollak, Tony Shalhoub, Matilda Szydagis, Brian
Tarantina, Michael Zegen)
en İYİ kaDın oYUnCU (koMeDİ DİZİsİ)
Phoebe Waller-Bridge, Fleabag
en İYİ erkek oYUnCU (koMeDİ DİZİsİ)
Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
en İYİ erkek oYUnCU (tV fİlMİ Ya Da
Mİnİ DİZİ)
Sam Rockwell, Fosse/Verdon
en İYİ kaDın oYUnCU (tV fİlMİ Ya Da
Mİnİ DİZİ)
Michelle Williams, Fosse/Verdon
en İYİ aksİYon PerforMansı (fİlM)
Avengers: Endgame
en İYİ aksİYon PerforMansı 
Game of Thrones

aktaş’tan kars’a
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A nkara'da yaşayan Hazal
Nehir, 'breakdance' yapar-
ken tanıştığı arkadaşının

yönlendirmesiyle parkur sporuna
(bir noktadan başka bir noktaya
insan vücudunun yeteneklerini en
verimli şekilde kullanıp, sınırlarını
da zorlayarak, hızlı ve etkili bi-
çimde hareket etmesini hedefle-
yen beden eğitimi türü ve yaşam
tarzı) başladı. Türkiye'nin en bili-
nen parkur sporcularından biri
olmasının yanı sıra başarılarıyla
da adından söz ettiren Hazal
Nehir, Singapur'da Lion City
Gathering 2019'da (Asian Par-
kour Championship) Kadınlar
Speed Run kategorisinde birinci
oldu. Hazal Nehir, Red Bull Art
of Motion Finali'nde Türkiye'yi
temsil eden ilk atlet oldu.

5 senedir yapıyor

Red Bull sporcusu Hazal Nehir,
başarı elde ettiği sporun tanın-
masa da farklı bir felsefe ve
yaşam tarzına sahip olduğunu
anlattı. Parkur sporunu çocukla-
rın sokaklarda, parklarda oynar-
ken yaptıklarına benzeten Hazal

Nehir, bu sporu yetişkinlerin de
caddelerde, binalar arasında ger-
çekleştirdiğinden bahsetti. Parkur
sporunu yapanları ilk gördü-
ğünde çatıdan atlamak gibi zorlu
hareketlerin kendisine korkunç
geldiğini ifade eden Hazal Kaya,
sonraki dönemlerde ise dansı bı-
rakarak bu sporu yapmaya başla-
dığını anlattı. ODTÜ'deki jeoloji
mühendisliği öğrenimini sevdiği
sporu yapmak için yarıda bıraktı-
ğına değinen Hazal Kaya, 5 sene-
dir parkur sporu yaptığını
söyledi.

Türkiye'de hiç yok

Parkur sporundaki hedeflerini an-
latan Hazal Nehir, "Amacım par-
kur sporunun bir kadın
tarafından nasıl yapılabileceğini
göstermek. Erkeklerden daha iyi
yerlere gelmek istiyorum. Çünkü
dünyada parkur sporu yapan
kadın çok az sayıda. Türkiye'de
hiç yok. Hayalim, Türkiye'deki
kadınlara ilham olabilmek. İnsan-
lara, kadınlara istedikleri zaman
her şeyi başarabileceklerini gös-
termek istiyorum" dedi. DHA
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında
zirveye ortak olan Trabzonspor'da,
genç futbolcuların performansı da
bordo mavili takımın yüzünü güldürü-
yor. Karadeniz temsilcisinin Türk fut-

boluna sunduğu son yıldız adayı ise
Serkan Asan oldu. Bu sezon Trabzons-
por ile 3 UEFA Avrupa Ligi maçında
270 dakika, 3 Ziraat Türkiye Kupası
mücadelesinde 184 dakika, 3 Süper Lig

maçında ise 123 dakika forma giyen
genç sağ bek, Antalya kampındaki per-
formansıyla birlikte teknik direktör Hü-
seyin Çimşir'in de takımda görev
verdiği oyuncular arasına girdi. DHA

HASTA NAKİL HİZMETİ İLE DEFİN İÇİN ÖLÜM BELGESİ VERİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
SULTANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1118011)

01/02/2020-31/12/2020 TARİHLERİ ARASI HASTA NAKİL HİZMETİ İLE DEFİN İÇİN ÖLÜM BELGESİ
VERİLMESİ hizmet 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 :2020/18557
1-İdarenin
a)Adresi :Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 34265 

SULTANGAZİ/İSTANBUL
b)Telefon ve faks numarası :2124593535 - 2124593539
c)Elektronik Posta Adresi :destekhizmetleri@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı :2 adet hasta nakil ambulansı, 2 adet ambulans sürüsü ve acil tıp 

teknisyen personeli ile hasta nakil hizmeti ve 330 adet defin için 
ölüm belgesi verilmesi hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer :İstanbul içi ve şehirler arası
c)Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 11(on bir) aydır
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer :UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ K:1 
SULTANGAZİ/İSTANBUL

b)Tarihi ve saati :12.02.2020 - 10:30
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 işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel ola-
rak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca;
1. Ambulans servisi uygunluk belgesi (EK-5)
2. Ambulans/Acil Sağlık Aracı Uygunluk Belgesi (EK-6)
belgelerinin ibrazı zorunludur.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ti-
caret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
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. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ya da özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü ambulans hizmetleri veya defin için ölüm bel-
gesi verilmesi hizmetleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ K:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) 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.

TRABZONSPOR’DA YENİ BİR YılDıZ DOğuYOR
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Türkiye'nin tek kadın parkur sporcusu 25
yaşındaki Hazal Nehir, bu sporun yapılabi-
leceği alan olmadığı için sokakta ya da 
caddede parkur yaptıklarını, genelde 
özel güvenlik görevlilerinin kendilerini 
kovduğunu belirterek, “Hayalim, Türki-
ye'deki kadınlara ilham olabilmek” dedi

süper Lig’de oynadığı son iki
maçta 12 gol kaydeden ve 18’inci
hafta itibariyle 41 golle, ligin en
golcü takımı olan Trabzonspor,
Avrupa’nın 5 büyük ligi olan İngil-
tere Premier Lig, İspanya La Liga,
İtalya Serie A, Almanya Bundes-
liga ve Fransa Ligue 1 ile karşılaş-
tırıldığında birçok dev kulübü
geride bırakarak, en çok gol atan
takımların başında yer aldı. Ayrıca
bordo-mavililer, 18’inci haftası ta-
mamlanan Almanya Bundesli-
ga’nın dışında diğer 4 ligdeki
takımlara göre de daha az maç oy-
nadı.

18 haftada 41 gol

Ligde 18 haftalık bölümde 41 gol
kaydeden Trabzonspor, attığı gol
bakımından karşılaştırıldığında
20’nci haftası tamamlanan Fransa
Ligue 1’de 50 gollü Paris Saint-
Germain’in ardından ikinci, yine
20’nci haftası tamamlanan İs-
panya La Liga’da da 50 gollü Bar-
celona’nın ardından en golcü
ikinci takım oldu. 20’nci hafta kar-
şılaşmaları oynanan İtalya Serie
A’da 49 gollü Atalanta ve 46 gollü
Lazio’nun ardından 41 gollü Inter
ile birlikte 3’üncü sırada yer alan
bordo-mavililer, 23’üncü haftası
oynanan İngiltere Premier Lig’e
göre de 64 gollü Manchester City,
52 gollü Liverpool ve 48 gollü Lei-

cester City’in ardından 4’üncü 
sırada bulunuyor. Trabzonspor,
18’inci haftası tamamlanan Al-
manya Bundesliga’da attığı gol 
bakımından 51 gollü Leipzig, 50
gollü Bayern Münih ve 46 gollü
Borussia Dortmund’un ardından
4’üncü sırada yer aldı.

Sörloth zirvede

6-0’lık Kasımpaşa galibiyetinde 3
gol atan Alexander Sörloth ile 2
gol kaydeden Anthony Nwa-
kaeme’nin, Trabzonspor’un ligde
attığı 41 golün yarısından fazla-
sında imzası bulunuyor. Bordo-
mavililerde 18 haftalık bölümde 15
gol kaydeden Sörloth takımının ve
ligin en golcü oyuncusu konu-
munda yer alırken, Nwakaeme de
attığı 7 golle takımın en çok gol
atan ikinci ismi oldu. Sörloth ile
Nwakaeme, toplamda Trabzons-
por’un bu sezon ligde rakip filelere
gönderdiği 41 golün 22’sine imza
attı.

Sosyal medyada paylaştı

Bu arada 6-0’lık Kasımpaşa galibi-
yetinin ardından Trabzonsporlu
futbolcular da sevinçlerini sosyal
medyada takipçileriyle paylaştı.
Bordo-mavililerde maçın ardından
Serkan Asan, "İkinci yarıya galibi-
yetle güzel bir başlangıç yaptık.
Bütün takımın ayağına sağlık. Maç

boyunca destek veren taraftarları-
mıza da çok teşekkürler", Uğurcan
Çakır, “Uzun ve zorlu yolda güzel
başlangıç, değerli galibiyet. Tüm
takım arkadaşlarımı kutluyorum.
Destek olan taraftarlarımıza da
yürekten teşekkürler”, Kamil
Ahmet Çörekçi, "İstediğimiz, çalış-
tığımız futbolun karşılığını almak
çok güzel hissettiriyor. Taraftarları-
mızın önünde bol gollü bir galibi-
yet bizler için de ayrı bir
motivasyon oldu” açıklamasını
yaptı. DHA

Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 6-0 mağlup eden Trabzonspor,
Süper Lig’in en golcü takımı olurken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ile karşılaştırıldığında
da birçok dev kulübü geride bırakıp, en çok gol atan takımların başında yer aldı.

DEVLERLE YARIŞIYOR
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GÜVENLİK GÖREVLİLERİ 
KOVALIYOR!
Parkur sporu yaparken kendilerini görenlerin
şaşırdığını aktaran Hazal Nehir, şöyle ko-
nuştu: "Öncelikle bir kadın olarak beni gör-
dükleri zaman bayağı şaşırıyorlar. Çünkü
benim yapabileceğimi beklemiyorlar. Erkek
arkadaşlarımın yaptığını görüyorlar, sonra
ben hazırlanıyorum hareket yapmak için, 'A
sen de mi yapacaksın' diyorlar. Çünkü bir ka-
dının yapabileceğini hiç düşünmüyorlar. Tabii
ben yaptıktan sonra bakışları değişiyor. Par-
kur sporu yaparken pozitif yorumlar da deği-
şik tepkiler de alıyorum. Genellikle güvenlik
görevlileri kovuyor bizi. 'Ne yapıyorsunuz siz.
Burada zıplamayın. Taşları kırıyorsunuz.
Başka yerde oynayın' diyorlar, sporumu anla-
mıyorlar. Parkur sporu bilinmiyor, olimpik
spor değil, yarışmaları yok. Türkiye'de bu
spor için parkur yok. Öyle olunca biz spor ya-
pabileceğimiz alanları ona göre seçiyoruz. İn-
sanların bahçelerinde zıplamıyor veya daha
düzgün yerlerde antrenman yapmayı tercih
ediyoruz. Yurt dışında bunun parkları var ama
bizde olmayınca genelde bizi güvenlikler 
yöneticiler, apartman sakinleri kovuyor."

Akhisarspor beni göndermedi!
Bursaspor’un Ukraynalı yıldızı
Yevgen Seleznov, bu hafta karşılaşa-
cakları eski takımı Akhisarspor’a
eleştirilerde bulunarak,
“Ben o takıma çok yar-
dım ettim ancak onlar
bana doğru yapmadı.
Beni Galatasaray’a gön-
dermediler” dedi. TFF
1’inci Lig’in 18’inci haf-
tasında Bursaspor, saha-
sında Fatih
Karagümrük’ü son daki-
kalarda bulduğu golle 2-
1 mağlup ederek ikinci
yarıya galibiyetle baş-
ladı. Karşılaşma sonrası
açıklamalarda bulunan

ilk golün sahibi Yevgen Seleznov, 3
puana ulaştıklarını ve önemli olanın
bu olduğunu vurguladı. 

Umurumda değiller

19’uncu hafta mücadele-
sinde deplasmanda eski ta-
kımı Akhisarspor ile
karşılaşacaklarının hatırlatıl-
ması üzerine sitemkâr ifade-
ler kullanan 34 yaşındaki
Ukraynalı forvet, “Onlar
umurumda değil. Beni Gala-
tasaray istediğinde beni gön-
dermedikleri andan itibaren
umurumda değiller. Beni
kadro dışı bıraktıkları andan
itibaren onları hiç umursa-

madım. Ben o takıma çok yardım
ettim ancak onlar bana doğru yap-
madı. Beni Galatasaray’a gönderme-
diler. Galatasaray bana kontrat
vermişti. Akhisar beni göndermedi,
kadro dışı bıraktı. Bu asla iyi değil.
Bazı oynadığım takım arkadaşlarım
ve hocalarıma saygı duyuyorum. Ta-
raftar ve şehri seviyorum. Ama bir
kişi hakkında ise aynı şeyi düşünmü-
yorum” diye konuştu.

Burak’ın asisti çok iyiydi

Bu sezon 5’inci kez fileleri havalandı-
ran Seleznov, kişisel olarak gol hede-
finin bulunmadığını da kaydederek,
“Her maç gol atmayı istiyorum
ancak bu mümkün değil” dedi. 
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SPOR 15
Süper Lig'in ikinci devresine 

2-1'lik Demir Grup Sivasspor
mağlubiyetiyle başlayan

Beşiktaş, aynı zamanda lider de
olan rakibinin 10 puan gerisine
düştü. 7'nci ve 14'üncü haftalar

arasında ligde müthiş bir grafik
yakalayan Beşiktaş butarihten

sonra lig, Avrupa ve Ziraat
Türkiye Kupası'nda oynadığ 

7 resmi maçta sadece  
1 galibiyet elde edebildi

BIR YUKSELIYOR
BIR DUSUYOR!

M aç öncesi ve maç başladığında tribün-
lerde yaşanan coşku, hırs ve istek, Kari-
us'un yediği hatalı frikik golüyle bir anda

tersine dönmeye başladı. Siyah beyazlı taraftarlar
bu golden sonra maçtan kopmalar yaşayarak, ilk
altı haftada olduğu gibi protestolarla ve teknik di-
rektör Abdullah Avcı'yı istifaya davet eden teza-
hüratlarla stattan ayrıldı.

Avcı'ya güvenmiyorlar

Demir Grup Sivasspor maçında 'taraftar-Avcı-
takım' üçgeninde yaşanan bu gelgitler aslında Be-
şiktaş'ın bu sezon ortaya koyduğu performansın
da bir yansıması gibiydi. İlk altı haftada kulüp ta-
rihinin en kötü başlangıcını yaparak sadece 5
puan toplayan teknik direktör Abdullah Avcı ve
öğrencileri, sonraki 8 maçlık periyotta 7 galibiyet
1 beraberlikle sondan 3'üncülükten lig 2'nciliğine
kadar yükselmişti. O dönem takıma ve teknik
patron Abdullah Avcı'ya güveni artan taraftarlar,
Avcı'yı tribünlere dahi çağırmış ve ilk kez le-
hine tezahüratlarda bulunmuştu.
Siyah beyazlılarda bu ortam
çok uzun sürmezken, iç sa-
hada BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor ve
peşinden deplas-
manda alınan
Fenerbahçe
mağlubiyet-
leri taraf-
tarların
güve-
nini
yeni-
den

azaltmaya başlamıştı bile.

İpler tamamen koptu

Devre arasında transfer bekleyen taraftarlara,
TFF'nin açıkladığı limitler engel gösterilip yeni
oyuncu alınmayınca, ligin ikinci yarısının Beşik-
taş açısından pamuk ipliğine bağlı seyredeceği
apaçık ortadaydı. Çünkü; sosyal medyayı çok
etkin biçimde kullanan yöneticilerin de gördüğü
gibi, taraftar, özellikle sosyal medya
vasıtasıyla, limit aşımına ve ihtar cezasına razı
olunarak mutlaka transfer yapılmasını istiyordu,
ama bu transfer yapılmadı. Üstelik  Avcı'nın
transfer istemediği şeklinde haberler de sıkça çık-
mıştı. Tüm bunların birleşmesi ve Ziraat Türkiye
Kupası'nda alınan Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor mağlubiyeti işin tuzu biberi oldu. Ve
sonuç olarak dün akşam, 'kazara yenilirsek 10
puan fark olur, lig biter' düşüncesiyle Sivass-

por maçına

gelen taraftarlar, Karius'un yediği golle beraber
maç içinde ve sonunda hem futbolculara protes-
toda bulundu hem de Abdullah Avcı'yı istifaya
davet etti.

3 periyotta performansı

Beşiktaş'ı bu sezon 3 periyot halinde değerlendir-
diğimizde ya dipte ya da zirvede olduğunu görü-
yoruz. İlk altı hafta 5 puanla düşme potasına
giren siyah beyazlılar, sonraki 8 maçta 22 puan
toplayıp zirveye çıktı ve 2'nciliğe yükseldi. 15'inci
haftadan itibaren tekrar düşüşe geçen Beşiktaş, 4
maçta 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle bu kez 7'nci-
liğe gerilemiş du-
rumda.

Son 7 maçta 1 galibiyet

7'nci ve 14'üncü haftalar arasında ligde müthiş
bir grafik yakalayan Beşiktaş bu tarihten sonra
lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığ
7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.
Son dakikada galip gelinen Kasımpaşa maçında
sonra Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye yenilen
siyah beyazlılar, devre arasına Gençlerbirliği gali-
biyetiyle girdi. İkinci devreye kupada 3-2'lik B.B.
Erzurumspor mağlubiyetiyle başlayan Abdullah
Avcı ve öğrencileri, ligde de çok kritik Sivasspor
maçından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Abdullah Av-
cı'nın Beşiktaş'ı bu periyotta bu sezon çok başarı-

sız olduğu UEFA Avrupa Ligi'ne 4-0'lık
Wolverhampton mağlubiyetiyle

veda ederken, Ziraat Türkiye
Kupası rövanş maçında

Anagold 24Erzincans-
por'a da 2-0 

yenildi.
DHA

ABDULLAH AVCI
TÜM RESMİ

MAÇLARDA EKSİDE
BEŞİKTAŞ'ın bu sezonki 3 periyoda
yayılan düşüş, yükseliş ve yeniden
düşüşünde en çok tartışılan ilk isim
Abdullah Avcı. Her ne kadar ligin ilk
yarısını 30 puan ile geçen sezondan
daha iyi bir performansla kapatsa
da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın
bu sezonki karnesi ekside görünüyor.
Beşiktaş ile Süper Lig, Avrupa Ligi
ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam
27 resmi maça çıkan Abdullah Avcı;
11 galibiyet, 3 beraberlik ve 13
mağlubiyetle taraftarların isyan et-
mesine sebep olan bir performans
gösterdi. Beşiktaş bu 27 maçta 39
gol atmasına karşın kalesinde 45 gol
görerek averajına da eksi yazdırdı.

AVCI İLE ÇIKILNA 27 MAÇ
-Süper Lig: 18 maç, 9 galibiyet, 
3 beraberlik, 6 mağlubiyet. 
Atılan gol 28, yenilen gol 24
-UEFA Avrupa Ligi: 6 maç, 1 galibiyet, 
5 mağlubiyet. Atılan gol 6, yenilen gol 15
-Ziraat Türkiye Kupası: 3 maç 1 galibiyet
2 mağlubiyet. Atılan gol 5 Yenilen gol 5
-Toplam : 27 maç, 11 galibiyet, 
3 beraberlik, 13 mağlubiyet.
-Atılan toplam gol: 39
-Yenilen toplam gol : 44

SON 7 MAÇ PERFORMANSI
-Süper Lig: 4 maç, 1 galibiyet, 
3 mağlubiyet
-UEFA Avrupa Ligi: 1 maç, 1 mağlubiyet
-Ziraat Türkiye Kupası: 2 maç, 
2 mağlubiyet

BEŞİKTAŞ'IN 3 PERİYODU
-İlk 6 hafta: 1 galibiyet, 2 beraberlik, 
3 mağlubiyet. Toplanan puan: 5
-7-14 haftaları arası: 7 galibiyet, 
1 beraberlik. Toplanan puan: 22
-14-18 haftaları arası: 1 galibiyet, 
3 mağlubiyet. Toplanan puan; 3

ULAŞ YENiDEN BAŞKAN SEÇiLDi
İstanbul Süper Amatör ligin yeni takımlarından Küçükçekmece Yeşilova Esnafspor kulübünün
hafta sonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, yoğun katlımla gerçekleştirildi. İki listenin yarıştığı
seçimde başkanlığa 93 oy alan Ahmet Ulaş yeninden yeşil-beyazlı kulübü Başkanı seçildi
Yeşilova Esnafspor kulübü konferansa salo-
nuda gerçekleşen kongreye AK Parti Küçükçek-
mece ilçe Başkanı Av. Musatafa Korkut,MHP
Küçükçekmece ilçe Başkanı Seyfettin Tiryaki,
Küçükçekmece Belediyesi Meclis üyesi Bağdır
Gönenç, Küçükçekmce Amatör Spor Kulüpleri
Destekleme Derneğinin Başkanı Seymen
Gençtürk, Rumeli Trakya ve Gönül Birliği Plat-
formu Genel Başkanı Barış Sert,Mahalle muh-
tarları, yeşil beyazlı kulübün eski başkanları,
Kulüp kongres üyeleri ve kalabalık davetlinin
katılımı ile genel kurul yapıldı.

İki liste yarıştı

Kongrede başkan adayları Ahmet Ulaş ile Ga-

zeteci Turgay Demir 'in listeleri yarıştı. Kullanı-
lan oyların 93'ünü alan Ahmet Ulaş başkanlığa
seçilirken;Turgay Demir 44 oy alabildi. Divan
Başkanı Recep Kelment divan üyeleri Cemal
Kenar ve Bahdir Acar yaptı. Saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşının okunmasının ardından divan
heyetinin seçimiyle başlayan kongre de, faaliyet
ve denetleme kurulu ile gelir-gider cetveli oku-
nup, ayrı ayrı ibra edildi.

Bugün tarihi bir gün

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının
okunmasıyla başlayan kongrede konuşan
Kulüp Başkanı Ahmet Ulaş, "Bugün tarihi bir
gün yaşıyoruz. Bugün, Yeşilova Esnafspor ca-

miasının, semtimizin en büyük ailesi olduğunu
görüyoruz. Sadece iyi günde değil, en kötü
günlerde de birlikte olmayı bildik. Birlik olmaya
devam edeceğiz. Sosyal olarak ise, örf adetleri-
miz çerçevesinde kültürel etkinlikler düzenleye-
rek, moral motivasyonu hep diri tutarak, daha
önceki yıllarda yaşanan bayram ve şenlik hava-
sını geri getirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra
kulüp gelirlerini arttıracak yeni projelerle camia-
mıza hizmet etmek istiyoruz. Kısacası bizler
sizlerin bize destek olmasını ve oylarınızla bizi
seçmenizi rica ediyoruz. 2017 de yılında yapılan
olağanüstü genel kurulda bu büyük camiaya
başkan olarak seçildim. Bu dönemde kulübü-
müzün mali durumunu, fiziki durumunu ve
sportif altyapı olarak neler yapabiliriz konu-
sunda çok iyi şeyleri hayata geçirdiğimizi düşü-
nüyorum" dedi. 

Yeşilova özel bir camiadır

Başkan adaylarından Gazeteci Turgay Demir
de yaptığı konuşmasında "Yeşilova Esnafspor
sadece bir spor kulübü değil. Burası camiamı-
zın buluşma noktası, sosyalleşme alanı, sosyal
sorumlulukların farkında olan, toplumsal so-
runlara sessiz kalmayan ve en önemlisi ise her-
kesin eşit sayıldığı, kimsenin kimseden üstün
olmadığı özel bir camiadır. Böylesine büyük bir
camiayı diri tutan, maddi manevi desteklerini
hiçbir zaman esirgemeyen fedakarlık yapan eski
başkanlarımıza şükranlarımı sunmak istiyo-
rum. Hepsinden Allah razı olsun. Bizler bu ku-
lübün hep bir parçası olduk. Yeri geldi
amigoluğa soyunduk, yeri geldi elimizi taşın al-
tına sokup yöneticilik görevlerinde bulunduk.
Ancak her zaman buranın bir parçası olduk.
Yönetim kurulu aday listemizi belirlerken de,
hep bu hassasiyetleri de dikkate aldık. Camia-
mızın yakından tanıdığı, yaptıkları işlerde başa-
rılı olmuş, ahde vefayı hep öncelik yapmış
dostlarla yürümeye karar verdik. Gönül arzu
eder ki, bizi biz yapan değerlere sizlerin de des-
tek vermesidir" ifadelerini kullandı. 

Adım adım şampiyonluğa
İstanbul Süper Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden İstanbul Sinopspor
bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde Beykoz Çavuşbaşı takımını 4-0
yenerek puanını 36 çıkararak bitime beş hafta kala liderliğini sürdürdü

LİGİn 17.Haftası lider
İstanbul Sinopspor
ile son haftalarda
çıkış yakalayan
Beykoz Çavuşbaşı
takımları karşı kar-
şıya geldiler. Hafta-
nın bu önemli
maçını Süleyman
Özya, Çağdaş Demir
ve Bekir Çalışkan
hakem üçlüsü yönetti. Kü-
çükçekmece Kemal Aktaş
Stadı'nda oynanan maçta
Gurbetçiler 57 taraftar gru-
bumu takımını baştan sona
desteklerken maçta Başkan
Rafet Orhan, Başkan Yardım-
cıları Mukadder Yıldırım, Adil
Yıldız ve Raşit Şahin yönetim
kurulu üyeleri Şenol Özdemir,
Yasin Şahin, Hüseyin Demir-
kol, Dr. Metin Aslan'ın yanısıra
eski başkanlardan Kerim Bal-
gün, Küçükçekmece İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ramazan
Aşçı, Razamazan Ulu, MHP
Küçükçekmece İlçe Başkanı
Seyfettin Tiryaki, Küçükçek-

mece
Kızılay Şube Başkan Yardım-
cısı Hüseyin İpek, SİAD Baş-
kan Yardımcısı Av. Erdal
Özcan da yanlız bırakmadı.

5. dakikada öne geçti

Müsabakaya hızlı başlayan ve
sahibi İstanbul Sinopspor 5.
dakikada Ümit’in golüyle öne
geçti ilk yarının ilerleyen süre-
sinde her iki takımda girdiği
gol pozisyonlarından yararla-
namayın ilk yarı 1-0 sarı laci-
vertlilerin üstünlüğü ile sona

erdi. İkinci ya-
rıya oyuncu
değişikliği ile
başlayan ev
sahibi İstan-
bul Sinops-
por ilk yarıya
göre ikinci

yarı daha bas-
kılı ve atak fut-

bol oynayarak
rakip kalede etkili

olmaya başladı. 56.Da-
kiaka da Furkan ile farkı

ikiye çıkaran ev sahibi İstan-
bul Sinopspor skoru 2-0 yaptı.
55 ve 88.Dakikalarda ilk gol-
lün sahibi Ümit het-rik yapa-
rak kendisinin üçüncü
takımının dördüncü karşılaş-
manın da skorunu belirleyen
gollünü kayıt ederek maçtan
4-0 galibiyet ile ayrıldı. Maç-
tan sonra takım taraftar ile
galibiyet coşkusunu paylaşır-
ken İstanbul Sinop Spor aldığı
bu galibiyetle puanını 36'ya
çıkararak liderliğini devam
ettirdi.

Maçtan sonra İstanbul Sinopspor Başkanı Rafet
Orhan soyunma odasına giderek takımı tebrik etti.

Orhan yaptığı açıklamada, “Bu sene o sene. Hep birlikte
BAL Ligi'ne diyerek çıktığımız bu yolda bitime beş hafta

kala liderliğimizi devam ettiriyoruz. Bizleri bu gün yanlız bı-
rakmayan İstanbul Sinopspor sevdalılarına ve camiamızın
her ferdine çok teşekkür ediyorum. Bu takım bu sene Al-

lah'ın izniyle şampiyon olacak. Bu galibiyetten dolayı
futbolcu kardeşlerimi teknik ekibimizi tebrik ediyo-

rum. Galibiyetimiz hayırlı uğurlu olsun. İnşal-
lah ligin sonunda da şampiyon olarak

tamamlarız” diye konuştu.

BU SENE 
O SENE

Ahmet Ulaş

Turgay Demir



S ilivri Belediyesi Ocak Ayı Kültür Sanat et-
kinlikleri kapsamında Gazeteci-Yazar İrfan
Ermiş ile söyleşi ve imza günü düzenlendi.

Kanserle mücadele ettiği 6 yılı “Hayatı Bırakma”
kitabında anlatan Ermiş, hastalara önerilerini
aktardı ve en büyük faydanın doğal beslenme ol-
duğunu vurguladı. Silivri Belediyesi Yaşar Kemal
Fuaye Salonu’nda gerçekleştirilen programın
moderatörlüğünü Neslihan Soyhan yaparken,
İrfan Ermiş’in hastalığında ilk teşhisi belirleyen
Genel Cerrah Op. Dr. Atilla Yılmaz da konuş-
macı olarak eşlik etti. “Dermanı dağlarda bul-
dum” diyen Ermiş, teşhisin konulmasının
ardından ormanlık alanlarda vakit geçirdiğini ve
temiz havayla iç içe olduğunu söyledi. Genel
Cerrah Op. Dr. Atilla Yılmaz, Ermiş’in ifadele-
rine katkıda bulunarak, “Doğal beslenme bu sü-
reci belirleyen en önemli nokta. Ayrıca hiçbir
zaman neşesini ve umudunu kaybetmedi” diye
konuştu.

Her şeyi doğal yiyordum

3’üncü evre kanser teşhisi konulan ve şu anda
sağlık durumu daha iyi olan İrfan Ermiş, neler
yaptığını şu şekilde anlattı: “2013-2014 arası 14
kemoterapi ve 36 radyoterapi, 2015-2017 yılı
arası 11 kemoterapi ve 8 radyoterapi aldım.
Doktorlar ‘hep dinlen’ dedi. Eve geliyorum sıkılı-
yorum, çocuklara diyorum ki ‘götürün beni dağ-
lara.’ Bahar aylarında bazı ağaçların yeşil
yapraklarından yerdim. En önemlisi yoğurt yer-
dim, doğal yoğurt. Tevekkül etmiş insanlarız.
Hiçbir hastalığın kimseyi öldürmediğini biliyo-
ruz. Vaktinden önce kimse ölmez. Vakit saat gel-
diyse ne doktor, ne para çaredir. Ben önce bunu
öğrendim. ‘Bu kanser beni öldürmeyecek’
dedim. Evde ekmek, yoğurt yapıyordum. Köyde
kuşburnu, pekmez, kızılcık. Her şeyi doğal yiyor-
dum” açıklamasını yaptı.

Ağlamayla hastalık iyileşmez

Stresten uzak durup moral bulacak işlerle

meşgul olmayı öneren Ermiş, şöyle devam
etti: “Ben deli dolu bir insanım. Benim hasta
olduğuma evde çocuklar bile inanmadı. Ben
50 yaşına kadar doğru düzgün grip olmadım.
Çok zor dönemler de oldu. Saçlarım, kirpikle-
rim döküldü. Kendi kendime dalga geçmeye
başladım. Yapacak bir şey yok, oturup ağlasan
olmuyor. 30-40 kişi kemoterapi alıyoruz. Ka-
dının birisi ağlıyor, herkesin psikolojisi de bo-
zuluyor. Abla ne ağlıyorsun dedim, ‘Hastayım’
dedi. E biz de hastayız dedim. Dedi ki, ‘Ben
kanserim, benim özürlü çocuğum var.’ Dedim
ki bende de 5 tane özürlü çocuk var. O ne
derse cevap veriyorum, latife yapıyorum. Ben
konuştukça kadın gülmeye başladı. Sonra ko-
cası geldi. ‘Allah razı olsun ne dediysek 3 aydır
güldüremedik’ dedi. Ağlamayla hastalık iyileş-
mez. Deliliğe vuracaksın, öleceksen öleceksin
zaten. Dünyada baki kalan kim?” 

7 yıl yaşayan görmedim

İrfan Ermiş’in hastalığına ilişkin bilgiler veren
ve anılarını dile getiren Genel Cerrah Op. Dr.

Atilla Yılmaz, “İrfan abinin tedavi sürecinde
sık sık görüştük. Mesela arıyordum, ‘yaşıyor
musun ağabey?’ diyordum. Espriyi hiç kaybet-
miyorduk. Akciğer kanserinde 7 sene yaşamak
kolay değil. 10 sene önce kanser 6’ncı sıra-
daydı, şu anda ikinci sırada. İrfan abiye
dedim, ‘Kemoterapi aldın, dağda, bayırda bir
şeyler yedin, ne yediğin belli değil ama sesi
hep çok dinç geliyor.’ Kanserin tedavisi var mı
yok mu? Kesinlikle var. Eğer erken yakalanı-
lırsa, 1 santimin altında kitleler tespit edilirse,
çok büyük konuşmayayım Allah’ın izniyle var.
3-4 evrede olanlarda ise hasta kişiye göre
farklı seyrediyor. Vücut direnci, motivasyon,
inanç. Son dönemde tedaviler çok gelişti.
Yüzde 70-80 başarı sağlanıyor. Doktor kont-
rollerini ihmal etmeyelim. İrfan ağabeyin ta-
vırları, doğal duruşu… Ben ondan sonra
hastalara da farklı davranmaya başladım. 
Akciğer kanserinde metastaz olup, patolojik
tanısı konan ve 7 yıl yaşayan görmedim. 
Herkesin kendine göre bir mücadelesi var”
şeklinde konuştu. DHA
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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40 ÇEŞİT ÇORBA

Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Gazeteci İrfan Ermiş, kanserle mücadelesini anlattığı “Hayatı Bırakma” isimli kitabının imza gününde
okurlarıyla buluştu. Sağlığına kavuşmasının formülünü “Dermanı dağlarda buldum” diye tarif eden
Ermiş, hastalara moralini yüksek tutmasını önererek “Ağlayarak kanseri yenemezsiniz” mesajı verdi

DERMANI 
DAĞLARDA 

BULDUM!Silivri Belediye Başkanı Volkan yılmaz, yaşadıklarını 
kitaplaştıran irfan ermiş’i tebrik etti. kanser ve birçok
hastalıkla mücadele edenlere umut olacak bir hikaye
olduğunu belirten Başkan yılmaz, “Hastalık, sosyal bir
gerçek. insanlara örnek olması açısından, kanser 
hastalarına umut olması bakımından bu kitabı ve bu 
çalışmayı yürekten kutluyorum. irfan ağabeyle yaklaşık
20 yıllık bir tanışıklığımız var. Hayata aynı pencereden
bakan insanlarız. zaman zaman birbirimize kızdığımız
konular da olsa, saygıyı sevgiyi hiç bozmadan 20 yılı
geride bıraktık. Cenabı Allah inşallah ona uzun uzun
ömürler verir” ifadelerini kullandı.

BU KİTAP ÖRNEK OLMALI

Katliamın sergisi!
Azerbaycan'da 20 Ocak 1990 tarihinde meydana gelen ve 156 kişinin şehit
olması, 611 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan 20 Ocak Katliamı’nın
fotoğraflarından oluşan sergi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde (İYYÜ) açıldı

Galeri Yeniyüzyıl’da düzenlenen 20
Ocak Katliamı Sergisi’nin açılışına Azer-
baycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonso-
losu Mesim Hacıyev’in yanı sıra,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu
ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Serginin açılışında konuşan Azerbaycan
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
Mesim Hacıyev, 20 Ocak Katliamı’nın
Azerbaycan tarihinin en hüzünlü günle-
rinden birisi olduğuna işaret ederek,
“Bugün Azerbaycan’da 20 Ocak Faciası-
nın 30’uncu yıldönümü anılmaktadır ve
milyonlarca insan başta Cumhurbaşka-
nımız İlham Aliyev olmak üzere sabahın
erken saatlerinden başlayarak etkinliklere
katılmışlardır. Bizim bugün burada ol-
mamız çok önemli. Mütevelli heyet baş-
kanımıza ve herkese çok teşekkür
ediyoruz. Bu acılı günümüzde bizim ya-
nımızda oldunuz ve 20 Ocak faciasını bi-
zimle andınız” dedi.

Özgürlüğün kilidi açıldı

Sergi açılışında konuşan İYYÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Sarıkaya
ise, 20 Ocak’ta yaşanan katliamın Azer-
baycan halkının daha fazla özgürlük ve
bağımsızlık için direnmesine yol açtığını
belirterek, "Katliamın ertesi günü 1 mil-
yon Azerbaycanlı azatlık meydanında
toplandı. Bu direniş özgürlüğün kilidini
açtı. Kanlı geceden 1 yıl 9 ay sonra 18
Ekim 1991’de Azerbaycan bağımsızlığını
ilan etti. Bu nedenle Azerbaycan’ın ba-
ğımsızlığına giden yolda 20 Ocak kat-
liamı önemli bir yere sahiptir. Ne yazıktır
ki bu katliamın sorumlularından döne-
min Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bir-
liği (SSCB) Cumhurbaşkanı Mihail
Gorbaçov Nobel Barış Ödülü’nü
alırken, ‘siyasi hayatımın en

büyük yanlışıydı’ diyerek hatasını da iti-
raf etmiştir. Vatanını canından çok seven
Azerbaycan halkının acısını yürekten
paylaşıyor, hayatını kaybedenleri saygı ve
rahmetle anıyoruz" açıklamasını yaptı. 

Azerbaycan ve Türk halkı birdir

Uzun yıllar Azerbaycan’da görev yapan
İYYÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Celal Erbay da Azerbaycan’la Türki-
ye’nin tek millet olduğunu vurgulayarak,
"Yoktur birbirimizden farkımız. Hür doğ-
duk, hür yaşarız. Hangi çılgın bize zincir
vuracakmış şaşarız. Bizim gönlümüz
sizin yuvanız. Biz biriz bütünüz. Biz
bütün dünyaya insanlık nedir onu
göstermek, zalime dur demek, 
mazlumun elinden tutup 
kaldırmak için kendini görevli
sayan bir milletiz. Rabbim
Azerbaycan’a ve oradaki
kardeşlerimize bir daha
böyle bir gün gösterme-
sin. Son gamlı günü-
nüz, son hüzünlü
gününüz 20 Ocak
olsun. Bütün şe-
hitlerimizin
ruhu 
şad olsun"
diye ko-
nuştu.
DHA

Yerinde tespit 
anında çözüm

Beşiktaş Beledi-
yesi tarafından or-

ganize edilen Açık
Mikrofon ve Halk Bu-

luşmaları'nın ardından
ortaya çıkan kentsel so-

runlara yönelik Başkan
Rıza Akpolat çözüm üretmek

için harekete geçti. Beşiktaşlıla-
rın ilettiği sorun ve talepleri doğ-

rultusunda ilgili birimleri yanına
alan Akpolat, yerinde tespit ve

çözüm çalışmalarına başladı. İlk ola-
rak uzun süredir çözüm bekleyen Ko-

naklar Mahallesi’nde incelemelerde
bulunan Akpolat, ardından Dikilitaş Ma-

hallesi’ne geçerek çalışmaları yerinde izledi.
Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Baş-

kan Rıza Akpolat, "Bu sabah çalışma arkadaşla-

rımla beraber Konak-
lar Mahallemizde
başta yeni pazar yeri
konusu olmak üzere
birçok konu hakkında
incelemelerde bulun-
duk. Komşularımızın
ilettiği sorunları ye-
rinde tespit edip
çözüm üretmeye
devam edeceğiz" dedi.

Tüm sorunlar çözülecek

Dikilitaş’ın uzun yıllardır ihmal edilen ihtiyaçları
olduğunu belirten Akpolat, “Dikilitaş Mahallemi-
zin kronikleşen sorunlarını yerinde tespit ettik. Çö-
züme Yonca Sokak merdivenlerinden başlıyoruz.
Tüm sorunları komşularımızla el ele gidereceğiz"
açıklamasını yaptı. 

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Komşularımızın ilettiği
sorunları yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi

Silivri Kaymakamı
Ali Partal

İrfan
Ermiş

Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz

Operatör Dr. 
Atilla Yılmaz

Beylikdüzü ilçe Nüfus Müdür V. Burcu er-
dağı ile Ulaş kayacı dünya evine girdi. Genç
çiftin nikahını Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık kıydı. Törene eşi zehra

Çalık'la birlikte katılan Başkan Çalık, genç
çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Çalık ay-
rıca, yakuplu Mahallesi sakinlerinden Selma-
ender Şimşek çiftlerinin de nikahlarını kıydı. 
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