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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
İstanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle
11 bin baskı 
yaparak, geniş
kitlelere ulaş-
mayı başardı. YIL: 15      SAYI: 4529  21 ŞUBAT 2020 CUMA www.gazetedamga.com.tr                FİYAT: 75 Krş

Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde
Şişli Belediyesi'nde çalışan

temizlik görevlileri Yavrukuş so-
kaktan çöp aldıktan sonra yolda
ağlama sesi duydu. Aracı durdu-
ran görevliler, çöplerin içinde po-
şete konulmuş ve yeni doğduğu

tahmin edilen bir kız çocuğu
buldu. Bebeğin göbek bağına bir
mandal takıldığı görüldü. Bebek,
temizlik görevlileri tarafından Kuş-
tepe semt polikliniğine götürüldü.
Burada sağlık kontrolü yapılan
bebek hastaneye kaldırıldı.  

ç
GÖBEK BAĞINA MANDAL TAKMIŞLAR

Bebeği bulan temizlik görev-
lisi Bülent Gürlevük, "Sabah

ekibi olarak çöpleri topluyorduk.
Bir konteyneri aldık içinden bebek
sesi duyduk. Ama sesin nereden
geldiğini bulamadık. Kamyonun
içini karıştırdık. Bulamadık. Daha

sonra kamyonun kepçe kısmında
sıkışmış bir kafanın sallandığını
gördük. Yeni doğmuş bir bebekti.
Bir poşetin içerisindeydi. Doktoru-
muz da kontrol etti. Göbek bağı
daha yeni atılmış. Hiçbir zarar
görmemişti" dedi. I SAYFA 3
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DOKTOR KONTROL ETTİ; ZARAR GÖRMEMİŞ

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan Millet Kü-

tüphanesi açılış törenine katıldı.
Almanya'daki saldırıya ilişkin ko-
nuşan Erdoğan, "İlgili tüm birim-
lerimiz süreci hassasiyetle izliyor.
Alman makamlarının saldırıyı ay-
dınlatmak için her türlü çabayı
göstereceğine inanıyorum" ifade-
lerini kullandı. Önceki gece Al-
manya'nın Hanau kentinde
düzenlenen saldırıda 9 kişi haya-
tını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Aşırı sağcı terör saldırısında 5
Türk vatandaşının hayatını 
kaybettiği öğrenildi. 
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İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, siyasetin

spordan elini çekmesi gerektiğinin
altını çizerek, Trabzonspor'la ilgili
söylediklerinin çarpıtılıp sulandırıl-
maya çalışıldığını söyledi. Hangi
takım olursa olsun siyasetçilerin
spora karışmaması gerektiğini be-
lirten Akşener, "Sporun heyecanı
içerisinde mutluluk buluyor insan-
lar. Trabzonspor'un haklı, gayretli
mücadelesinin üzerine gölge 
düşürmeyin" dedi. I SAYFA 7
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Spora siyaset 
karıştırmayın!

2. TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanı Metin Feyzioğlu,

HSK'nın Gezi Parkı davasına bakan
mahkeme heyeti hakkında inceleme
başlatmasının gerekçesini açıkla-
maya çağırdı.  Feyzioğlu, "Aksi 
takdirde ve haklı gerekçeler gösteri-
lemezse bu durumun hakimler üze-

rinde baskı
olarak algıla-
nacağının
açık oldu-
ğunu ve va-
tandaşların
yargı güven-
cesine zarar
vereceğini
herkesin bil-
mesini istiyo-
ruz" dedi. 
I SAYFA 7
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Yargı güvencesine
büyük zarar verir

Metin Feyzioğlu

HSK GEREKÇESİNİ AÇIKLAMALI

İstanbul'da FETÖ/PDY'nin
hücre evlerine düzenlenen

operasyonda firari mahrem imamla-
rın da aralarında bulunduğu 10 şüp-
heli gözaltına alınırken, FETÖ
üyelerine dağıtılmak üzere hazırlan-
mış para ve çok sayıda F serisi 1
dolar ele geçirildi. Örgüt üyelerinin
düzenledikleri toplantıları dikkat çek-
memek için alışveriş merkezi gibi ka-
labalık yerlerde yaptıkları bildirildi.
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F serisi 1 dolar
ele geçirildi

HÜCRE EVLERİNE OPERASYON

SÜRECİ YAKINDAN İZLİYORUZ

Sabiha Gökçen Havalima-
nı'na inerken savrulup parça-

lanan Pegasus Havayolları'na ait
uçağın karakutusu çözüldü. Deşifre
edilen konuşmalardan; olumsuz me-

teorolojik şartlardan, kule ve pist
bakım hatalarına kadar bir dizi ihmal
çıktı. Kayıtlara göre kazada pilot ha-
tasının düşük seviyelerde olduğunun
saptandığı öğrenildi. I SAYFA 9
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İstanbul için 
sanatsal hazırlık

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Straz-

burg Belediye Başkanı Ro-
land Ries ile birlikte,
tarihinde ilk kez İstanbul’a
gelen Strazburg Filarmoni
Orkestrası’nın konserini iz-
ledi. İmamoğlu, “Sanatın

olduğu her yerde bir
arada olmak, ger-

çekten insana
keyif veriyor.

İstanbul’un
dünyanın
en güzel
sanat et-
kinlikle-
rine ev
sahipliği

yapması te-
mennimiz”

dedi. I SAYFA 5
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Görevinden ayrılan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel

Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'ye
İSMEK'te kadın yöneticilere "haka-
ret" ettiği iddiasıyla başlatılan soruş-
turma tamamlandı. İddianamede
Şişli'nin 3 yıldan
9 yıla kadar ha-
pisle cezalandı-
rılması istendi.
Şişli, “Kendimi
ihbar ettim.
Böyle bir şey
yapmış olsay-
dım müfettiş is-
temezdim. Ben
gerçekten masu-
mum” savun-
masını yaptı
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9 yıla kadar 
hapis istendi

Yeşim Meltem Şişli

ŞİŞLİ, SAVUNMASINI YAPTI

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Ünal Çeviköz, "CHP olarak, Suriye
ile hala bir barışın ve barış içerisinde
Suriye sorununun çözümünün
mümkün olduğunu düşünüyoruz"
dedi. Parti genel
merkezinde
basın toplantısı
düzenleyen Çe-
viköz, "Türkiye
halkı, yurttaşları-
mız ve insanları-
mız Suriye ile
savaşmayı iste-
miyor. CHP ola-
rak biz savaş
istemiyoruz"
diye konuştu. 
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CHP olarak biz 
savaş istemiyoruz

Ünal Çeviköz

SURİYE’DE HALA BARIŞ MÜMKÜN

Bahçelievler'de yıkılmayı bek-
leyen bir binanın aniden çök-

mesinin ardından gözler aynı şekilde
boşaltılan diğer binalara çevrilmişti.
Bakırköy Ebuzziya Caddesi'nde boş-
altılan 52 yıllık Derya apartmanı da
8 aydır yıkılmayı bekliyordu. 3 blok-
tan oluşan 38 dairelik apartmanın
kolonlarında gözle görülür hasarlar
bulunuyor, çevredeki vatandaşlar ve
esnaf ise binanın çökmesinden endi-
şeliydi. Binanın yıkımına başlandı. 
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52 yıllık riskli 
apartman yıkıldı

8 AY YIKILMAYI BEKLEDİ

SAYFA 4

Şizofren...

Fakir YILMAZ SAYFA 7

Parasızlıktan
ölüyorlar!

Anıl BODUÇ
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Şişli'de temizlik görevlilerinin çöp aracına

attıkları çöplerin içinden bebek çıktı. 
Kız olduğu öğrenilen bebeğin bir poşete 

konulduğu görüldü. Göbek bağına mandal
takılan bebek hastaneye kaldırıldı

iDLiB’DE iKi 
SEHiT DAHA
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu
2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını, 
belirlenen hedeflerin ateş altına alındığını duyurdu

Bakanlığın Twitter hesabın-
dan yapılan açıklamada,

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib böl-
gesinde bulunan unsurlarımıza ya-
pılan hava saldırısı sonucu 2
kahraman silah arkadaşımız şehit
olmuş, 5 kahraman silah arkadaşı-
mız yaralanmıştır. Belirlenen hedef-
ler ateş altına alınmış, alınmaya
devam edilmektedir. Bugüne kadar

olduğu gibi şehitlerimizin
kanı yerde bı-

rakılmamış, bundan sonra da bıra-
kılmayacaktır. Hayatını kaybeden
aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet,
kederli ailelerine, TSK ile asil milleti-
mize başsağlığı ve sabır, yaralı perso-
nelimiz için de acil şifalar dileriz"
denildi. Bakanlık, İdlib bölgesindeki
çeşitli kaynaklardan alınan son bilgi-
lere göre; 50’den fazla rejim unsuru,
5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 si-
lahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği-
nin öğrenildiğini kaydetti.

ç
50’DEN FAZLA REJİM UNSURU VURULDU

Müşterinin yatak 
odasına giriyoruz!

Kadıköy'de Tüm Evden Eve
Nakliyeciler Derneği üyesi

bir grup, bir haftadır sektörleri hak-
kında yakışıksız, kötü yakıştırmalar
yapıldığını iddia ederek basın açık-
laması yaptı. Tüm Evden Eve Nak-
liyeciler Derneği Başkanı Davut
Ukan, her ev taşıyan ev taşıma hiz-

meti verenin nakliyeci olmadığını
belirtti. Ukan, "Bu işin gerçek sa-
hipleri Ulaştırma Bakanlığı'nın ver-
diği K3 yetki belgesi sahipleridir.
Biz özel bir iş yapıyoruz. Müşteri-
nin yatak odasına, mutfağına giri-
yoruz. Hem ahlaki, hem de
hijyenik olmamız gerekiyor" dedi. 
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ALTI HAMAM ÜSTÜ İŞ YERİ
Büyükçekmece'deki tarihi
Yusuf Paşa Hamamı’nın üze-

rindeki iş merkezi, görenleri şaşırtıyor.
Yapı elemanları ve süslemeleri 17.
yüzyılın izlerini taşıyan ve 1800’lü yıl-
larda hamam olarak kullanılan tarihi
yapının bitişiğine 1987 yıllında 5 katlı
iş merkezi yapılmış. CHP Büyükçek-
mece İlçe Başkanlığı da bu iş merke-
zinde bulunuyor. I SAYFA 9
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İstanbullu tiyatro
kuyruğuna girecek

Sayfa 5

Davut
Ukan

Şans eseri hayata tutunan bebek, ilk olarak bir poli-
klinikte tedavi edildi, daha sonra hastaneye kaldırıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesinin açılışını yaptı
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Y önetmenliğini Metin Gün-
gör'ün yaptığı, Hakan Var-
dar'ın sanat yönetmeni

olduğu, MGF Prodüksiyon'a ait
Şebnem Schaefer, Okan Bayülgen,
Ali Poyrazoğlu, Selen Görgüzel,
Cüneyt Arkın, Bora Gençer gibi
ünlü isimlerin yer aldığı, meşhur
bohem ressam Fikret Mualla'nın
hayatını anlatan "Renklerde Kay-
bolan Hayat: Fikret Mualla" filmi-
nin gösterimi geçtiğimiz günlerde
Mecidiyeköy'deki Torun Center'ın
içindeki Cinetech Sinemaları'nda
gerçekleşti. Tıklım tıklım olan gala
öncesi saat 20.00'da kokteyl verildi.
Saat 21.00'da filmi izleyen sanatse-

veler, oldukça beğendi. Galaya
Metin Güngör, Bora Gençer'in
yanı sıra Türk sinemasının çınarları
Selda Alkor ve Serdar Gökhan da
katıldı. 

İlk kez bir ressam anlatıldı

Filmin en büyük özelliği Türk Sine-
ması'nda ilk kez bir ressamın ha-
yatı, biyografik olarak ele alındı. 21
Şubat'ta vizyona girecek olan
filmde Okan Bayülgen Picasso'yu
canlandırırken Metin Güngör; Fi-
kret Mualla’yı, Selen Görgüzel; Se-
miha Berksoy’u, Ali Poyrazoğlu;
yaşlı Fikret Muallâ’yı, Bedri Bay-
kam; Neyzen Tevfik’i, Bora Gencer;

Nâzım Hikmet’i, Öznur Kula; Mu-
allâ'nın annesini, Mehmet Tokat;
Muallâ'nın babasını, Neslihan
Maltepe; Picasso'nun eşini, Hakan
Vardar; Dr. Mazhar Osman’ı, Hıfzı
Topuz’u ise kendisi canlandırıyor. 

Çok büyük emek verdik

Filme büyük emek verildiğinin al-
tını çizen Yönetmen Metin Gün-
gör, film hakkındaki düşüncelerini
dile getirdi: “Türkiye’nin dünya ça-
pında üne sahip sanatçılarından
biri olan ressam büyük usta Fikret
Mualla’nın hayatının ele alınarak,
sanatçımızın yaşam hikâyesini, ül-
kesinden uzakta çektiği zorlukları,

vatanına duyduğu sevgi ve özlemi
Türk halkına ve dünyaya hak ettiği
şeklide yansıtılmasını amaçlayan
bir sinema filmi çektim. Bir dönem
filmi olan Renklerde Kaybolan
Hayat, Türk ressamı Fikret Mualla
Saygı’nın hayatını gerçekçi bir şe-
kilde yakın arkadaşı, ünlü yazarı-
mız edebiyatçı, gazeteci-yazar Hıfzı
Topuz’un aktarımları ve Fikret Mu-
alla hakkında şahsen yapmış oldu-
ğum yıllar süren araştırmalara
dayanmaktadır." Filmin diğer
oyuncuları ise; Ceren Balta, Bülent
Seyran, Barış Ulaş, İlhami Adsal,
Kemal Ünal, Kubilay Elmas, Kork-
maz Polat ve Esra Vesu.
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Magazin

Meşhur ressam Fikret Mualla'nın hayatını 
anlatan "Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret
Mualla" filminin gösterimi geçtiğimiz günlerde
Mecidiyeköy'deki Torun Center'ın içindeki
Cinetech Sinemaları'nda gerçekleşti
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BİLAL SONSES’İN 
1 MiLYON 
SEViNCi
Kendi adına açtığı
Youtube kanalının 
1 milyon aboneye
ulaşmasını kutlayan
yetenekli müzisyen
Bilal Sonses, sadece
dostlarının ve yakın
çevresinin davetli
olduğu partide 
gönlünce eğlendi
Söylediği şarkılarla, Bengü,
Murat Boz, Tuğçe Kandemir,
Derya Bedavacı gibi isimlerle yap-
tığı düetlerle ve yazdığı bestelerle
adından sıkça söz ettiren genç şar-
kıcı Bilal Sonses, geçtiğimiz gün-
lerde özel bir parti düzenledi.
Kendi adına açtığı Youtube kana-
lının 1 milyon aboneye ulaşmasını
kutlayan yetenekli müzisyen, sa-
dece dostlarının ve yakın çevresi-
nin davetli olduğu partide
gönlünce eğlendi. Partide sahneye
çıkmayı da ihmal etmeyen Sonses,
en sevilen parçalarını arkadaşları
için seslendirdi. 

Ünlü isimler de katıldı

Doğan Music Company'de ger-
çekleşen etkinlikte Sonses, koca-
man bir pasta üfledi. 1 Milyon
Abone Kutlama Gecesi'nde
Doğan Music yetkilileri Samsun
Demir, Özden Bora ve Türkan
Bülbül'ün yanı sıra Ahmet Parlak,
Pınar Süer, Beyza Durmaz, Oktay
Seven, Rabia Tunçbilek gibi ünlü
isimler de vardı. Ekibiyle birlikte 1
milyon yazısının önünde çekilmiş
fotoğrafını Instagram hesabından
paylaşan Bilal Sonses, altına şu
satırları yazdı: "Başarı inanç ve
ekip işidir. Sevgili yol arkadaşla-
rıma teşekkür ederim. İyi ki varsı-
nız!" Ekip arkadaşlarıyla ve yakın
dostlarıyla şarkılar söyleyip, eğlen-
cenin dibine vuran genç şarkıcının
1 milyon sevinci, geç saatlere
kadar devam etti. Ayrıca Sonses'in
yakın arkadaşı Beyza Durmaz da
gecede sahne aldı. 

Türk pop müziğinin
efsanevi sanatçısı
Leman sam, geçtiği-
miz Çarşamba ak-
şamı, Caddebostan
kültür Merkezi'nde İs-
tanbullu hayranlarıyla
buluştu. İstanbullula-
rın hınca hınç akın et-
tiği konserde sam,
dillere pelesenk
olmuş parçalarını
seslendirdi. Oldukça
neşeli halleri dikkat
çeken ünlü şarkıcı,
konserden kareleri
Instagram hesabın-
dan paylaşmayı da
ihmal etmedi. Altına
ise "bana yine harika
bir konser akşamı 
yaşattınız, varolun.
CkM konserinden... "
notunu düştü.

CADDEBOSTAN’I 
AYAĞA KALDIRDI

Filmi büyük bir
emek vererek

çektiklerini 
anlatan Yönetmen

Metin Güngör,
“Fikret Muallayı’yı

en iyi şekilde 
anlatmak istedik”

diye konuştu.

Nihayet sular duruldu
Kıvılcım Ural, yeni single’ı “Aşktan
Ölen Var Mı?”yı çıkardı. Şarkıcı, 2018
yılında evlendiği Kaan Tangöze’nin
eski eşi Seçkin Piriler’le karşılıklı olarak
davalarını geri çektiğini söyledi. Ural,
“İkimiz de şikayetlerimizden vazgeçtik,
sular duruldu. Olması gereken de
buydu zaten.” dedi. Ural, Kaan Tangö-
ze'nin şarkı hakkında ne düşündüğünü
de “Sağ olsun, onun gibi bir üstat ya-
nımda olduğu için kendimi çok şanslı
hissediyorum. Her zaman yanımda”
şeklinde açıkladı.

Acıların kadını
olmasına az kaldı

ArAbesk müziğinde bir dö-
neme damgasını vuran ber-
gen’in hayatı beyaz perdeye
aktarılıyor. başrolünde sere-
nay sarıkaya’nın yer aldığı fil-
min çekimleri hızlandı ve
yapımın kasım ayında göste-
rime girmesi bekleniyor.

27 Kasım'da 
gösterime çıkıyor

bergen’in zorlu hayat hikayesini
konu edinen filmde ‘Acıların kadını’

olarak bilinin şarkıcıyı serenay sarı-
kaya canlandıracak. evliliği boyunca

şiddete maruz kalan ve yaşamındaki
zorlu mücadeleyi müziğine de yansıt-

mış olan bergen’in öyküsünü anlatacak
filmin, 27 kasım 2020 tarihinde seyirci ile

buluşacağı açıklandı. 1989 yılında öldürülen
müzisyen bergen’in hayatını birçok farklı yö-
nüyle ele alacak filmin detaylarının önümüz-
deki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i
canlandıracağı 'Bergen'

filminin vizyon tarihi belli
oldu. Filmin kasım ayında

gösterime girmesi bekleniyor.

BİLAL SONSES’İN 
1 MiLYON 
SEViNCi



Ş işli, Kuştepe Mahallesi'nde Şişli
Belediyesi'nde çalışan temizlik gö-
revlileri Yavrukuş sokaktan çöp al-

dıktan sonra yolda ağlama sesi duydu.
Aracı durduran görevliler, çöplerin içinde
poşete konulmuş ve yeni doğduğu tah-
min edilen bir kız çocuğu buldu. Bebeğin
göbek bağına bir mandal takıldığı gö-
rüldü. Bebek, temizlik görevlileri tarafın-
dan Kuştepe semt polikliniğine
götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapı-
lıp süt içirilerek beslenen kız çocuğu
daha sonra ambulansla Okmeydanı Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis bebeği çöpe atanları yakalamak
için çalışma başlattı.

Poşetin içinde buldular

Bebeği bulan temizlik görevlisi Bülent
Gürlevük, "Sabah ekibi olarak çöpleri
topluyorduk. Bir konteyneri aldık içinden
bebek sesi duyduk. Ama sesin nereden
geldiğini bulamadık. Kamyonun içini ka-
rıştırdık. Bulamadık. Daha sonra kam-
yonun kepçe kısmında sıkışmış bir
kafanın sallandığını gördük. Yeni doğ-
muş bir bebekti. Bir poşetin içerisin-
deydi. Sadece kafa kısmı görülüyordu.
Doktorumuz da kontrol etti. Göbek bağı
daha yeni atılmış. Konteynerin boşlu-
ğuna denk gelmiş muhtemelen. Hiç bir
zarar görmemişti" dedi. DHA
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AsAyiş Şube Müdür-
lüğü, Aranan Şahıslar
Büro Amirliği tarafından

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı
operasyona 369 ekip, 845 personel
katıldı. Ekipler, 18 Şubat Salı günü
02.00'da önceden tespit edilen bin
102 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalış-
kan'ın talimatlarıyla yapıldığı öğre-
nilen operasyonda 239 kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınan

kişiler arasında 2'sinin adam öl-
dürme, 26'sının yaralama, 24'ünün
hırsızlık, 20'sinin dolandırıcılık,
17'sinin tehdit ve şantaj, 9'unun cin-
sel istismar, 1'nin silahlı terör örgü-
tüne üye olma, 5'inin yağma ve
gasp, 7'sinin sahtecilik, 1'nin taksirle
ölüme ve yaralamaya sebep olma,
1'nin uyuşturucu madde satıcılığı,
3'ünün kaçakçılık, 2'sinin kesici ve
delici alet bulundurma, 2'sinin kişiyi
hürriyetinden mahrum bırakma

suçlarından 119' unun ise diğer 
suçlardan aranmasının olduğu 
öğrenildi.

Araması bulunan 
890 kişi yakalandı 

Operasyonda yakalanan kişilerden
8'inin 10 yıl, 22'sinin 5 yıl, 74'ünün 2
yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası
olduğu belirtilirken, 135 kişinin gı-
yabi tevkifli olarak arandığı öğre-
nildi. Şüpheliler, ilgili emniyet

müdürlerindeki işlemlerinin ardın-
dan adli makamlara sevk edildi. Öte
yandan yakalanan kişiler üzerinde 1
adet ruhsatsız silah, 5 adet mermi, 1
adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı ta-
banca ele geçirildi. Aranan Şahıslar
Büro Amirliğine bağlı ekiplerin ça-
lışmalarıyla 2019 Ocak ayı ile 2020
Şubat ayı arasından gerçekleştirilen
operasyonla çeşitli suçlardan aran-
ması bulunan bin 890 kişi yakalan-
dığı belirtildi.

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 HaLkının 
GÖzdeSİ Öz keŞan

1 gecede 239 kişi gözaltına alındıİstanbul genelinde
kesinleşmiş hapis 

cezası ve mahkemeler
tarafından aranması

bulunan kişilere 
yönelik 369 ekip ve 

845 polisin katılımıyla 
düzenlenen operasyonda 
239 kişi gözaltına alındı

Şişli'de temizlik 
görevlilerinin çöp aracına
attıkları çöplerin içinden
bebek çıktı. Göbek bağına
mandal takılan bebek
hastaneye kaldırıldı

cOpTen bebek cıkTı!

diğer temizlik işçisi Ferdi 
Karaçil "Buradan konteyneri
aldık. Yokuş yukarı çıkarken dolu
bir konteyner vardı. Allahtan onu
almadık. Onu alsaydık şuan
çocuk hayatta olmayabilirdi" 
diye konuştu.

İyi ki 
konteyneri 
almadık

Yankesici çocuğu
vatandaş yakaladı 

Kağıthane'de arkalarından yaklaştığı kadınların çantasından yankesicilik yapan
10 yaşındaki O.S., vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi

OlAy, dün öğle saatlerinde
Hamidiye Mahallesi'nde
meydana geldi. İddiaya

göre, 10 yaşındaki O.S. kaldırımda
yürüyen kadınların arkalarından gele-
rek çantalarında bulunan cüzdan ve
paraları yankesicilik yöntemiyle çaldı.
Paraları çalınan kadınların fark etmesi
üzerine kaçmaya çalışan çocuk, ka-
dınlar ve çevredeki vatandaşlar tara-
fından yakalandı. Parası çalınan
kadının eşi ve çevredeki bazı vatan-
daşlar çocuğu darp etmek istedi.
Ancak araya giren bazı vatandaşlar
buna izin vermedi. Bu sırada arbede
yaşandı. Olay yerine gelen polis ekip-
leri, şüpheli çocuğu gözaltına alarak
karakola götürdü.

Polise teslim ettiler

Şüpheliyi yakalayan kişilerden biri
olan Fatih Arslan, "Karşı tarafta iki
tane bayan vardı. Ben de dükkanda
kasanın başında otururken, iki kadı-
nın çantasını çekerken gördüm. Yan-

larına koştum. 'Paramı çaldı' deyince
ben de çocuğu tuttum. Buraya oturt-
turdum, polisleri aradım. 
Çocuğun elinde 350 lira para vardı
zaten, direk bayanın çantasından
çekip almış parayı. Parayı kadına tes-
lim ettim.  Polisler gelince onlara tes-
lim ettim" dedi.Olay anı kameralarda
Yankesicilik ve ardından gelişen olay-
lar saniye saniye güvenlik kamerala-
rına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli
çocuğun yürüyen kadınların arkasın-
dan gelmesi, çantadan cüzdanı alıp
ceketinin altına alması, kaçarken ka-
dınlar ve vatandaşlar tarafından yaka-
lanması görülüyor. Yakalandıktan
sonra çocuğun darp edilmek isten-
mesi ve bazı vatandaşların buna karşı
çıkması da cep telefonu kamerasına
yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan
çocuk, savcılık talimatıyla Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne 
ait Çocuk Destek Merkezi Yurduna
yerleştirildi. DHA

Tacİz dayağı
Beylikdüzü'nde lise öğrencisi erkek çocuğa
cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne
sürülen servis şoförü, çocuğun babası ve iki
yakını tarafından dövüldü. Polis tarafından
yakalanan şüpheli gözaltına alındı

AvcılAr Emniyet
Müdürlüğü ekipleri
Yeşilkent Mahalle-

si’ndeki Amasyalılar caddesi
üzerinde üç kişinin bir kişiyi
dövdüğü ihbarı üzerine hare-
kete geçti. Polis kısa sürede
olayın Yeşilkent Mahallesi
Çiftlik Yolu üzerinde meydana
geldiğini ve yarı çıplak bir kişi-
nin İstanbul Üniversitesi cer-
rahpaşa’ya ait araziye
kaçtığını belirledi. Ekipler, tarla
içerisinde dayak yemiş yarı
çıplak vaziyetteki servis şoförü
Y.Y.’yi yakaladı. M.Ş.Y., 16 ya-
şındaki oğlu Y.F.Y.’nin Beylik-
düzü’ndeki bir lisede öğrenim
gördüğünü, servis şoförünün
oğluna cinsel içerikli videolar
ve cinsel içerikli yazışmalar
yaparak konuşmalar yaptığını
anlattı. Baba M.Ş.Y, servis şo-
förü Y.Y. ile Yeşilkent’teki Çiftlik
yolu üzerinde görüşme yap-
mak üzere buluştuklarını ya-

nında da iki yakını da bulundu-
ğunu, şüpheli ile kavga ettikle-
rini söyledi. Baba ile iki yakını
ve servis şoförü Avcılar Firüz-
köy polis merkezi amirliğine
götürüldü. ‘Çocuğun cinsel is-
tismarı’ şüphelisi doktor kont-
rolüne götürülürken lise
öğrencisinin ifadesine de baş-
vurulacağı kaydedildi.

Herkesin başına
gelebilir

Şüpheli Y. Y. yerini polise bildi-
ren yakındaki şantiyenin sa-
hibi Fuat Şentürk, "İki kişinin
birisini dövdüğünü gördüm.
Bana taciz olduğunu söyledi-
ler. Bir an empati yaptım.
Bizim de çoluk-çocuğumuz
var. Bunlara en ağır cezanın
verilmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Polisi aradım. Gelen
ekiplere yerini tarif ettim, gidip
aldılar. Böyle bir şey hepimizin
başına gelebilir" dedi. DHA

Dolandırıcılığın
sonu kötü bitti

Kendilerini avukat ola-
rak tanıtarak telefonla va-
tandaşları arayan ve kart

üyeliği borçlarından dolayı haciz
geleceğini söyleyerek dolandırdıkları
iddia edilen kişilere yapılan operas-
yonda, 12 kişi yakalandı. Emniyet
ekiplerinin 3 ilde eş zamanlı olarak
düzenledikleri operasyonlarda do-
landırıcıların  yaklaşık  500 bin
lira dolandırdıkları belirlendi. Edini-
len bilgiye göre, vatandaşları araya-
rak kendisini avukat olarak tanıtan
ve Hukuk bürosundan aradığını
söyleyen kişiler, aradıkları vatandaş-
lara 'bir kart üyeliğiniz sebebiyle bi-
rikmiş borcunuz bulunmaktadır ve
evinize haciz gelecek' diyerek korku-
tuyorlardı. Telefon konuşmasının
ardından kendisini avukat olarak ta-
nıtan kişiler, aradıkları vatandaşlara
bir banka hesap numarası gönderi-
yor ve parayı bu hesaba yatırmala-
rını söylüyorlardı. 

500 bin liralık vurgun

Mağdurların verdiği bilgiler ışığında
bir süre teknik ve fiziki takip gerçek-
leştiren siber polisi, şüphelilerin yak-
laşık 500 bin lira haksız kazanç elde
ettikleri belirledi. Çalışmalarını ta-
mamlayan emniyet ekiplerince şüp-
helilerin yakalanması için 4 Şubat
günü İstanbul merkezli olarak Kas-
tamonu ve Bursa'da eş zamanlı
operasyonlar düzenlendi. Operas-
yonlarda 12 şüpheli yakalanarak
gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve
işyerlerinde yapılan aramalarda ise
14 cep telefonu, 14 sim kart, 2 hard-
disk, 3 hafıza kartı, ele geçirildi.

Suç örgütü üyesi
yakayı ele verdi

AdnAn Oktar Suç Örgü-
tünün aranan üyesi Ab-
dülkadir Erhan Keskin,

Kapalıçarşı girişinde Güven Timleri
tarafından gözaltına
alındı. Kapalıçarşı gi-
rişinde kimlik kontrolü
yapan Güven Tim-
leri, şüphelendikleri
Abdülkadir Erhan
Keskin 'i durdurdu.
Şüphelinin kimlik sor-
gusunu yapan polis,
Keskin'in Adnan
Oktar Suç Örgütünün
üyesi olduğunu ve
arandığını belirledi. Abdülkadir
Erhan Keskin gözaltına alındı. Şüp-
helinin Adnan Oktar örgütüne maddi
destekte bulunduğu,  örgütün üyesi
olduğu ve örgütün cinsellik sistemi
olan 'Turnike' sisteminin bir elemanı
olduğu öğrenildi. Şüpheli Abdülkadir
Erhan Keskin, Güven Timleri Şube
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edildi. DHA

Silah sesi polisi
alarma geçirdi

GünGören'de lüks oto-
mobilin içinde bulunan
kişi silahlı saldırıya uğradı.

Başka bir ihbara giden sivil polislerin
önünde gerçekleşen olayda şüpheli
yakalandı.  Olay, 17 Şubat Pazartesi
akşam saatlerinde Haznedar Mahal-
lesi'nde meydana geldi. Ekiplerin 'dur'
ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan
şüpheli, yaşanan kovalamacanın 

ardından 
yakalandı.
Şüphelinin
üzerinden
silah ve 8 adet
mermi ele 
geçirildi. 
DHA
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UFUK ÇOBAN

B eylikdüzü Belediyesi tarafından ya-
pımına hızla devam edilen ve Alevi-
Bektaşi inancının değerlerini mi-

mari özelliklerinde yansıtan Beylikdüzü
Cemevi ve Kültür Evi projesinde sona yak-
laşıldı. Sadece Beylikdüzü için değil Türkiye
için de örnek oluşturacak yapıda hazırlanan
Beylikdüzü Cemevi ve Kültür Evi projesi,
Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi
olma özelliği de taşıyor. Yarışma sonu-
cunda birinci olan projede yapı ve peyzaj
mimarisinde iç – dış sürekliliğini bozmaya-
cak şekilde doğal taş dokusu kullanıldı. Ka-
vaklı Mahallesi’nde bulunan proje
toplamda 7 bin 800 metrekarelik alana
sahip. Üst katlarında ahşap strüktür ve do-
kuların  tercih edildiği ve aynı zamanda
Kültür evi olan proje, örnek bir kentsel tasa-
rım ve peyzaj projesi olarak da ele alındı. 

Peyzaj alanı da bulunacak

2 bin 650 metrekare kapalı kullanım alanına
sahip cemevi ve kültür evi, ulaşılabilir bir
kamusal mekân oluşturarak vatandaşların
bir araya gelebileceği bir ortam seçeneği de
sunacak. Aynı zamanda Yaşam Vadisi’ne
komşu olan Beylikdüzü Cemevi ve Kültür
Evi projesinde Kavaklı’nın nefes almasını
sağlayacak peyzaj alanı da bulunacak.
Alanda; reflekte havuz,  oturma alanları,
çocuk oyun alanı, 8 çeşit 189 adet ağaç, 5
çeşit 311 adet çalı, 1042 adet yer örtücüler
ve 91 adet sarıcılar olmak üzere toplam bin
633 bitkiden oluşan koruluk yer alacak. Al-
eviliğin doğa ve doğa güçleri ile kurduğu

ilişkiye referansla doğal malzemeler tercih
edilen Cemevi ve Kültür Merkezi Proje-
si’nde ayrıca; cem meydanı, muhabbet
meydanı, dede odası, iç avlu, danışma,
derslik, kütüphane, çok amaçlı salon, fuaye,
aşevi, mutfak, kurban kesim alanı, kesim
servis alanı, teknik alanlar, kapalı otopark, 5
adet kiralanabilir alan, hizmetli odası, yöne-
tim ofisi, morg, yıkama alanı, taziye alanı ve

cenaze alanı bulunuyor. 

Çalışmalara devam edeceğiz

Beylikdüzü Cemevi ve Kültür Evi projesinin
2020 yılının ilk yarısında tamamlanacağını
belirten ve projenin Türkiye’de açılmış
üçüncü Cemevi ve Kültür Merkezi olacağı-
nın altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü’nde

şuan kent estetiğine katkı veren, mimarisi-
nin yanı sıra yönetim şekliyle de örnek ola-
cağını iddia ettiğimiz bir cemevi inşa
ediyoruz ve sona yaklaştık. Sadece fiziksel
yapısıyla değil eşitliği, adaleti, hoşgörüyü
yaşatması açısından da önemli bir merkez
olacak. Toplumdaki hiçbir rengi yok sayma-
dan çalışmalarımıza devam edeceğiz" 
şeklinde konuştu. 

Beylikdüzü Cemevi ve Kültür Evi projesinde sona yaklaşıldı. Proje Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi
olma özelliği de taşıyor. Projenin 2020 yılının ilk yarısında tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Toplumdaki hiçbir rengi yok saymadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi

HICBIR RENGI 
YOK SAYAMAYIZ

İZCİLERDEN FARKINDALIK
Dünya İzcilik ve Düşünce Günü kapsamında gerçekleşen etkinlikte sahne alan Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri ortaya koydukları performansla ilgi odağı oldu. 

EtkinliktE Gökkuşağı Engelli
İzci Kulübü üyeleri ve kutlama-
lara destek veren okulların öğren-

cileri tarafından hazırlanan gösteriler
sergilendi. Spor gösterileri, müzik dinletileri
ve tiyatro oyunlarının sergilendiği Dünya
İzcilik ve Düşünce Günü kapsamında sah-
nede dev bir izci kampı kuruldu.

Türkiye’de bir ilk

Dünya İzcilik ve Düşünce Günü’nün Bü-
yükçekmece’de farkındalık yaratan bir et-
kinlikle kutlandığını belirten Büyükçekmece
Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır
şöyle konuştu: “Dünya genelinde 28 mil-
yondan fazla genç izciliğe gönül vermiştir.
İzcilik fikri  dünya ülkelerinde, çocuk ve
gençler arasında çok hızlı yayılmış ve be-
nimsenmiştir. Büyükçekmece Belediyesi
olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve
Gökkuşağı Engelli İzci Kulübünü kurduk.
İzcilerimiz pek çok alanda elde ettikleri ba-
şarılarla bizim gururumuz oldu. Başta izci
liderimiz Bedriye Yılmaz hanımefendi
olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür
ediyorum."

Akgün’e teşekkür etti

Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü Lideri Bed-
riye Yılmaz, kulübün kurulmasına destek
veren ve her zaman engelli izcilere desteğini
esirgemeyen Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür ederek;
“Düşünce günü fikri, 1926 yılında 4. Dünya
İzcilik Konferansı’nda izciliğin kurucusu
Baden Powell’ın doğum gününü kutlama
fikri ile ortaya atılmıştı. 1932 yılında 7.
Dünya İzcilik Konferansında  dünyada kız
izciler günü olarak, 30. Dünya İzcilik Kon-
feransında “Dünya Düşünce Günü’’ olarak

22 Şubat tarihi ile resmen kutlanmaya baş-
lanmıştır. Etkinliğimize destek veren ve
bugün bizleri yalnız bırakmayan okulları-
mıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza son-
suz teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.”

STK’lardan anlamlı destek

Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenle-

nen ekinliğe Büyükçekmece Özel Anadolu
Final Lisesi, Özel Yönelim Sağlık Meslek
Lisesi, Özel Tepekent Eğitim Meslek Lisesi,
Büyükçekmece Anadolu Lisesi, Büyükçek-
mece Dans, İstanbul Sanat Gezginleri Der-
neği, Eğitim Sanat ve Kültür Derneği,
Büyükçekmece Bisiklet Kulübü, Spor Kor-
sanları Grubu ve Mimaroba Platformu ka-
tılım sağlayarak destek verdi.

C HP'nin neden iktidar olamadığına
baktığımızda suçun bu partiyi kuran-
lardan çok 'Ben CHP'liyim' deyip, si-

yasetin gölgesinde hastalıklarını saklayanlar
olduğunu desem beni anlamayan, bana ve
yazdıklarıma ön yargıyla bakanlar hemen
CHP düşmanı ilan ederler.

Ama Başkan Erdoğan'a, 'Dünya lideri
deyip, AK Parti Genel Başkanlığını da yapan
Erdoğan'ın bir çok yanlışını hastalık derece-
sinde görmek istemeyenler gibi bu partinin

yöneticileri de partili, parti üyesi deyip bu
tür hastaları göremeyişleridir CHP'yi ikti-
dara taşıyamayan asıl diğer bir durum.

Evet, bugünkü yazımızda konunun ne ol-
duğunu anlatmadan önce sağlıklı birey
sanıp, hasta hem de şizofren derecesindeki
hastalığın insan üzerindeki etkilerine baka-
lım derim.

Benim değil tıbbın tarif ettiği Şizofreni
hastalığının insan sandıklarımızın üzerindeki
etkileri kısaca şöyle;

'Bir bireyin davranışlarını, hareketlerini,
gerçeği algılayış şeklini ve düşüncelerini çar-
pıtarak değiştiren, ailesi ve sosyal çevresi ile
ilişkilerini bozan psikiyatrik bir hastalıktır.
Ciddi ve kronik bir hastalık olan şizofrenide
hastalar gerçeklerle alakası olmayan davra-
nışlar sergilemeye, gerçek olmayan olaylara

inanmaya ve kişiliklerini değiştirmeye eğilim
gösterir. Hayat boyu süren bir hastalıktır ve
bu nedenle sürekli olarak tedavi gerektirir.
Doğru tedavi ile şizofreni hastalarında has-
talık kontrol altına alınabilir. Bu sayede has-
talar sağlıklı bir birey olarak yaşamını
sürdürebilir, sosyal ilişkilerinde ve iş hayatla-
rında başarılı olabilirler. Tedavi sürecinde
yapılan en küçük bir ihmal hastalığın yeni-
den nüks etmesini tetikleyebileceğinden
büyük bir özen ve hassasiyet gerektirir. Bu
nedenle hastalığı kontrol altında bulunan ki-
şiler de düzenli olarak psikiyatrik muayene-
den geçirilmeye devam edilmelidir.'

Ve bu tarifi okuduğumuz da başta Ata-
türk'ü putlaştırıp, ulusalcılık rüzgarı ile
CHP'de siyaset yapanların yanında bu par-
tiye CHP'nin açılımını yap desen yapamaya-
caklarını kendisini partili diye yutturup,
şizofrenlik derecesinde hastalıklarını sakla-
yanları görürsünüz Erdoğan'în yanlışlarını
gõre göre, bile bile üzerine toz kondurma-
yanlar gibi.

Ve bunları daha net görmek içinde dedi-
koducu köylülerin üzerlerine yıkılacak dere-
cede olan duvarların yani köylü ağzıyla
çeper dibinde oturanlara bakmak yeter,
artar bile...

Çeper dibinde kalmış şizofren...
Fakir YILMAz
YazıYorsam sebebi Var

CEMEVİNDE
SONA 

YAKLAŞILDI

Robin Hood ruhu bozar!
Bağcılar Belediyesi’nin düzen-
lediği programa katılan oyuncu
Hasan Kaçan, dar gelirli ailelere

para dağıtan hayırsever bir iş adamının
“Robin Hood” olarak lanse edilmesini eleş-
tirdi. Robin Hood’un sadece bir sanat eseri
olduğunu söyleyen Kaçan, “Ama sürekli
onu da yersek mideyi bozarız. Bizim kendi
soframızın tadını, kokusunu, lezzetini ve vi-
taminini evladımıza vermek zorundayız.
Ötekini yemeye alışırsak mideyi bozar.
Mideyi bozan ruhu da bozar” dedi.

Sanatla alakadar olun

Gençlerin muhakkak bir sanatla uğ-
raşmaları gerektiğini belirten
Kaçan, "Belediyelerin spora yöne-
lik hizmetleri var. Çocuklar sağ-
lıklı bir fizik için buralarda
yüzme, basketbol, voleybol öğ-
reniyor. Fiziği sağlam olması
önemli ama sağlıklı bir ruha
da sahip olmak lazım. Sağ-
lıklı ruha sahip olmadık-
tan sonra kendine,
ailene, vatanına, mille-
tine ne kadar faydalı
olur? Onu düşünmek
lazım. O yüzden ev-
latlarımızı spora
yönlendirdiğimiz
kadar sanata da
yönlendirirsek

onların iç dünyalarını da sağlıklı tutma im-
kanını onlara vermiş oluruz. Sanat dediğin
şey ruha nezaket, incelik, letafet ve merha-
met katar. Yaradan tarafından bize verilen
o güzellikleri canlı tutar. O yüzden muhak-
kak sanatla alakadar olun" dedi. Etkinlik
sonunda Bağcılar Belediye Başkanı Yar-
dımcısı Mehmet Şirin, Kaçan’a teşekkür
ederek çiçek ve kitap takdim etti

Ev ev sağlık kontrolü
Silivri Belediyesi Engelli ve
Yaşlı Koordinasyon Merkezine
bağlı sağlık ekipleri, düzenli ola-

rak devam eden sağlık kontrolü çalışmaları
kapsamında Çanta Mahallesi’ni ziyaret
etti. Mahalle Muhtarı Hasan Susulu’dan
mahallede ikamet eden yaşlı ve hasta va-
tandaşların bilgi ve adreslerini alan ekipler,
mahalle sakinlerini evlerinde ziyaret ederek
şeker ve tansiyon kontrolü yaparak sağlık
problemleri hakkında bilgi verdi. Ziyaret
ettikleri evlere Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz’ın selamlarını ileten sağlık gö-
revlileri, hastaların kullandıkları ilaçları
inceleyerek nasıl kullanmaları gerektiği ko-
nusunda bilgilendirdi. 

Doktora yönlendirildi

Hastaların kan değerlerini ve muayene ta-
rihlerini takip kartına işleyerek kendilerine
veya yakınlarına teslim etti. Değerleri yük-
sek ya da düşük çıkan hastalar ilgili uzman
doktorlara yönlendirildi. Silivri Belediyesi
Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’nin
Hasta Nakil Hizmeti hakkında vatandaş-
ları bilgilendiren ekipler, altı ayda bir rutin
kontrollerin süreceğini ifade etti. Gerçek-
leştirilen sağlık kontrolü ziyaretlerine eşlik
eden Çanta Balaban Mahalle Muhtarı
Hasan Ulusu, Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz’a ve EYKOM ekiplerine sağlık
hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti
ifade ederek teşekkür etti.

Hasan
Kaçan



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, bu yıl birincisi düzenle-
nen “Sanat ve Antika Fuarı”nın açılışını ger-

çekleştirdi. Harbiye’deki İstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışta İmamoğlu’na
eşi Dilek İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Mu-
ammer Keskin de eşlik etti. Fuar alanına girdiği
andan itibaren katılımcıların yoğun ilgisiyle ve al-
kışlarla karşılaşan İmamoğlu, vatandaşlardan
gelen fotoğraf çektirme taleplerini yerine getirdi.
İmamoğlu çifti, açılışın yapılacağı platforma,

yoğun ilgi nedeniyle zorlukla ulaştı. Kurdele ke-
simi öncesinde kısa bir konuşma yapan İma-
moğlu, şunları söyledi: “Sanatın olduğu her yerde
bir arada olmak, gerçekten insana keyif veriyor. İs-
tanbul’un dünyanın en güzel sanat etkinliklerine
ev sahipliği yapması temennimiz. Hem sanatla
buluşmak hem sanatçının hak ettiği noktada ol-
masını, bu şehirde ve bu ülkede hissettirmek
bizim gibi yöneticilerin sorumluluğu, vazifesi. Bu-
radaki bu kıymetli oluşumu, arkadaşlarım vasıta-
sıyla takip ettim. Gerçekten çok değerli sayıda,
yaklaşık 15 bin metrekarenin üzerinde bir alanda,
değerli sayıda galeriler, kurumlar, kuruluşlar, fir-

malar buraya eşlik ediyor. Çok kıymetli sanatçılar
burada. Çok değerli sanat izlerini dünyaya bırak-
mış, göçüp gitmiş insanların eserleri burada. Bu
bakımdan mutlu oldum.”

Çok güzel sürprizler yapacağız

“İstanbul’un birçok yerinde sanatla ilgili, ama
müze ama bir tarihi alanın canlandırılması ya da
bir tarihi alanın sanatla buluşması noktasında,
gerçekten sıkı bir hazırlık yapıyoruz” diyen İma-
moğlu, sözlerini, “Bu hazırlığı, herkesle buluşarak,
danışarak, konuşarak yürütmeye ve yönetmeye
çalışıyoruz. Sizleri, İstanbul’da çok güzel sürpriz-

lerle buluşturmak niyetindeyiz. Bu şehir gerçekten
tarihin derinliklerinden bu yana taşıdığı muazzam
bir kültüre ve deneyime sahip. 
DNA’sına işlemiş bir şekilde bir hoşgörü atmosfe-
rine sahip. Her ne kadar bazen değişikliğe uğra-
dığı düşünülse de hiçbir zaman öyle bir gerçeklik
yok. O sadece dönemsel bir aldatmaca olabilir
ancak. İnşallah bunların da değişime uğradığı,
gerçek ruhuyla beraber, dünyada ses getiren, ev-
rensel unsurlarıyla, değerleriyle hak ettiği yeri
bulan bir İstanbul’u hep birlikte, el ele var ederiz.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde
noktaladı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Strazburg Belediye Başkanı Roland Ries ile
birlikte, tarihinde ilk kez İstanbul’a gelen Strazburg Filarmoni
Orkestrası’nın konserini izledi. İmamoğlu, “Sanatın olduğu her yerde bir
arada olmak, gerçekten insana keyif veriyor. İstanbul’un dünyanın en güzel
sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması temennimiz. İstanbul’un birçok
yerinde sanatla ilgili, gerçekten sıkı bir hazırlık yapıyoruz” dedi

ISTANBUL ICIN
SANATSAL
HAZIRLIKİmamoğlu, konuşmasının ar-

dından bazı stantlara uğra-
yarak, yoğun ilgi altında
eserleri inceledi ve sanatçı-
larla sohbet etti. İmamoğlu
çifti, fuar gezisinin ardından
yürüyerek, yine Harbiye’deki
Cemal Reşit Rey Konser Sa-
lonu’na geçti. İmamoğlu, bu-
rada Strazburg Belediye
Başkanı Roland Ries ile bir
araya geldi. İki Başkan, İs-
tanbul’da ilk konserini veren
Strazburg Filarmoni Orkes-
trası’nı birlikte izledi. Müzik-
severlerin yoğun ilgi
gösterdiği konser, yaklaşık
1000 izleyici önünde gerçek-
leştirildi. İmamoğlu ve Ries,
konser arasında ünlü piya-
nist Alexandre Kantorow’a,
sonunda da kendine has tar-
zıyla kendisine sanat dünya-
sında haklı bir yer edinen şef
Claus Peter Flor’a çiçek he-
diye edip, tebriklerini iletti.
Tam bir sanat ziyafeti yaşa-
yan müzikseverler, sanatçı-
ları dakikalarca alkışladı.

Sanat 
ziyafeti
yaşandı

UFUK ÇOBAN

Trenler kadın 
sürücülere emanet

İBB iştiraki Metro İstanbul,
109 kadın tren sürücüsü

adayının eğitimlerine
başladı. Adaylarla bir araya

gelen Genel Müdür Özgür
Soy, kadın istihdamını

arttırmayı hedeflediklerini
belirterek, “İnsanların
hayatı size emanet. Bu 

yüzden eğitim
standartlarımız çok

yüksek” dedi
türKİye’nİn en büyük kent içi raylı ulaşım
sistemleri işletmecisi olan İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi (İBB) iştiraki METRO İS-

TANBUL AŞ, yeni tren sürücülerini ailesine ekliyor.
Kadın istihdamını artırmayı hedefleyen şirkette, 109
kadın tren sürücüsü eğitimlere başladı. Adaylar, eğitim-
lere başlamadan önce kahvaltıda METRO İSTAN-
BUL AŞ Genel Müdürü Özgür Soy ile bir araya geldi.
Tren sürücülüğü eğitiminin İBB’nin önemli alanların-
dan biri olduğunu ifade eden Özgür Soy, kadın istihda-
mının önemine de vurgu yaptı. Soy, “Biz kadınların iş
hayatında daha fazla yer almasını, özellikle İBB’de çok
daha iyi pozisyonlara gelmesini istiyoruz” dedi.

İnsanların hayatı size emanet

Tren sürücülüğünün önemli bir sorumluluk olduğuna
dikkat çeken Özgür Soy, adaylara şu tavsiyelerde bu-
lundu: “İnsanların hayatı size emanet. Her gün kullan-
dığınız trene binen binlerce kişiyi siz taşıyacaksınız. Bu
yüzden eğitim standartlarımız çok yüksek. Bu nedenle
hepinizi tebrik edip alkışlarken şu konuda da uyarmam
gerekiyor, çok zorlu bir eğitim süreci sizi bekliyor. Çok
iyi eğitim süreci için çok çalışıp iyi konsantre olmalısı-
nız. Buraya geldiyseniz, kendinizi verirseniz ve bu işi is-
tiyorsanız, ki hepinizin gözlerinde o ışığı, o isteği
görüyorum; başarılı olmamanız için hiçbir sebep yok.
Hepinize başarılar diliyorum.”

4 aylık teknik ve teorik eğitim 

Her gün 2 milyondan fazla İstanbulluya hızlı ve kon-
forlu ulaşım imkanı sağlayan METRO İSTANBUL
AŞ bünyesinde görev yapacak tren sürücüleri, yoğun
bir eğitimden geçiyor. kariyer.ibb.istanbul adresinden
yapılan başvurular arasından seçilen adaylar, 4 ay
süren Tren Sürücüleri Eğitim Programı’na katılıyor.
Teknik ve teorik derslerin verildiği bu zorlu eğitimin so-
nunda başarılı olan adaylar, brövelerini alarak göreve
başlayacak. TACETTİN CEM SANCAR

İstanbullu tiyatro
kuyruğuna girecek

İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Kültür
Daire Başkanlığı bu

hafta 13 konser, 24 çocuk oyunu
ve 25 Tiyatroyu ücretsiz olarak
sanatseverlerle buluşturuyor.
Kültür merkezlerinde 22 Şubat
Cumartesi akşamı, saat 20.00’de
ücretsiz olarak gerçekleşecek
Konserlerden bazıları şöyle;

Ayşe Mine

Türk sanat müziğinin efsane sa-
natçılarından Ayşe Mine, 22
Şubat Cumartesi akşamı İBB
Bülent Ecevit Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşecek ‘TSM’nin
Özel Şarkıları’ başlıklı konserde,
İstanbullu müzikseverlerle bulu-
şacak.

Yaşar Kurt

Barışarock organizasyonunun
yaratıcılarından biri olarak etkin-
liğin bütün safhalarında ve sah-
nesinde gönüllü yer alan, Yaşar
Kurt “Karadeniz Müziği ” te-
malı konseriyle Sancaktepe
Eyüp Sultan Kültür Merke-
zi’nde izleyicisiyle buluşuyor.

Paul & The Bandıts

Paul Dwyer, Anadolu’nun 75
ilini gezdiği müzik ve kültür
programı “Müzik ve Yol” ile se-
yirciye Türk Müziğinin en
önemli eserlerini aktardı. Etkin-
lendiği Anadolu Kültürünü keş-
fetme fırsatı da yakalayan
sanatçı “Batı’dan Anadolu’ya

Ezgiler” konseriyle, Fatih Ali
Emiri Kültür Merkezi’nde sahne
alacak.

Suat Erdem “Kemanın
Efendisi”

Keman başta olmak üzere udun
da aralarında bulunduğu ondan
fazla enstrümanı profesyonel
olarak çalan, birçok beste ve çe-
şitli programlara müzikler
yapan, Viyana'dan Batman'a
kadar konserler veren, Vival-
di'den Köroğlu'na geniş yelpa-
zede eserler çalan Suat Erdem
İBB Sarıyer Kültür Merkezi’nde.

Konserler

Bakırköy Cem Karaca Kültür
Merkezi’nde “Pınar Barut”
Güngören Erdem Bayazıt Kül-
tür Merkezi’nde “Koliva”
Tuzla İdris Güllüce Kültür Mer-
kezi’nde “Aydilge”
Esenler Adem Baştürk Kültür
Merkezi’nde “Selçuk Balcı”
Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin
Erbakan Kültür
Merkezi’nde “Güliz Ayla”
Ümraniye Şehit Kaymakam
Muhammed Safitürk Kültür
Merkezi’nde “Erdal Güney”
Şile Kültür Merkezi’nde “Grup
Ahenk”
Yenibosna Dr. Enver Ören Kül-
tür Merkezi’nde “Ezgi Eyü-
poğlu”
Başakşehir Kültür Merke-
zinde “Diltengi”
MURAT PALAVAR

TEMA Vakfı ÇED’e tepkili
TEMA Vakfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kanal İstanbul Projesi’ne verdiği
ÇED olumlu kararına; kararın hukuka, kamu yararına ve bilimsel gerekçelere
uygun olmadığı gerekçesiyle dava açtı. 17 Şubat 2020’de açılan davada Vakıf,

ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep ediyor
Kanal İstanbul’un güzergâhının özellikle doğal var-
lıklar açısından Trakya’nın zengin ve nadide bir böl-
gesinde yer aldığını belirten TEMA Vakfı Yönetim

Kurulu Başkanı Deniz Ataç “Güzergâhta bulunan Terkos
Gölü ve civarı, Türkiye’nin en zengin floraya sahip bölgele-
rinden biridir. Kanal İstanbul Projesi, İstanbul’un Avrupa
Yakası’nı Trakya’dan ayırarak nüfusu yaklaşık 8 milyonluk
yoğun nüfusu olan bir ada yaratacaktır. Böyle bir izolas-
yona doğal yaşamın da nasıl yanıt vereceği öngörülebilir
değildir. Kanal güzergâhı etki alanında bulunan Terkos
Gölü, Sazlıdere Barajı ve Küçükçekmece gölü, kuşlar,
iki yaşamlılar ve tatlı su canlıları açısından son derece
önemli ekosistemlerdir. Bu alanlarda 249 kuş türü,
29 tatlı su türü ve 7 iki yaşamlı tür olduğu ÇED ra-
porunda da yer almaktadır. Kumullar, taşlık kaya-
lık, çalılık, fundalık, mera, tarım, orman alanı gibi
habitatlarda ise 37 karasal memeli, 239 böcek
türü, 24 sürüngen türünün bulunduğu açıklan-
mıştır. Türkiye’de görülen 487 kuş türünün
yarısından fazlası (%51’i) proje alanında ya-
şamını sürdürmektedir. Bu projeyle Türki-
ye'nin önemli kuş alanı olan
Küçükçekmece Gölü yok olacak ve tarihe
karışacaktır” dedi.

109 KADIN
TREN SÜRÜCÜSÜ

OLACAK

Konserin ardından
İmamoğlu ve Ries,
sanatçıları sahnede

tebrik ederek, çiçek verdi.

Deniz
Ataç
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No:10 34303 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124110855 - 2124110852
c) Elektronik Posta Adresi : strateji@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 1.096 saat eğitim, 100 kg Çay, 10 kg Türk Kahvesi, 50 kg 

Küp Şeker, 25.000 adet Karton Bardak, 35.000 adet şeffaf bardak, 
160 günlük Sosyal Medya Reklam GideriAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Küçükçekmece İlçe sınırları dahilinde yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 275(iki yüz yetmiş beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Halkalı Merkez Mah. Halkalı Turgut Özal Bulvarı No: 10 
Küçükçekmece/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 06.03.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 kişiliğin yö-
netimdeki 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 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 bedelin %
50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Eğitim üzerine alınmış iş deneyim belgeleri kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Halkalı Merkez Mah. Halkalı Turgut Özal Bulvarı No: 10 Küçükçekmece/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 vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

EĞİTİM HİZMETİ ALINACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1135705)

EKONOMİ

İmar Kanunu'nda yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre bina 
yüksekliklerine sınır getirilecek ve değerli konut vergisi 5 milyon lira üzerinde olan 
konutlardan alınacak. İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek

K anuna göre, Ulusal Coğrafi
Veri Sorumluluk Matri-
sinde yer alan coğrafi veri-

lerin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım
Matrisine göre, kamu kurum ve ku-
ruluşları arasında paylaşımı, erişimi
ve kullanımı bedelsiz olacak. Yerli-
yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel
kişilerin söz konusu coğrafi verileri
toplayabilmesine, üretebilmesine,
paylaşabilmesine ve satabilmesine
yönelik düzenleme yapılacak, bu
düzenlemelere uyulmaması duru-
munda idari para cezası 
belirlenecek.

TOKİ yetkili olacak

Gecekondu Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun'un yürür-
lüğe girdiği tarihten önce eski Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığınca
oluşturulan alanlar ile söz konusu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
sonra belediye sınırları içinde veya
dışında Gecekondu Kanunu'na
göre Toplu Konut İdaresi Başkan-
lığı (TOKİ) tarafından oluşturulan
veya oluşturulacak alanlardaki uy-
gulamalarda TOKİ yetkili olacak.
Belediyelerce Gecekondu Kanu-
nu'na göre oluşturulan veya oluştu-
rulacak alanlardaki uygulamalarda
ise ilgili belediye yetkili olacak. Bele-
diyeler bu hak, yetki ve görevlerini
yetkili organları eliyle kullanacak.
Büyükşehirlerde bu kanunun tatbi-
katı, büyükşehir belediyelerinin ko-
ordinatörlüğünde ilçe
belediyelerince yapılacak.

Yüzde 50 genel bütçeye

TOKİ tarafından satış ve kira söz-
leşmesine konu edilen taşınmazlar
hariç olmak üzere, mülkiyetinde
bulunan arsa ve arazilerin, gerçek
veya tüzel kişilerce işgali halinde
TOKİ ecrimisil istemeye, ecrimisilin
tahsiline ve taşınmazın tahliyesine
ilişkin işlemleri uygulamaya veya
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
eliyle uygulatmaya yetkili olacak.
Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi
Hakkında Kanun kapsamında alı-
nacak ecrimisiller ve taşınmazın
tahliyesiyle ilgili tahsil edilen tutar-
ların yüzde 50'si genel bütçeye gelir
kaydedilecek ve yüzde 50'si tahsilatı
takip eden ayın sonuna kadar
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına
aktarılacak.

Bina yüksekliklerine sınır 

İmar planlarının ve imar uygula-
malarının sürüncemede kalma-
ması, mülkiyet haklarının
kısıtlanmaması ve idari işlemlerin
istikrarının sağlanması amacıyla ke-
sinleşmiş planlara ve parselasyon
planlarına karşı kesinleşme tarihin-
den itibaren 5 yıl içinde dava açıla-
bilecek. İmar planlarında bina
yükseklikleri serbest olarak belirle-
nemeyecek. Sanayi alanları, ibadet-
hane alanları ve tarımsal amaçlı silo
yapıları hariç olmak üzere meri
imar planlarında serbest (Yençok)
olarak belirlenmiş yükseklikler,
emsal değerde değişiklik yapılmak-
sızın çevredeki mevcut teşekküller
ve siluet dikkate alınarak, imar planı
değişiklikleri/revizyonları yapılmak
suretiyle ilgili idare meclis kararı ile
belirlenebilecek. Bu şekilde ilgili
idare tarafından belirlenmeyen yük-
seklikler, maliyetleri döner sermaye
işletmesi gelirlerinden karşılanmak
üzere Bakanlıkça belirlenecek. Olu-
şacak maliyetlerin yüzde 100 fazlası
ilgili idareden tahsil edilecek.

Büyükşehir meclisi 
karar verecek

Büyükşehir belediyesi sınırlarının il
sınırı olması nedeniyle mahalleye
dönüşen ve nüfusu 5 binin altında
kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelli-
ğinin devam edip etmediğine bü-
yükşehir belediye meclisince karar
verilecek. Büyükşehirlerde il özel
idareleri kaldırıldığından ve büyük-
şehirlerde yer alan köyler mahal-
leye, muhtarlar da artık mahalle
muhtarlarına dönüştüğünden ve bu
alanlar ilçe belediyelerinin hizmet
alanına girmesi nedeniyle, il özel
idaresi ve muhtarların görevleri ilçe
belediyelerince yürütülecek. İmar
uygulamalarının mahkeme kara-
rıyla iptal edilmesi durumunda da-
vaya konu parselin hak sahiplerine
muvafakati alınmak kaydıyla uygu-
lama sahası içinde idarece uygun
bir yer tahsis edilecek. Hak sahi-
bine, anlaşma olmaması halinde
davacı hak sahibinin kök parseldeki
yeri dikkate alınarak, uygulamadaki
düzenleme ortaklık payı kesintisi
düşüldükten sonraki taşınmazın
rayiç bedeli üzerinden değeri 
ödenecek.

Kriz sevdalıları hüsrana uğradıHazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, "Aldığımız önlemlerle,

ekonomideki tüm kurumlarımızın 
ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla,

iş dünyamıza verdiğimiz
desteklerle 'kriz sevdalılarını' 

hüsrana uğrattık" dedi

BaKan albayrak Gazi-
antep'te iş dünyası ile
buluştu. 2019 yılının

yüzde 5'in üzerinde büyümeyle ka-
patılacağını belirten Bakan albay-
rak, "Ekonomiyi durdurmak
isteyenlere izin vermeyeceğiz"
dedi. albayrak, "Tarihte ilk kez sabit
faizli finansmanın önünü açıyoruz.

Kur ve faizlerde ihtimal verilmeye-
cek bir iyileşmeyi kısa sürede sağ-
ladık" açıklamasında bulundu.

Daha yeni başladık

“aldığımız önlemlerle, ekonomideki
tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu
güçlü koordinasyonla, iş dünya-
mıza verdiğimiz desteklerle 'kriz

sevdalılarını' hüsrana uğrattık”
diyen albayrak, “Enflasyonda,
kurda ve faizlerde ihtimal dahi ve-
rilmeyecek bir iyileşmenin başarı-
sını sağladık ama yetmez, daha
yeni başladık. Ekonomiyi durdur-
mak isteyenlere izin vermeyeceğiz.
Yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyle
2019'u kapatacağız. Kur ve faiz-

lerde ihtimal verilmeyecek bir iyi-
leşmeyi kısa sürede sağladık. Ta-
rihte ilk kez sabit faizli finansmanın
önünü açıyoruz. Toplumu, milleti
ümitsizliğe sevk etmek için ellerin-
den geleni yaptılar ama olmadı, ba-
şaramadılar. Ticari kredi faizlerini
yüzde 9 ile tek haneye indiriyoruz”
ifadelerini kullandı. 

DIKEY YAPILASMAYA
KANUNI 
SINIRLAMA!

DEVLET

İMARA

EL ATTI

KÖYLERE VALİLİK 
ONAY VERECEK

Köylerde ve mezralarda yapılacak
konut ve yapıların projeleri valilik ta-
rafından onaylanacak, ardından muh-
tarlığa bildirilecek. Projeye aykırı
yapılar, muhtarlık tarafından valiliğe
iletilecek. Kırsal yerleşik alanı ve ci-
varı sınırları, belediye sınırı il sınırı
olan yerlerde ilçe belediye meclisinin
teklifi üzerine büyükşehir belediye
meclisi kararıyla, diğer yerlerde ise il
genel meclisi kararıyla belirlenecek.
Onaylı üst kademe planlarda aksine
hüküm bulunmadığı hallerde köy yer-
leşik alan sınırları içinde taşkın, heye-
lan ve kaya düşmesi gibi afet riski
olan, sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde
yapı yapılmasında mahzur bulunan
alanlar ile köyün ana yolları ve geniş-
likleri, halihazır harita veya kadastro
paftaları üzerinde belediye sınırı il sı-
nırı olan yerlerde ilgili ilçe belediye
meclisi kararı ile diğer yerlerde ise il
genel meclisi kararıyla belirlenecek.
Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırları-
nın tespitinde ve bu alanlarda ruh-
sata tabi olmadan yapılabilecek
yapılara ilişkin ilgili kurum veya kuru-
luşlarca yapılan etüt, proje, proje uy-
gunluk görüşü için resim, harç, ücret,
döner sermaye ücreti ve herhangi bir
ad altında bedel alınmayacak.

Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken
nitelikli taşınmazlar "Değerli Konut
Vergisi"ne tabi olmayacak. Tapu ve Kadas-
tro Genel Müdürlüğü tarafından değer belir-
leme uygulamasına son verilecek, Emlak
Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi
değeri esas alınacak. TOKİ Başkanlığının
sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların,
tek meskeni olanların ve birden fazla değerli
konut kapsamına giren taşınmazı olanların
en düşük değerli taşınmazı değerli konut
vergisinden muaf olacak. Değeri 5 milyon
ila 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda,
5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; de-
ğeri 7,5 milyon ila 10 milyon lira arasında
olan konutlarda, 7,5 milyon lira için 7 bin
500 lira, aşan kısım için binde 6; değeri 10
milyon liradan fazla olan konutlarda 10 mil-
yon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için ise
binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
YAPILAMAYACAK

Plan değişiklikleri, plan ana ka-
rarlarını, sürekliliğini, bütünlü-
ğünü sosyal ve teknik altyapı
dengesini bozmayacak şekilde
ve teknik gerekçeleri sağlamak
şartıyla yerleşmenin özelliğine
uygun olarak yapılacak. Plan
değişikliği tekliflerinde ihtiyaç
analizini içeren sosyal ve teknik
altyapı etki değerlendirme ra-
poru hazırlanarak planı onayla-
yacak idareye sunulacak.
Parsel bazında; nüfusu, yapı yo-
ğunluğunu, kat adedini, bina
yüksekliğini artıran imar planı
değişiklikleri yapılamayacak.
Bin metrekareden az olmamak
kaydıyla oluşan adalarda; ada
bazında nüfusu, yapı yoğunlu-
ğunu, kat adedini, bina yüksek-
liğini artıran veya fonksiyon
değişikliği getiren plan deği-
şikliklerinde ihtiyaç duyu-
lan kültürel tesis, sosyal
ve teknik altyapı kulla-
nımları, adanın merke-
zine en fazla 500
metre yarı çaplı
alanda karşılanmak
zorunda olacak. Ta-
şınmaz maliklerinin
tamamının talebi
üzerine ada bazında
yapılacak imar planı
değişikliği sonucunda
değerinde artış olan ar-
sanın artan değerinin ta-
mamı değer artış payı
olarak alınacak.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE DÜZENLEME

Berat
Albayrak



İ Yİ Parti lideri Meral Akşener, dün ilçelerini gezdiği
Edirne'de bugün kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.
Balıkpazarı ve Çilingirler Caddesi'ndeki esnafı gezip

sorunlarını dinleyen Akşener'e, vatandaşlar da yoğun ilgi
gösterdi. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından parti bina-
sına geçerek basın açıklaması yaptı. Akşener'e, Trabzons-
por'la ilgili yaptığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine,
söylediklerinin çarpıtıldığını söyledi. Siyasetçilerin, spora
olumu ya da olumsuz karışmamaları gerektiğini belirten
Akşener, "Benim konuşmam yeniden okunup dinlendiği
zaman aslında ne dediğim ortaya çıkar. Hangi takım
olursa olsun oraya siyasetçilerin olumlu ya da olumsuz
ellememesi gerektiğini söyledim. Futbolu ya da sporu si-
yasetin müdahalesinden uzak tutmanın doğru olduğunu
söyledim. Bu genel ilke herkes için geçerli" dedi.

Haklı mücadeleye gölge düşmesin

Trabzonspor'un mücadelesinin siyaset malzemesi yapıl-
maması gerektiğini söyleyen Akşener, "Yıllardır mücadele
eden fırtına gibi bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla
bu takımın kendi gayretiyle kazandığı itibarın, sonucun
üzerine gölge düşürmeyin dedim. Dolayısıyla Trabzons-
por'da Trabzonlular da benim bu dediğimi çok iyi anladı.
Benim söylediğim açıktır; spora hiçbir siyasetçi, ben
dahil karışmayın, taraftarları birbirinin karşısına dikme-
yin, bari orada insanlar rahatlasın. Sporun heyecanı içe-
risinde mutluluk buluyor insanlar. Bu mutluluğu ortadan
kaldırmayın ve Trabzonspor'un haklı, gayretli mücadele-
sinin üzerine gölge düşürmeyin. Dediğim bu" diye ko-
nuştu.

Esaslı ekonomi modeli vurgusu

Tarım konusunda da üreticinin zor durumda olduğunu söy-
leyen Akşener, "Çok ciddi bir üretim esaslı, istihdam odaklı,

tarımında da, sanayisinde de, esnafında da bir ekonomik
bir model ortaya konması lazım" dedi. DHA
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T ürkiye...
Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada...
Kuzeyi Karadeniz, batısı Ege- Marmara, 

güneyi Akdeniz... 
Verimli topraklar... 
Doğusunda insanlar hayvancılıkla geçinir, batı-

sında tarımla. Büyükşehirlerinde sanayi vardır
sonra. Mesela deniz kıyı kentlerinde balıkçılık çok
yaygın değildir ama bir kısmı da balıkçılıkla geçinir
halkının...

Sonra; hizmet sektörü. Vatandaşlarının büyük
kısmı bu sektörde çalışır. Kimi özel kimi devlet...
Devlet memuru olmak mesela. Ne fiyakalı işti ha...
657'ye tabii olmak! Bir defe verdin mi sırtını devlete
daha hiçbir şey olmaz derdi eskiler değil mi?

Ve sonra okumuş olmak. Eli kalem tutmuş olmak.
Fakültelerin mantar gibi türemediği zamanlarda,
lise talebelerinin bir iki yabancı lisan bildiği dönem-
lerde mesele; diploma sahibi olmak ne kıymetliydi
değil mi? Dönem dizilerinde izliyoruz şimdi;
“Oğlum-kızım okuyacak büyük adam, büyük kadın
olacak. Doktor olacak, mühendis olacak, öğretmen
olacak...”

E bunlar zaten bildiğiniz şeyler değil mi? Üç tara-
fımız denizlerle çevrili vs. Az biraz coğrafya okumuş
herkesin bildiği şeyler. Sonra kimin neyle geçindiği,
ülke halkının gelecek beklentileri hemen hemen hep
bildiğimiz şeydi. Mesela evlenecek kızlara sorulan
en önemli soru neydi; “Görüştüğün oğlanın sigortası
var mı?...”

Bu denli basit bu denli tamaşadan uzak ülkemiz,
bu denli verimli topraklara sahip, bu denli mavilik-
lerle çevrili ülkemizin topraklarında şimdi ot bile
bitmez olmuş.

Samanını ithal ettiğimiz, denizlerinde bırakın
balık tutmayı tatillerde yüzmeye bile giremediğimiz
ülkemiz...

Bırakın ay sonunu getirmeyi. Haftayı nasıl 
bitireceğini düşünen insanlarımız.

Sokağa bir çıkın mesela. Çevirin insanları ve
sorun. Kaçının borcu var? 10 kişiden belki 8, belki
9'unun borçlu olduğunu iddiaya girebiliriz değil mi?
Geçim telaşı değil bu geçinememek acısı.

Geçtiğimiz aylarda bu minvalde bir yazı daha
yazmış, geldiğimiz vahim tabloyu izah etmeye 
gayret etmiştim ama akrep ve yelkovan döndükçe
zaman geçtikçe; insanlığımıza ayrılan sürenin
gitgide sonuna doğru geliyormuşuz hissine 
kapılıyorum.

Şu son zamanlarda geçinemediği için intihar
edenler artmadı mı?

Hatay'da bir baba mesela. “Çocuklarım aç” 
diyerek kendini ateşe etti. Deli dediler. Bilmediler ki 
insanları açlıkla, hacizlerle, icralarla sınayıp deli 
ettiler...

Ve sonra bir başka baba mesela. Ekmek teknesi
olan kamyonuna astı kendisini. Ve; “Borçlarım ne-
deniyle geçinemiyorum” diyerek astı kendini. Ona da
“deli” dediler...

Sonra bir matematik öğretmeni... Atanamamış
bile adamcağız. Bir veda videosu çekip sosyal medya
hesabında yayınlamış. Sefaletten, kapitalizmin acı-
masızlığından, insanların zalimliğinden bahsetmiş.
Ona da ne dediler “imanı zayıf olmasaydı intihar 
etmezdi” dediler... Bilmediler ki insanları aç, sefil
bıraktıkları gibi imanları da zayıflattılar.

Sonra bir başka öğrenci. Üniversite mezunu. 
İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nden
mezun. İş bulamamış. Cep delik, cepken delik.
Sonuç intihar... O'na da “sorumsuz” dediler me-
sela... Bilmediler ki insanları sorumluluktan bile 
ettiler!

Velhasıl açlıktan ölene vuracak damga çokta aç-
lığı doyuracak iyilik yok. Oysa açlıktan dem vurana
bu kadar kızmak niye? Ne diyor bir Çin atasözü;

“Dünyada üç şey saklanamaz. Aşk, duman ve 
parasızlık...”

İnsanların parasızlıktan 
öldüğü ülke!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, siyasetin spordan elini çekmesi gerektiğinin altını çizerek, Trabzon'la 
ilgili söylediklerinin çarpıtılıp sulandırılmaya çalışıldığını söyledi. Hangi takım olursa olsun 
siyasetçilerin spora karışmaması gerektiğini belirten Akşener, "Sporun heyecanı içerisinde mutluluk
buluyor insanlar. Trabzonspor'un haklı, gayretli mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin" dedi

cHP Genel Başkan Yardım-
cısı Gamze Akkuş İlgezdi,
Cumhurbaşkanlığı Hükü-

met Sisteminin anayasa değişikliğinin
kabul edilmesiyle birlikte Türkiye gün-
demine girdiği 2017 yılından 2018 yılı
sonuna kadar dolandırıcılık suçu şüp-
heli sayısının 878 bin olduğunu söy-
ledi. İlgezdi, “Bu rakam 2009-2018
yılları arasındaki toplam şüpheli sayı-
sının yüzde 26’sına denk geliyor” diye
konuştu. CHP’li İlgezdi’nin hazırladığı
Dolandırıcılık Raporu çarpıcı rakam-
ları gözler önüne serdi. Genel Başkan
Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin
raporuna göre, 2009-2018 yılları ara-
sında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca
dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında

işlem yapılan şüpheli sayısı 3 milyon
322 bin 215’e ulaştı. Bir başka ifade ile
nüfusun yüzde 4’ü dolandırıcılıkla
suçlandı. 2006-2018 yılları arasında
mahkemelerde sanık olan kişi sayısı 1
milyon 74 bin 192 olarak kayıtlara ge-
çerken, mahkûm olan kişi sayısı ise
646 bin 99 oldu.  

Büyük bir artış yaşanıyor

“20 Temmuz Sivil Darbesiyle birlikte
Türkiye gündemine “iliştirilen” ve
Ocak 2017’de Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne sunulan anayasa değişikliği
paketinin kabul edilmesi ile resmiyet
kazanan “Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi” kendi “ekonomik” düze-
nini oluşturdu” diyen CHP’li İlgezdi,

ülke genelinde iktidar eliyle yaratılan
“korku iklimi” nedeniyle özellikle “tele-
fon” dolandırıcılığının yaygınlaştığını,
kendisini Emniyet, Jandarma, MİT
veya Savcılık görevlisi olarak tanıtarak
maddi menfaat temin eden şüpheli sa-
yısında büyük bir artış olduğunu or-
taya koydu. İlgezdi,
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mine geçilen 2017-2018 yılları ara-
sında mahkemelerde dolandırıcılık
suçlamasıyla sanık sıfatıyla yargılanan
kişi sayısı 249 bin 416 olurken, bu sayı
2006-2018 yılları arasında sanık sıfa-
tıyla yargılanan toplam 1 milyon 74
bin 192 kişinin yüzde 23’ünü oluş-
turdu” dedi.
NERGİS DEMİRKAYA

Spora SıyaSet
karıStırmayın!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili
Gamze Akkuş İlgezdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişle 
birlikte Türkiye’de “dolandırıcılık” suçlarında patlama yaşandığını 
belirterek, “Yeni Türkiye’nin yeni geçim kapısı dolandırıcılık oldu” dedi

Anıl BODUÇ

anilboduc@gmail.com

statİk fİkİr

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Edirne kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Balıkpazarı ve Çilingirler
Caddesi'ndeki esnafı gezip sorunlarını dinleyen Akşener'e, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 

Öncelik Türkiye'nin
çıkarları

İdlib'e yapılması gündemde olan
operasyonla ilgili de konuşan Ak-
şener, "İdlib konusu meclise gelir
mi gelmez mi bilmiyorum ama biz
o darbe tartışmalarını da çok tehli-
keli bulmuştuk çünkü yurt dışında

askerimiz var. Yani o çocukların
moralini bozmayı, onları yöneten
komutanların moralini bozmayı
doğru bulmadığımız için yani
bizim bakış açımız Türkiye'nin çı-
karıdır. Bizim hiçbir resmi bilgimiz

yok. Basından öğrendiğimiz gibi.
Temel bir ilkemiz vardır; Türki-
ye'nin çıkarı neyi öngörüyorsa
onun yanında dururuz" dedi. Ak-
şener, daha sonra programının bir
sonraki durağı Kırklareli'ne geçti. 

Dolandırıcılık
geçim kapısı oldu!
Dolandırıcılık
geçim kapısı oldu!
Dolandırıcılık
geçim kapısı oldu!
Dolandırıcılık
geçim kapısı oldu!
Dolandırıcılık
geçim kapısı oldu!
Dolandırıcılık
geçim kapısı oldu!

Feyzioğlu: Yargı için endişeliyiz
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, HSK'nın Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyeti hakkında inceleme
başlatmasına ilişkin, “Bu durumu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından büyük bir endişe ile karşılıyoruz” dedi

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıkla-
mada, kamuoyunda "Gezi Da-
vası" olarak bilinen davada beraat

ve tahliye kararlarını basından takip ettikle-
rini belirtti. Karar sonrası, davaya bakan
Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri
hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulunca
soruşturma açıldığını hatırlatan Feyzioğlu,
şunları kaydetti: "Bu durumu, yargı bağım-

sızlığı ve tarafsızlığı açısından büyük bir en-
dişe ile karşılıyoruz. Hakimler ve Savcılar
Kurulu'nun soruşturma açmasının gerekçe-
lerini bir an önce kamuoyu ile paylaşmasını
bekliyoruz. Aksi takdirde ve haklı gerekçeler
gösterilemezse bu durumun hakimler üze-
rinde baskı olarak algılanacağının açık ol-
duğunu ve vatandaşların yargı güvencesine
zarar vereceğini herkesin bilmesini istiyo-

ruz. Her vatandaşımızın adil yargılanması
ve herkesin yargı güvencesinden eşit şekilde
yararlanabilmesi hedefine ulaşmak istiyor-
sak, devlette yetkili her kişi ve kurumun 
yargıyı baskı altına almaya yönelik veya bu
algıyı yaratacak iş, işlem ve açıklamalardan
titizlikle kaçınması gerektiğini 
vurguluyoruz." 
DHA

4'üncü Büyük Ola-
ğan Kongresi’ne ha-
zırlanan Halkların

Demokratik Partisi'nde (HDP)
İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,
partisinin politik bir çizgi tuttu-
ramadığını belirterek,
"HDP’nin sadece niyet beya-
nıyla, sonrasında sahip çıkama-
dığımız sözlerle, temennilerle
yol alması pek mümkün değil"
diye konuştu. Ahmet Şık, parti-
sine politika üretmekten kadro
yetiştirmeye, örgütsel sorunlardan, parti içi oluşan
bürokrasiye kadar bir dizi başlıkta eleştiri yönelte-
rek, "Partinin var olan yapısal sorunları başta
olmak üzere sorunlu alanlara/kişilere neşter vura-
rak bu problemleri ortadan kaldıracak bir değişimi
başlatarak yola çıkmak gerek" ifadelerini kullandı.
Şık’ın üzerinde durduğu başka bir sorun ise
HDP’nin CHP’lileşmesi. Şık bu sorunu şöyle ta-
nımlıyor: "HDP’deki parti içi bürokrasi ve bunun
yarattığı statükoyla birlikte karşımıza çıkan tablo
hantallaşma oluyor. Başka bir deyişle HDP için so-
runun adını CHP’lileşme diye koymak yanlış
olmaz. Kongre’den beklentisinin geçmiş dönemi
masaya yatırarak daha örgütlü, daha güçlü, daha
organize bir mücadele yürütebilmenin zemininin
nasıl sağlanabileceği ve ülkenin ve tüm yurttaşların
meselelerine dair sözü ve çözüm önerileri olan bir
politik çizgi olduğunu belirten Şık, “Bu bir özeleştiri
olarak kabul edilebilir” şeklinde konuştu.

HDP temenniyle
yol alamaz

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’de
dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığını belirterek,
hükümete “önlem alın” çağrısında bulundu. Ahmet Şık



G örevinden ayrılan İBB Genel Se-
kreter Yardımcısı Yeşim Meltem
Şişli’nin İSMEK yöneticisi ka-

dınlara yönelik “Bu yaz sıcağında başör-
tüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor
olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca
birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi
bu akşam itfaiyecilerle bir araya getire-
lim tanışırsınız” dediği iddia edilmişti.
Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İSMEK yöneticisi kadınlara ha-
karette bulunduğu öne sürülen Yeşim
Meltem Şişli hakkında inceleme başlatıl-
dığını açıklamıştı. Yeşim Meltem Şişli
hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı soruşturma başlatmış, Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da
beş müfettiş görevlendirmişti. İddiana-
mede Şişli'nin 3 yıldan 9 yıla kadar ha-
pisle cezalandırılması istendi.

Kendimi ihbar ettim

Meltem Şişli savcılığa verdiği ifadede
hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu
vurgulamıştı. Şişli ifadesinde göreve baş-
ladıktan sonra 658 toplantı yaptığını
olaya konu toplantıda idarenin verimli-
liği, işleyişi, bütünlüğü, yerindeliği gibi
hususların ele alındığını belirtmişti. Top-
lantının, İSMEK binalarının fiziki du-
rumu ile ilgili bilgi almak, önerileri
dinlemek ve değerlendinrmede bulun-
mak için yapıldığını belirten Şişli, “Top-
lantının hiçbir aşamasında Ali Bey’e,
‘evde kadın, burada kadınlarla çalışıyor-
sunuz. Ne kadar şanslı adamsınız’ şek-
linde bir söz sarf etmedim.
Bekar olan İSMEK Bölge sorumluları-
nın belediyede itfaiye personeli ile buluş-
turup, tanıştırıp, kaynaştırılması şeklinde
bir ifadem olmadı. Kesinlikle sözleşme
ve davranışlarımla tahkir edici bir ey-
lemde bulunmadım. Toplantı sonrası
İSMEK Bölge sorumlularının hiçbiri-

siyle görüşmedim. Hiç kimseyle din, dil,
ırk, inanç, giyim, kuşam gibi hususlarda
tartışmadım ve kimseyi de tartıştırma-
dım. Ben toplantıdan 5-6 ay sonra ba-
sında böyle haberler çıkınca yönetime
dilekçe vererek teftiş incelemesi talep
ettim. Yani kendi kendimi ihbar ettim.
Böyle bir şey yapmış olsaydım müfettiş
istemezdim. Ben gerçekten masumum.
Yönetimdeki arkadaşlarla öpüşerek ay-
rıldık. Buna ilişkin toplantı odasının çıkı-

şını gösteren kamera görüntüler mevcut”
açıklamasında bulundu. 

6 ay sonra nortaya çıktı!

İSMEK’te kursiyerlerden para alındığına
dair CİMER’e şikayet yapıldığını, yapılan
incelemede ücret talep eden kişilerin iş
akdinin fesih edildiğini anlatan Şişli, hak-
kındaki şikayetinde bu yüzden yapıldığını
savunmuştu. Şişli ifadesinde, “İlgili okul
müdürüyle ön inceleme yapılmış, konu

konuşulduğunda kursiyerlerden alınan
400 TL’nin önemli olmadığını söylemiş
ve bunu yönetimin de bildiğini belirtmiş.
Bunun üzerine 20 bölge sorumlusu ve
kursiyerlerden ücret talep eden müdürün
iş akdi fesih edildi. Olayın gerçekleştiği
tarihten 6 ay sonra yolsuzluk olarak
özetleyebileceğimiz işlemler nedeniyle iş
akitleri fesih edilen kişiler aynı anda suç
duyurusu yapmış olmalarına dikkat çek-
mek istiyorum” açıklamasını yapmıştı. 
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Sterilizasyon Sarf Malzeme ve Sarf Karşılığı Cihaz Alım İhalesi kiralama işi,
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği uyarınca açık ihale kapalı zarf
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 – İdarenin
a) Adresi : Beşyol Mah.Eski Londra Asfaltı No:10 

K.Çekmece/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 0212 411 39 00  -  
c) Elektronik posta adresi : mongun@biruni.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : www.birunihastanesi.edu.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sterilizasyon Sarf Malzeme ve 

Sarf Karşılığı Cihaz   
Alım İhalesi

b) Yapılacağı yer : Biruni Üniversite Hastanesi 
c) İşe başlama tarihi : 05.03.2020
ç) İşin süresi : 22 Ay
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Biruni Üniversite Hastanesi
b) Tarihi ve saati : 28.02.2020  Saat: 09:00
3 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
3.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı
Satın Alma Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
3.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4 - Teklifler, 28 Şubat 2020 Saat: 08:30 tarih ve saatine kadar Biruni Üniversitesi
Hastanesi Satın Alma Müdürlüğü’ne elden teslim edilir. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1136236)

İHALE İLANI
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Görevinden ayrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'ye İSMEK'te kadın yöneticilere "hakaret" 
ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Şişli, “Böyle haberler çıkınca yönetime dilekçe vererek teftiş incelemesi talep ettim.
Yani kendi kendimi ihbar ettim. Böyle bir şey yapmış olsaydım müfettiş istemezdim. Ben gerçekten masumum” savunmasını yaptı

BEN GERCEKTEN
MASUMUM!

Suriye politikaları nedeniyle Türkiye ile oldukça gergin günler geçiren Ruslar, Orman Bakanlığı’nın
uçak ihalesine teklif vermedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya’da görüp beğendiği Rus
Be-200 uçaklarını üreten Beriyev şirketinin ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu

Önlerinde hiçbir
engel kalmasın

ÇATALCA Belediye Başkanı Mesut Üner,
üniversite hayali kuran ancak, ilçe dışın-
daki kurslara gitme zorluğu ve maddi ola-

naksızlıklar nedeniyle sınava hazırlık sürecinde
güçlük yaşayan öğrencilere ve ailelerine destek olmak
için Sürekli Eğitim Merkezini kurarak ücretsiz olarak
öğrencilerin hizmetine sundu. Sürekli Eğitim Merke-
zi’nde sınavlara hazırlanan gençlerin, hayallerine ka-
vuşmak için sıkı bir disiplinle çalıştığını belirten
Başkan Mesut Üner, "Çatalcalı vatandaşlarımızla
büyük bir aile olduk ve ailemizin genç bireylerinin ge-
lecekleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Üniversiteye hazırlanan, üniversitede okumayı hedef-
leyen gençlerimizin önünde artık hiç bir engel kalma-
sın istiyoruz. Öğrencilerimizin yakalayacakları başarı
onlar için ne kadar önemliyse bizler için de aynı dere-
cede önemli. Sürekli Eğitim Merkezimiz ile gençleri-
mizin geleceğe umutla bakmasına vesile olmaktan
mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kaydetti.

Daima yanlarındayız

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Sürekli Eği-
tim Merkezi’ne yaptığı ziyarette 06 Şubat’ta başlaya-
rak 3 Mart 2020 tarihine kadar başvuruları devam
edecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na
(YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Genç-
lerin sınava hazırlık yolunda yalnız olmadıklarını dile
getiren Başkan Mesut Üner, öğrencilere sınavı yaşa-
mın tek ve en önemli dönüm noktası gibi algılama-
malarını hatırlattı. Gençlere stres yapmayın
çağrısında da bulunan Başkan Mesut Üner, “Hedefe
giden yolda başarmanın birinci kuralı çalışmak ve
inanmaktır. Sınava hazırlık döneminin ödülünü ile-
ride alacaksınız. Bizler başarmak için çalışan siz de-
ğerli öğrencilerimize güveniyoruz. Bu yolda sizlerin
yanında olan değerli öğretmenlerimize teşekkür edi-
yorum” ifadelerine yer verdi. 

‘Dali’nin Kadınları’ Maltepe’de sahnelendi
ÇOLPAN İlhan ve Sadri Alışık Ti-
yatrosu, “Dali’nin Kadınları”
isimli oyunuyla Maltepe Beledi-

yesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Mer-
kezi’nde sahne aldı. Türk tiyatro ve sinema
dünyasının sevilen isimlerinden Hatice Aslan,
Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve
Açelya Devrim Yılhan’ın rol aldığı oyuna ti-
yatroseverler büyük ilgi gösterdi. Oyunda
dört efsane kadın Marilyn Monroe, Virginia
Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo sahnede bir
araya getirildi. Yönetmenliğini Ali Düşenkal-

kar’ın üstlendiği oyunda, dört karakter çarpıcı
ve değişik bir üslup ile sahneye aktarıldı. Sür-
realist ressam Salvador Dali’nin verdiği da-
vette geçen oyunun müziklerini Gürkan
Çakıcı, dekor ve kostümlerini Dilek Kaplan
hazırladı. Ütopik bir evrende yaşanan, yer ve
zaman kavramının kaybolduğu oyunda izle-
yiciler olağandışı bir yüzleşmeye, birbirinin
yerine geçen kişiliklere ve sorulamayan soru-
lara ve sorgulara tanıklık etti. Başarılı sahne
performansları ile beğeni toplayan oyuncuları
oyun bitiminde izleyiciler ayakta alkışladı.

Ruslar teklif bile vermedi

Geçen yıl 500 hektarın üzerinde or-
manı kül olan Türkiye'nin 202 yazı
için açtığı “yangın söndürme uçağı

kiralama ihalesi” bu sabah Ankara'da gerçek-
leştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rus-
ya'da Devlet Başkanı Putin'le birlikte özel
olarak fuarda görüp beğendiği, daha sonra
Orman Bakanı Pakdemirli'nin gidip bizzat test
ettiği ve Türkiye'de kullanılması için mevzu-
atta özel değişiklik yapılan Rus Be-200 uçak-

larının ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle ba-
kılıyordu. Ancak uçağı üreten Beriyev Uçak
Şirketi son anda teklif vermekten vazgeçti.

Ankara'ya kadar geldiler

Rusların Ankara'ya kadar gelip ihaleye katıl-
malarına rağmen teklif vermemesi, Suriye po-
litikaları nedeniyle son günlerde oldukça
gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı olabile-
ceği değerlendirildi. İhaleye katılan diğer fir-

maların da teklif vermemesi dikkat çekti. İha-
lenin ileri bir tarihte tekrarlanması bekleniyor.
İhale tarihine iki gün kala Be-200 uçaklarını
üreten Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAK) ça-
tısı altında faaliyet gösteren Beriyev Uçak Şir-
keti’nin CEO’su Yuriy Grudinin kendinden
emin konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Türkiye, dört adet jet amfibi uçağı için ihale
açtı. Jet amfibi uçağı sadece Beriyev Uçak 
Şirketi’nde var.”

Kendi kendini ihbar ettiğini anlatan Şişli, “Hiç kimseyle din, dil, ırk, inanç, giyim kuşam üzerinden tartışmam olmadı” dedi.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut 
Üner, üniversiteye hazırlanan gençlere
destek olmak amacıyla açılan Sürekli
Eğitim Merkezi’i ziyaret ederek,
"Üniversitede okumayı isteyen 
gençlerimizin önünde artık hiçbir 
engel kalmasın istiyoruz" dedi

MÜFETTiŞi
KENDiM
iSTEDiM

Yeşim
Meltem
Şişli



5 Şubat’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havali-
manı’na inerken pistten çıkan uçağın
savrularak parçalanması sonrası üç ki-

şinin öldüğü kazayla ilgili yeni bir gelişme ya-
şandı. Pegasus Havayolları ait uçağının
karakutularındaki kayıtlar Alman Havacılık
Kaza Soruşturma Bürosu’nda Amerikalı yetkili-
lerin nezaretinde deşifre edildi. Deşifre edilen
konuşmalardan; olumsuz meteorolojik şartlar-
dan, kule ve pist bakım hatalarına kadar bir dizi
ihmal çıktı. Kayıtlara göre kazada pilot hatası-
nın düşük seviyelerde olduğunun saptandığı
öğrenildi. 

İnişten önce yıldırım düştü

Olumsuz hava şartları nedeniyle Pegasus’un
kaza yapan uçağına inişinden hemen önce yıl-
dırım düştü. Yıldırımlara karşı donanımlı olan
uçaklar bundan etkilenmiyor ancak her iki pilot
da prosedür gereği konsantrasyonlarını yıldırı-
mın uçağın aletlerine bir etkisi olup olmadığına
odakladı.
Uçağı kaptan pilot kullanırken ikinci pilot ise

iletişim ve aletlerin takibi görevine odaklan-
mıştı. Kule daha önceki iki uçağın pisti pas
geçtiğini söyledi. Ancak bu uyarısını havacılık
terminolojisine göre İngilizce yerine Türkçe
yaptı. Kaptan “Anladım diye cevap verdi ancak
iletişimden sorumlu Hollandalı ikinci pilot
anonsu anlamadığı ve inişe saniyeler kaldığı
için kokpitte koordinasyon bozuldu. Bu sırada
bir başka uçak, kaza yapan uçaktan hemen
önce aynı arka rüzgarla kalkış yaptı. Bu da pi-
lotlara her şeyin normal akışı içerisinde olduğu
hissini yarattı.

Pistin 705’inci metresine indi

O sırada arka rüzgar saatte 26.4 km süratle
esiyordu. Pegasus Havayolları arka rüzgar pas
geçme limiti saatte 28 km olduğu için pilotlar
toleranslar içinde olan uçakla iniş kararı aldı.
Pistin uzunluğu 3 bin metre. Uçak, sanılanın
aksine pistin ortalarına veya sonuna doğru sert
olarak değil, normal bir mesafe olan pistin
705’inci metresine indi. Pilotlar uçak indiği
anda normal frenleme yapmaya başladı. Uça-

ğın sürati saatte 98 km sürate
kadar düşmesine rağmen o anda
aniden arka taraftan gelen rüzgarın
sürati saatte 51 km’ye çıktı. Bu itiş sü-
rati arttırdı.

Kaymaya başladı hız kesmedi

Pilotlar yine de duracaklarından emin oldukları
için sert frenlemeden vazgeçerek ıslak ze-
minde kaymamak için kendi aralarında konu-
şarak pistin ortasındaki değil sonundaki
çıkıştan dönmeye karar verdi. Bu sırada kabin
içerisinde her şey normal olup uçak yavaşla-
dığı için hostesler “Telefonlarınızı kullanabilirsi-
niz” anonsu yaptı. Pilotlar sıklıkla
kullanılmayan pistin sonundaki dönüşe doğru
geldiklerinde iyice yavaşlamak için tekrar fren
yaptı. Ancak muhtemelen uçak, pist üzerinde
bulunan daha önceki yüzlerce iniş kalkışla olu-
şan lastik izlerinin üstüne inince kaymaya baş-
ladı ve hız hiç kesilmedi. Sorun tam olarak bu
anda başladı ve pilotlar bir anormallik oldu-
ğunu bu sırada anladı. Pilotlar sert frene geç-

me-
lerine

rağmen
uçak 17 sa-

niye boyunca pistin
son 700 metresini kayarak ve hiç yavaşlama-
yarak katetti. Bu süre ve mesafe normal zemin
olması halinde daha hızlı bir uçağın bile dur-
ması için gayet yeterliydi.

İstinat duvarına çarptı

Pistin sonunda “stop way” adı verilen bu gibi
durumlarda uçağı hasar almadan durduracak
yumuşak toprak zeminli saha yerine dik eğim
bulunması nedeniyle uçak aşağıya yuvarlandı.
Dik zeminin kaymaması için yapılan istinat du-
varı uçağın parçalanmasına ve hasarın artma-
sına neden oldu. Ancak yetkililer bu durumun
aynı zamanda uçağın motorlarının koparak
gövdeden ayrılmasına neden olduğu ve böy-
lece uçakta yangın çıkmadığı görüşünde de
birleşiyorlar.
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ZAYİ İLANLARI 
İl Tarım Orman Müdürlüğüne bağlı Veteriner

Hekim çalışma izin belgemikaybettim.
Hükümsüzdür. Nihan Apaydın

İl Tarım Orman Müdürlüğüne bağlı Veteriner
Hekim çalışma izin belgemikaybettim.

Hükümsüzdür. Çağrı Yaman 
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kaza İnce-
leme ve Araştırma Kurumu (KAİK) yetkilileri tüm bu bilgi-

ler ışığında, başta pistin en son ne zaman temizlendiği olmak
üzere hava trafik kontrolörleri dahil araştırmayı daha geniş bir
perspektife yaymaya hazırlandığı öğrenildi. Olayın hemen ar-
dından uçağın sert inişi sonrası kazanın oluştuğuna yönelik
açıklama ve yorumlar nedeniyle gözler neredeyse tamamen
pilotlara çevrilmişti. Ancak gerek uçağın rüzgar limitlerinde

inmesi gerek ise pistin ilk bölümüne teker koyması ve
hatta uçağın neredeyse durma aşamasına gelmesine

rağmen son metrelerde hızını hiç kesemeyerek
kaymasının, inceleme heyetinin diğer risk fak-

törlerine de odaklanmasına neden ol-
duğu bildirildi.

KONTROLÖRLER 
ARAŞTIRILACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken savrulup parçalanan Pegasus
Havayolları'na ait uçağın karakutusu çözüldü. Deşifre edilen

konuşmalardan; olumsuz meteorolojik şartlardan, kule ve pist bakım
hatalarına kadar bir dizi ihmal çıktı. Kayıtlara göre kazada pilot

hatasının düşük seviyelerde olduğunun saptandığı öğrenildi

KARAKUTU 
COZULDU!
KARAKUTU 
COZULDU!
KARAKUTU 
COZULDU!
KARAKUTU 
COZULDU!
KARAKUTU 
COZULDU!
KARAKUTU 
COZULDU!

ALTI TARiHi HAMAM
ÜSTÜ iŞ MERKEZi!

Büyükçekmece'deki
tarihi Yusuf Paşa

Hamamı’nın üzerindeki iş
merkezi, görenleri

şaşırtıyor. Yapı elemanları
ve süslemeleri 17. yüzyılın
izlerini taşıyan ve 1800’lü

yıllarda hamam olarak
kullanılan tarihi yapının

bitişiğine ve üzerine 
1987 yıllında 5 katlı iş

merkezi yapılmış

büyüKçeKmece Hamam
Sokağı’ndaki tarihi Yusuf
Paşa Hamamı'nın bitişi-

ğinde yıllardır 5 katlı bir iş merkezi var.
İş merkezinin son 2 katı ise tarihi ha-
mamın üstünde bulunuyor. Bir süre
Büyükçekmece Belediyesi tarafından
kültür merkezi olarak kullanılan ilçe
sakinleri tarafından "Tarihi Eski
Hamam" olarak da bilinen yapı, bu-
günlerde kafe olarak işletilmek üzere
kiraya verildiği, ruhsat almasının ar-
dından faaliyete geçeceği öğrenildi.

Kafe yapacaklar

Tarihi hamamın üzerindeki iş merke-
zinde dükkanı bulunan Nazmi Yazıcı,
"Şu anda burası Anıtlar Kurulu’na ka-
yıtlı ama şahsa tapulu bir yer. Bir arka-
daş burayı kafe yapmak için kiraladı
ama şu anda bir faaliyet yok. 2 aydır
da bekliyor" dedi. İş merkezinin yakla-
şık 30 sene önce yapıldığını söyleyen

Yazıcı, "Bu inşaat da sanıyorum
1987’lerde yapıldı. Hamam da altında
kaldı. Bu da enteresan bir mimari, bi-
nanın altında kaldı. İçerisinde tuvalet,
2-3 ayrı bölüm, bir de salon var. Tefer-
ruatlı bir hamam olmadığını biliyo-
rum. Tasvip edilir bir şey değil bu ama
yapılmış. Tarihi eserler mutlaka korun-
malıdır, tarihe sahip çıkılmalıdır. 3-4
senedir Büyükçekmece Belediyesi bu-
rada kültürel faaliyetler yapıyordu. Şu
anda da bir arkadaş tarafından kafe
yapılmak üzere kiralanmıştır. Lamba-
lar falan asıldı ama sanıyorum ruhsat
alamıyorlar. Anıtlar Kurumu ‘bir çivi
dahi çakamazsınız buraya’ dedi” diye
konuştu.

Planlı, projeli bir bina

İş merkezinin mülk sahibi Mehmet
Tekdemir de hamamın üstüne bina ya-
pılmasına ilişkin, “Bu bina 30 senelik
bir bina. Zaten burayı yapan müteah-

hit gerekli ruhsatlarını almış. Hatta bu-
rayı alçak olduğundan dolayı bir sefer
yıkmışlar, ikinci sefer ‘bu kadar yüksel-
teceksiniz’ diyerek ruhsat vermişler.
Onu da adam yapmış. Burada ruhsat-
larda, vakıflarla veya herhangi bir ku-
ruluşlarla ilgili sıkıntı yok. Planlı,
projeli yapılmış bir bina. Ben sonradan
aldım bu binayı. Ne tapu da bir sıkıntı
var ne başka bir şeyde. Hamam olan
yeri ben kullanmıyorum. Onun sahibi
başka, adam kullanma hakkını almış.
Burası Anıtlar Kurulu’na ait bir yer.
Bina yapıldığı zaman böyle anlaştıkla-
rına göre bir sıkıntı yok" dedi. Bir çevre
sakini de "1985’ten beri buradayım.
Hamamın etrafının açılması iyi olur.
Gelen turistler mesela ‘bunun üstünde
ne var’ diye bakıyor. Binayı görünce,
turistlerin hepsi şaşkınlıkla bakıyor. Ta-
rihi eser burası, tarihi eserin üzerinde
bina olmamalı. Tarihi eseri korumalı-
yız" ifadelerini kullandı.  DHA

ÖZGÜR ÖZEL’E ASALAK DAVASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçiler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında,
kendilerine hakarette bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Özgür Özel, "AK Parti'den aldığımız
belediyelerde bankamatik memuru olan bütün asalakları kovduk" açıklamasını yapmıştı
istanbul Büyükşehir Belediyesi'nde
(İBB) işten çıkarılan işçiler, CHP
Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 13
Şubat 2020 tarihinde kendileri hak-
kında yaptığı açıklamalarda hakaret
ettiğini öne sürerek, suç duyurusunda
bulunmak için Çağlayan'da bulunan
İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Grup,
Özgür Özel hakkında İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı'na "Alenen haka-
ret", "İftira" ve "Sövme" suçlarından
suç duyurusunda bulundu.

Bir mesajla işten atıldık

Suç duyurusu öncesinde adliye
önünde toplanan grup adına basın
açıklaması okundu. İşçiler adına ko-
nuşan Umut Aydoğan, "Bilindiği
üzere bundan 178 gün önce aldığımız
tek bir mesaj ile iş yerimizden haksız
yere çıkartılmıştık ve 178 gündür hak-
kımız olan iş yerimize dönmek için bir
mücadele veriyoruz. Bu mücadele es-
nasında İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Meclisinde bizleri araştırmak
adına bir araştırma komisyonu kurul-
muş ve bu komisyon çıkarılan işçilerin
bankamatik memuru olmadığı ve
haksız yere işten çıkarıldığını kamuo-
yuna belgelerle sunmuştu. Fakat geç-
tiğimiz günler içerisinde CHP Grup
Başkanvekili ve ayrıca Manisa millet-
vekili Sayın Özgür Özel, Türkiye
Büyük Millet Meclisi toplantısında
yaptığı bir açıklamada 'Gerek İstan-
bul'da gerek Ankara'da ve diğer AK
Parti'den aldığımız belediyelerde per-
sonel çıkışı var mıdır? Vardır banka-
matik memuru olan bütün asalakları
kovduk. Ama namusu ile çalışan AK
Partili olmuş, MHP'li olmuş perso-
nele siyasi tercihinden ötürü asla ve
asla bir işten çıkarma olmamıştır' tar-
zında saygısızca hakaret ederek Sayın
Özel olduğu makamı unutmuş mille-

tin vekili olmaktan çıkarak siyasi rant
elde etmek amacıyla bu şekilde bir
açıklama gerçekleştirmiştir."

Namusumuza dil uzattı

"Bakınız biz eğer tekrar işine, çocukla-
rına helal lokma götürebilmek gayreti
içerisinde olan ve İstanbul'a aşkla hiz-
met eden işçilerdik. Çalıştığımız süre
zarfındaki resim, video giriş çıkışında
imzalarımızı çalışırken ki kamera ka-
yıtlarımız İBB'deki komisyon araş-
tırma sırasında ortaya çıkarmıştır"
diyen Aydoğan, "Fakat milletvekili
Sayın Özgür Özel haddini aşarak her
şeyden önce Türk milletinin bir ferdi
olan bizi işçileri, emekçileri asalak di-
yerek hakaret etmiş ve üstüne de na-
musumuza dil uzatmıştır.
Dokunulmazlığı bulunan Sayın
Özel'e buradan sesleniyoruz. Siz şere-
finizi, namusunuzu ortaya koyup söz-
ler verdiniz. Verdiğiniz sözlerin

hiçbirini yerine getirmediniz fakat
şeref ve namus bizim yaşama gaye-
mizdir. Buna dil uzatmak kimsenin
haddine değildir. Burada toplanma-
mızın amacı Sayın Özel'e birazdan
suç duyurusuna bulunmaktır. Hukuk-
sal olarak gereken bütün mücadeleyi
vereceğimizden kimsenin şüphesi ol-
masın. Buradan kendisine sesleniyo-
ruz. Bulunduğunuz makamı
hatırlayıp milletin vekili olduğunuzu
anlayın. Vekili olduğunuz bu millete,
sizler hakaret edip iftirada buluna-
mazsınız. Kendisinden öncelikle tüm
işçi ve emekçi kardeşlerim olmak
üzere Türk milletinden özür dilemeye
davet ediyorum. Ayrıca CHP Genel
Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'ndan
neden bir uyarı verilmediğini de
merak ediyorum. İşçi dostu olduğunu
söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu
konuda sessiz kalmayacağını ümit
ediyorum" ifadelerini kullandı.  DHA

HUKUK DiYENLER ŞiMDi NEREDE?
Basın açıklamasından sonra "Hak hukuk diyenler şimdi
neredeler" şeklinde slogan atan işçiler Özgür Özel, 
hakkında İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na "Alenen 
hakaret", "İftira", ve 
"Sövme" suçlarından 
suç duyurusunda 
bulundu.

Kadınlara eşit 
fırsat sunulmalı
İstanbul’da gerçekleşen Beşinci Kadın 
Liderlik Platformu Zirvesi’nde konuşan
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
(Kagider) Başkanı Emine Erdem,
“Kadınları sosyal açıdan
güçlendirmedikçe, eşit fırsatlar
sunmadıkça, ekonomiye dahil 
etmedikçe ekonomik büyümeden 
söz edilemez" dedi

Kagider,
Turkish
Women’s

International Net-
work (TurkishWIN)
ve UPS’in işbirli-
ğinde hayata geçiri-
len ve Yönetim
Kurulunda Kadın
Derneği’nin deste-
ğiyle düzenlenen
Kadın Liderlik Plat-
formu’nun (KLP) beşinci zirvesi gerçek-
leşti. “Kapsayıcılık: Egosistemden
Ekosisteme” temasıyla gerçekleşen zirve-
nin açılış konuşmasını yapan Kagider
Başkanı Emine Erdem, "KLP ile özel
sektörde kadın liderliği için çalışan
büyük bir ekosistem oluştu. Bugün zir-
vemizin teması ‘Egosistemden Ekosis-
teme’. Egosistem merkezcidir, ekosistem
dağılmıştır. Egosistem’de her şey içeride
icat edilir, bulunur, ekosistemde çözüm
her yerde olabilir. Egosistem sahiplenil-
miştir, kapalıdır; ekosistem paylaşımcı-
dır, açıktır. Egosistem hiper rekabetçidir,
ekosistem hiper işbirlikçidir. Egosistem
tekildir, ekosistem ise bir networktür.
Kadın Liderlik platformu da gerek pay-
daşları gerekse katılımcı firmalar ile ego-
sistemden ekosisteme geçisin,
kapsayıcılığın çok güzel bir örneğidir"
dedi. 

Yeni paydaşlar lazım

TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu
Melek Pulatkonak da “Kadın istihda-
mını artırmayı ve kapsayıcı kurum kültü-
rüne yatırım yapmayı hedefleyen tüm
şirketleri KLP ekosistemimize davet edi-
yoruz. 2020 yılı hedefimiz, platform bu-
luşmalarımızı İstanbul dışına taşımak.
Yeni paydaşlar edinmek, ekosistemimizi
genişletmek için heyecanlıyız" diye
konuşru.  DHA

Emine Erdem
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Allavi Irak’ı
geriyor

MUHAMMED Tevif Allavi'nin çalışma eki-
binde yer alan Türkmen Milletvekili Mu-
hammed Halidi, yaptığı basın

açıklamasında, Allavi’nin kabinesini geçen 16 Şu-
bat'ta duyuracağını söylemişti. Ancak Allavi, bir gün
önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyasi tarafla-
rın karışmadığı ve tarihi başarı niteliği taşıyacak liya-
katli, nezih ve bağımsızlardan oluşan kabinenin
tamamlanmasına az kaldı." ifadelerini kullanmıştı.
Allavi'nin siyasi partilerin baskısını yenerek, belirle-
diği özellikte bir kabineyi kurabilmesi zor görünüyor.
Şii, Sünni ve Kürt parti temsilcileri dün akşam geç
saatlere kadar Meclis Başkanı Muhammed el-Hal-
busi'nin evinde, Allavi'nin bağımsız kabine ısrarını
görüştü. Ancak yaşanan ihtilaflar bu partileri ortak
bir tutum belirleme noktasında buluşturamadı. Yerel
medyaya göre de, Kürt partileri kabineye Allavi'nin
seçmek istediği bağımsız bakanlar formülüne sıcak
bakmıyor. Bakanların partilerin kotası olduğunu ve
partiler tarafından seçilmesinde ısrar ediyor. Nitekim
Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat
Partisi (KDP) Politbüro Genel Sekreteri Fazıl Mi-
rani, yaptığı basın açıklamasında, Kürtlerin Irak
Anayasası'nda öngördüğü şekilde federal bir statüye
sahip olduğunu söyleyerek, yeni kabinedeki Kürt ba-
kanlar konusunda karar mercisinin Irak Kürt Bölge-
sel Yönetimi Başkanlığı olması önerisinde bulundu.
Sünni grupların da, bakanların belirlenmesinde ken-
dilerine rol verilmesini isteyerek, Kürtlerle benzer
tutum sergilediği biliniyor. Şii partiler ise, sokağın
tepkisi nedeniyle kabinede partili Şii bakanların yer
almamasına fazla itiraz etmiyor ancak bunun karşı-
lığında devletteki birçok önemli kurumun başına
partililerin geçmesi talebinde bulunuyor. Şii partile-
rin Allavi yönetiminde nüfuz sağlamak istediği ku-
rumların başında Merkez Bankası ve Irak Petrol
Pazarlama Şirketi (SOMO) ile diğer birçok bağım-
sız kurum geliyor. Siyasi partilerin dün yapılan top-
lantıyı bugün Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile
devam ettirme kararı aldığı iddia edildi.

Türkiye ile Rusya çatışabilir!
ABD Savunma Bakanlığı (Penta-
gon) Sözcüsü Jonathan Hoffman,
ABD Genelkurmay Başkanlığı

Sözcüsü Tuğamiral William D. Byrne ile Penta-
gon'da ortak basın toplantısı düzenledi. İd-
lib'deki son gelişmelere ilişkin bir soruya yanıt
veren Hoffman, Pentagon'un Suriye konusun-
daki duruşunun değişmediğini ve ülkede nihai

çözümün siyasi olması gerektiğine inandıklarını
ifade etti. Hoffman, şöyle devam etti: "Esed'in
kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görü-
yoruz. İdlib'deki saldırılarını görüyoruz. Rus-
larla Türklerin bu alanda geniş çaplı bir
çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyo-
ruz. Bundan kaçınmak için bir çözüm yolu bu-
lacaklarını umuyoruz. Uluslararası topluma

Suriye'ye İdlib'deki saldırıları durdurmak konu-
sunda baskı uygulama ve barışçıl bir çözüm
bulması çağrımıza devam ediyoruz." ABD Baş-
kanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile İdlib konusunda yakın ça-
lıştıklarını ifade ettiği hatırlatılarak, Pentagon'un
da bu çalışma içinde yer alıp almadığına ilişkin
soruya ise Hoffman yanıt vermedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı Kan, “BM'nin Suriye'deki tek
güvenilir partneri diyebiliriz Türkiye için. Türkiye yaptıklarıyla bütün ülkeler tarafından takdir ediliyor” dedi

SURIYE KONUSUNDA
TEK GUVENCE BIZIZ
T ürk milletvekilleri, BM Genel Mer-

kezi'nde düzenlenen Parlamentolar
Arası Birlik Grubu toplantılarında,

Türkiye'nin eğitim konusunda ve özellikle
başta kız çocukları olmak üzere gençlerin
bilim, teknoloji, matematik ve mühendis-
lik alanlarına yönlendirilmesine ilişkin ça-
lışmaları anlattı. AK Parti İstanbul
Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik
Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakcı Kan,
yaptığı açıklamada, her yıl katıldıkları
toplantıda bu sene ''Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedeflerinden'' eğitim konusunun
ele alındığını ve heyet üyeleriyle eğitime
erişilebilirlik, kadın ve erkeklerin eğitim-
den eşit oranda faydalanması gibi birçok
konuyu tartıştıklarını belirtti.

Eğitim konusunda çalışıyoruz

Teknolojinin eğitimde kullanılması, tek-
nolojiye ulaşım ve eğitime nasıl entegre
edildiğinden de bahsettiklerini dile geti-
ren Kan, sözlerini şöyle sürdürdü:''Tür-
kiye'nin bu noktada katetmiş olduğu
mesafe çok büyük. Diğer ülkelerde olma-
yan ve biz de olan bir şey var, ondan da
bahsettik. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonumuzun alt komisyonu olarak
çalışmakta olan ve çocukları, gençleri
özellikle kız çocuklarının bilim, sanayi,
teknoloji gibi STEM eğitimi denilen ma-
tematik ve fen bölümlerine teşvikiyle ala-
kalı Meclisimizde bir komisyon var. Biz
onunla alakalı da bir sunum yaptık. Bu-
rada Türkiye'nin eğitim konusunda yap-
tığı hizmetleri, verdiği hizmetleri ve
eğitimin ulaşılabilirliği açısından katet-
miş olduğu mesafeyi, engelli bireylerin
eğitimle alakalı yaşamış oldukları zorluk-
ların ortadan kalkabilmesi için neler ya-
pılabileceğini diğer ülkelerdeki güzel
ülkelerle beraber, biz de ülkemizdeki ör-
nekleri paylaştık heyet üyelerimizle bera-
ber.''

Kız çocuklarını önemsiyoruz

Türkiye olarak Suriyeli mültecilerin eği-
time ulaşımını sağlama konusunda yap-
tıkları çalışmaları da anlattıklarını
söyleyen Kan, ''Birleşmiş Milletler nez-
dinde de zaten BM'nin Suriye'deki tek
güvenilir partneri diyebiliriz Türkiye için.
Türkiye yaptıklarıyla bütün ülkeler tara-
fından takdir ediliyor.'' dedi. Türkiye'nin

6 Nisan'da Parlamentolar Arası Birlik
bünyesindeki üyesi olduğu coğrafi
''12+Grubu''nun toplantılarına ev sahip-
liği yapacağını ifade eden Kan, göç ve
mülteciler konusunu ve Türkiye'nin ev
sahipliği yaptığı Suriyeli mültecilerle ilgili
atmış olduğu adımları detaylı olarak ele
alacaklarını anlattı. Eğitime erişimin her
birey için önemli olduğuna dikkati çeken
Kan, özellikle kız çocuklarının eğitime
katılımı konusunda Türkiye'de son sene-
lerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın

başkanlığında birçok adım atıldığını ve
önemli mesafe alındığını kaydetti.

Yasaklar artık kalktı

Kan, şu değerlendirmelerde bulundu:
''Ayrıca 28 Şubat'ın seneyi devriyesine
gelirken şunu da söylememiz lazım. Tür-
kiye on yıllarca devam etmiş olan kadına
karşı ayrımcılığın, kız çocuklarına karşı
ayrımcılığın bir unsuru olan baş örtüsü
yasağını da ortadan kaldırmış oldu. O
manada hem okullarda hem mecliste bu
yasaklar, bu ayrımcılıklar ortadan kalk-

tığı için çok iyi bir noktadayız ama yeterli
mi tabii ki değil. Bizim kadınlarımız ve
gençlerimiz çok şanslılar. Kadınların
önünü açmak için mücadele eden bir
Cumhurbaşkanı var, bu vizyonu sergile-
yen bir idare var şu anda Türkiye'de. Bu
açıdan yüzde 17'yi aşmış olan bir kadın
temsiliyle, yüzde 17,4 ile istediğimiz nok-
tada asla değiliz Mecliste ama eğitim
düzeyinin artmasıyla, kızların, gençlerin
okula katılımının artmasıyla bunları da
yenebileceğimizi düşünüyoruz ve yapa-
cak çok işimiz var.''

Irak'ta siyasi grup ve partilerin, hükümeti
kurma görevi alan Allavi'nin "bağımsız
kabine" projesine karşı çıkarak, "partili
hükümet" baskısını sürdürmesi,
kabinenin oluşumunu geciktiriyor

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü
Hoffman, Türkiye ile Rusya'nın

İdlib'de geniş çaplı bir çatışmaya
yakın olduklarını gördüklerini 

belirterek, uluslararası toplumun
Esed rejimine saldırılarına son

vermesi konusunda baskı
uygulaması gerektiğini söyledi

AK Parti Ankara Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu
üyesi Prof. Dr. Arife Polat Düzgün de barışın, huzurun, demokrasinin
gelmesi için eğitimin şart olduğunu söyledi. BM'de Türkiye olarak eği-
tim seviyesinde gelinen noktayı ve ''STEM'' denilen fen bilimleri, tek-
noloji, matematik ve mühendislik ağırlıklı olarak kız çocuklarının
özellikle bu konuda yetiştirilmesiyle ilgili TBMM'deki alt komisyonun
çalışmalarını anlattıklarını belirten Polat, şunları kaydetti: ''Türkiye

eğitim yönünden oldukça iyi seviyede. Özellikle nitelikli eğitim, tek-
nolojiyi yakalayan bir eğitim sistemiyle iyi bir seviyede olduğu-

muzu gördük ve 2030 yılı hedefleri için de eğitimin erişilebilir
olması hedeflenirken Türkiye'de şu anda eğitim seviyesiyle

Türkiye'de vatandaşlarımıza her türlü eğitim verilmekte.
Özellikle Suriye'den gelen göçmen çocuklara da büyük

bir eğitim imkanı sağlanmıştır. Burada en azından
bulundukları topluluğa entegre olmaları için

Türkçe başta olmak üzere yaşlarına göre de
sınıf eğitimlerini aynen Türk vatandaşları

gibi ülkemizde görmekteler.''

Türk çocuklarından
farkları yok

Lavrov: Yeni bir şart yokLavrov: Yeni bir şart yokLavrov: Yeni bir şart yokLavrov: Yeni bir şart yokLavrov: Yeni bir şart yokLavrov: Yeni bir şart yokLavrov: Yeni bir şart yok
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin
sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin
sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin
sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin
sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin
sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin
sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin
sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin
sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin
sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lav-
rov, başkent Moskova’da Ürdünlü
mevkidaşı Eymen es-Safedi ile gör-

üştükten sonra ortak basın toplantısı düzen-
ledi. Gazetecilerin İdlib konusunda Türk ve
Rus heyetlerinin yaptığı görüşmelere ilişkin
sorusunu cevaplayan Lavrov, "İdlib ile ilgili
anlaşmaların uygulanması konusunda Rus ve
Türk heyetlerinin yaptığı müzakerelerde bir
sonuca ulaşılamadı. Biz herhangi yeni bir şart
teklif etmedik. Liderlerimizin (Putin ve Erdo-
ğan) üzerinde anlaştığı her şeyi yerine getir-
menin gerekli olduğuna inanıyoruz." dedi.
İdlib ile ilgili anlaşmaların temelinde muhalif-
lerin teröristlerden ayrılması şartı olduğunu
belirten Lavrov, teröristlerin bu anlaşmalarla
yapılan ateşkesin bir parçası olamayacağını
ifade etti.

Provokasyonlara devam ediyorlar

Türk tarafının muhalifler ile teröristlerin ay-
rımı konusunda sonuç alamadığını öne süren
Lavrov, bununla birlikte İdlib'de provokas-
yonların sürdüğünü savundu. Putin ve Erdo-
ğan'ın İdlib konusunda geçen sene
sonbaharda yaptığı ikinci görüşmede İdlib'de
silahsızlandırılmış bölge oluşturulması konu-
sunda anlaşıldığını anımsatan Lavrov, bu an-
laşmanın ihlal edilmemesi için bölgede hiçbir

silah ve militanın olmaması gerektiğini söy-
ledi. Rejimin İdlib'deki anlaşmalara ve ateş-
kese bağlı kalarak provokasyonlara karşılık
verdiğini öne süren Lavrov, Rusya'nın da
bunu desteklediğini ifade etti. Lavrov, terö-
ristler ve onlarla iş birliği yapanların belirle-
nen gerginliği azaltma bölgesinden çıkmak
istemediği için provokasyonları sürdürdü-
ğünü savundu.

Anlaşmayı kimse hatırlamıyor gibi

Şam rejiminin M4 ve M5 kara yollarını ele
geçirmesinin de Putin ve Erdoğan’ın İdlib
konusunda yaptığı anlaşmanın gereği oldu-
ğunu iddia eden Lavrov, "Bu konuyu bu
kadar ayrıntılı konuşuyorum çünkü olanlar
Eylül 2018 ve Ekim 2019'da ne üzerinde an-
laşmaya varıldığını kimsenin hatırlamadığı iz-
lenimi veriyor." diye konuştu. Bazı Batılı
temsilcilerin yorumlarına göre "İdlib'de Rusya
ve Türkiye'nin durumu sadece dondurmak
suretiyle teröristlere dokunmamak ve onların
faaliyetlerine izin vermek istediği izlenimi" ve-
rildiğini hatırlatan Lavrov, "Bu böyle değil.
Teröristlere İdlib'de hiçbir zaman dokunul-
mama konusunda söz verilmedi. Rus ve Türk
liderlerin yaptığı anlaşmaları tekrar okuyu-
nuz, o zaman her şey anlaşılacak." ifadelerini
kullandı. Rusya'nın Türkiye ile görüşmelere

en üst düzeyde devam etmeye hazır olduğunu
vurgulayan Lavrov, "Türk meslektaşlarımızla
mevcut durumu, üzerinde anlaştığımız şeyi
yerine getirmenin yollarını, bir buçuk yıl ön-

ceki durumun yeniden yapılandı-
rılması açısından değil,

bahsettiğim sonuçlar açısından
bu anlaşmaların yerine geti-

rilmesini incelemeye devam
edeceğiz. En üst düzey
dahil her seviyede çalış-
maya hazırız." şek-
linde konuştu.

Lavrov, Türkiye
ve Rusya arasında
İdlib konusunda
bir uzlaşma
olmadığını
belirtirken, “Bu
ileride olmaz
anlamına
gelmemeli”
diye konuştu.

Jonathan
Hoffman

Muhammed
Tevif
Allavi

Ravza Kavakcı Kan,
Türkiye’nin Suriye
konusundaki insani
politikalarıyla bütün
dünya ülkelerine
örnek olduğunu
ifade etti.
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Sanat Tarihçisi Prof. Dr.
Hamza Gündoğdu,
Fatih Sultan Mehmet

Vakıf Üniversitesince Kandilli yer-
leşkesinde düzenlenen "Mimar
Sinan ve İstanbul" konulu konfe-
ransta yaptığı konuşmada, Mimar
Sinan'ın dünyanın en büyük mimar-
larından biri olduğunu söyledi. İs-
tanbul'da yaşayanların Mimar
Sinan'ın eserlerini hakkıyla tanıma-
dığını ifade eden Gündoğdu, "Sa-
dece mimarlıkta değil, estetik
güzelliklere de imza atan biridir ve
407 eserin sahibidir. Bayındırlık Ba-
kanlığı sırasında onun imzasından
geçen eserlerle birlikte çok fazla
eseri vardır. Sinan, nerede doğdu,
neler yaptı nasıl bir hayat yaşadı
gibi konularda pek çok kitap yazıldı

ve çeşitli faaliyetler yapıldı. Kıymet
ve kadir bilmek açısından bu çalış-
malar çok güzel çalışmalardı, pek
çoğuna biz de dahil olduk." diye ko-
nuştu.

Saraya nasıl alındı?

Gündoğdu, Mimar Sinan'ın 1490'lı
yıllarda dünyaya geldiğini anlatarak,
konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bazı
kaynaklarda, Sinan'ın, Mimar Sinan
bin Abdulmennan diye yazdığını
görüyoruz yani Mennan'ın oğlu an-
lamına geliyor. Hristiyan çocukları-
nın Müslüman olmalarıyla birlikte
Abdurraşid, Abdulmennan gibi
isimlerle anıldığı bilinir. Sinan'ın da
böyle bir aileden devşirilmiş ve Os-
manlı sarayına getirilmiş olduğunu
anlıyoruz. Saraya getirilenler ise fi-

ziki-akli birtakım tetkiklere tabi tu-
tuluyor ve bunların içerisinde umut
vadedenler alınıp belirli yerlerde
değerlendiriliyordu. Sinan, zeki ve
parlak bir görüntü çizmesi üzerine
saraya alınıyor. Sarayda ilgi ve ye-
teneği ölçüsünde çeşitli faaliyetlere
yönlendirildiği biliniyor." Mimar
Sinan'ın 407 eseri bulunduğunu
belirten Prof. Dr. Gündoğdu, "Si-
nan'ın hayatına baktığımız zaman
gerçekten dolu dolu bir hayat yaşa-
dığını görüyoruz. Çalışmalarının
içerisinde önce çıraklık, kalfalık ve
sonra da ustalık dönemine ulaştı-
ğını görüyoruz." dedi.

172 eseri kayıp

Gündoğdu, şunları anlattı: "Tezki-
retü'l-Bünyan ve Tezkiretü'l-Ebniye

(Mimar Sinan'ın Anıları) isimli
eserde, Sinan'a ait tam olarak
400'den fazla eserin olduğu belirti-
liyor. Bunlardan 107'si cami, bun-
lardan da 78'i kubbeli, 25'i ahşap
çatılıdır. 78 camiden 64'ü günü-
müze kadar ulaşabilmiş, 9'u yeni-
lenmiştir. Diğer yapılarına bakacak
olursak, 52 mescit, 45 türbe, 74
medrese, 8 darülkurra, 6 sıbyan
mektebi, 6 tekke, 3 daruşşifa, 31
han, 38 saray, 5 köşk, 8 mahzen, 56
hamam, 9 köprü ve su kemeri gibi
pek çok esere imza atmıştır. Bu
eserlerden bir kısmı hastalığı süre-
since tamamlandığı biliniyor. Bu
yapılardan 172'si günümüze 
ulaşmamış, saray ve köşkler ise 
maalesef en çok zarar gören 
yapıtlardan olmuştur."

Mimar Sinan gibisi gelmez

T ürkiye'den yasa dışı yollarla götürü-
len, İngiltere'de tespit edilen ve Kültür
ve Turizm Bakanlığının girişimleri so-

nucunda iade süreci tamamlanan Isparta kö-
kenli Sidamara tipi lahit ile milattan önce
3000-2000'e tarihlenen iki boğalı kağnı eseri,
ülkeye getirildi. İki kültür varlığı, Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı
basın tanıtımıyla Anadolu Medeniyetleri Mü-
zesi'nde sergilenmeye başlandı. Bakan Ersoy,
burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dün-
yanın en zengin arkeolojik mirasına sahip ül-
kelerden biri olduğuna işaret ederek, "İnsan
medeniyetinin doğduğu, onlarca farklı devlet
ve kültür yapısına evrildiği, tarihi şekillendiren
sayısız dönüm noktasının gerçekleştiği top-
rakların üzerinde yaşıyoruz. Böylesine zengin
bir kültür ve medeniyet mirasına sahip çık-
mak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.
Kültür varlıklarının korunması için azami
hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Ersoy,
ayrıca çeşitli yollarla sınırların dışına çıkarıl-
mış hazineleri de gerek diyalog kurarak gö-
nüllülük esasıyla gerekse hukuki yollarla ait
oldukları topraklara getirmek için yoğun
mesai harcadıklarını bildirdi.

5 bine yakın eser geri getirildi

Ersoy, sadece geçen yıl 106 kültür varlığının
iadesinin sağlandığını belirterek, şöyle ko-
nuştu: "Bugün yine yürüttüğümüz çalışmala-
rın başarılı bir sonucu olarak iki kültür
varlığımızın daha ülkemize dönüşünün mut-
luluğunu yaşıyoruz. Neticede 2004-2020 ara-
sında 4 bin 439 kültür varlığının ülkemize
iadesi sağlanmıştır. Özellikle belirtmek istiyo-
rum, 2002 yılında bir tane eseri yurt dışından
getirtmiştik. Kaçakçılık Dairesi oluşturup üze-
rine daha hızlı gidildikten sonra 2004'ten
sonra hızlandı, 5 bine yakın tarihi eserin ülke-
mize geri getirilmesi başarıldı." İngiltere'den
iadesi sağlanan eserler hakkında da bilgi
veren Ersoy, bunlardan birinin Isparta Müze-
si'ndeki Sidamara tipi lahite ait olan ve 1987-
88'de yurt dışına çıkarıldığı tahmin edilen iki
kayıp parçadan biri olduğunu, eserin, Chris-
tie's Müzayede Evi'ne ait bir katalog taranır-
ken 4 Aralık 2019'da satışa çıkarılacağının
tespit edildiğini anlattı.

Eserlere ilişkin detaylı bilgi verdi

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak
hemen harekete geçtiklerini, İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol
Dairesi ve İngiltere polisiyle irtibat kurdukla-
rını, bu girişimlerle eserin satışının ileri sevi-
yede tetkikler yapılması için geçici olarak
durdurulduğunu belirtti. Sunulan veriler saye-
sinde yasa dışı şekilde Türkiye'den çıkarıldığı
konusunda ikna olan İngiliz polisinin, eseri
elinde bulunduran kişiyle görüşerek iadesine
aracılık etttiğini dile getiren Ersoy, ikinci esere
ilişkin de şu bilgileri verdi: "İkinci eser ise mi-
lattan önce 2 ila 3'üncü bine tarihlendirilen, iki
adet boğa tarafından çekilen bir araba mode-
lidir. Yine İngiltere'de bulunan Bonham's
Müzayede Evi'nde, 28 Kasım 2019'da yapıl-
ması planlanmış olan açık arttırmaya ait ka-
talogda tespit edilmiş ve derhal işlemler
başlatılmıştır. İlk etapta eserin satışının dur-
durulması talebimiz müzayede evi tarafından
reddedilmiştir. Bunun üzerine Londra Kültür
Müşavirliğimiz, İngiliz polisiyle irtibata geçe-
rek eserin satıştan çekilmesini sağlamıştır. Ar-
dından müzayede evi kanalıyla eserin
sahibiyle temasa geçerek, eser üzerindeki
mülkiyet hakkından vazgeçmesi ve Türkiye'ye
iadesi noktasında kendisini ikna ettik."

Akademik çalışmaların değerine örnek

Bakan Ersoy, bu operasyonların, akademik
çalışmaların ne kadar değerli ve önemli oldu-
ğunu göstermesi açısından da örnek birer
dosya olduğuna dikkati çekerek, her iki eserin
tespiti ve Anadolu topraklarına aidiyeti nokta-

sında Prof. Dr. Mehmet Özsait ve Prof. Dr.
Fikri Kulakoğlu'nun kilit rol oynadığını vurgu-
ladı. Özsait ve Kulakoğlu'na şükranlarını
sunan Ersoy, "Prof. Dr. Sayın Volker Michael
Strocka'ya Sidamara Lahiti'ne ait parçaların
tespitinde gösterdiği hassasiyet ve ahlaki tutu-
mundan ötürü, Prof. Dr. Sayın Musa Kadı-
oğlu'na bu bilginin hızlı ve sağlıklı şekilde
Bakanlığımıza ulaşmasındaki emeği nede-
niyle teşekkür ediyorum." diye konuştu. Her
iki eserin de Türk Hava Yolları (THY) tara-
fından ücretsiz taşındığını hatırlatan Ersoy,
oldukça meşakkatli olan kültür varlıklarının
taşınmasını kolaylaştıran THY Genel Mü-
dürlüğüne, İstanbul ve Esenboğa Havalimanı
Mülki İdare amirliklerine, emniyet müdürlük-
lerine, gümrük görevlilerine, İçişleri, Dışişleri,
Ticaret ve Adalet bakanlıklarına teşekkürlerini
sundu.

Kaçakçılıkla mücadele sürecek

Tarihi eser kaçakçılığının en başında önlen-
mesinin esas hedefleri olduğuna işaret eden
Ersoy, İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet ve
jandarma birimlerinin sürdürdüğü yoğun ça-
lışmaların, kaçakçılara ağır darbe vurmaya
devam ettiğini söyledi. Ersoy, ancak tarihi eser
kaçakçılığıyla mücadelede en önemli faktörün
halkın bilinçlendirilmesi olduğunu belirterek,
şunları kaydetti: "Halkımıza şu mesajı iletmek
isterim, kültür varlıkları hepimizin ortak hafı-
zasıdır. Bu ülkede gerçekleşen her kaçak kazı
bu hafızaya indirilmiş bir darbedir. Herkesin
bu farkındalıkla hareket etmesini, bize ait olan
bu eşsiz değerlere kararlılıkla sahip çıkmasını
bekliyorum. Bu bağlamda biz de üstümüze
düşen sorumluluğun bilinciyle kültür varlığı
kaçakçılığıyla çok daha etkin mücadele sağla-
mak, vatandaşlarımızı kültürel mirasımızın
korunması konusunda bilinçlendirmek, ku-
rumlar arasındaki koordinasyonu üst düzeye
taşımak için Kaçakçılıkla Mücadele Daire-
mizi kurduk. Daha önce Şube Müdürlüğü
olarak görev yapan ve son 15 yılda 4 bin 500'e
yakın eserimizin ülkemize iadesini sağlayan
bu birim artık Yurtiçi Kaçakçılıkla Mücadele,
Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele, Eğitim ve
Farkındalık Şubesi olmak üzere branşlaşan
üçlü bir yapıda görevine Daire Başkanlığı ola-
rak devam edecek. Bu sabah gerekli kararı
imzaladık. Kaçakçılıkla Mücadele Dairesini,

Daire Başkanlığı haline getiriyoruz. Buradaki
görevli ve teknik uzman sayısı 3 katına çıkarılı-
yor. Bu durum, yurt dışına kaçırılmış eserlerin
daha hızlı tespitini, ülkemize daha hızlı getiril-
mesini sağlayacak. Gerekli atamalar da
bugün itibarıyla yapılıyor."

Müzekart'a indirim gelecek

Ersoy, Müzekart ile ilgili yeni uygulamaya da
değinerek, Kasım 2018'den itibaren 70 liraya
sabitledikleri fiyatları 1 Mart itibarıyla 60 li-
raya düşüreceklerini bildirdi. Bakan Ersoy, 1
Ocak 2020'den itibaren de Müzekart sahiple-
rinin Bakanlığa ait müze ve ören yerlerinin
yanı sıra milli saraylara ait müzelere ücretsiz
girdiğini dile getirdi. Müzelere ziyareti artır-
mayı amaçladıklarını vurgulayan Ersoy, 2019
verilerine göre tarihi bir rekor kırıldığını ve
müzelere 35 milyondan fazla ziyaretçi aldıkla-
rını söyledi. Ersoy, bu yıl bu sayıyı daha da ar-
tırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi DHA.

Mimar Sinan'ı 
anlatan Sanat 
Tarihçisi Prof. 

Dr. Hamza 
Gündoğdu,

“Sadece
mimarlıkta değil 

estetik güzelliklere 
de imza 

atan biridir
 ve 407 eserin

sahibidir” dedi

TarIhI eserler
yuvaya dONdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İngiltere'den iadesini sağladığı Isparta kökenli
Sidamara tipi lahit ile iki boğalı kağnı eseri, müzede sergilenmeye başlandı

Eserleri tek
tek inceledi
Bakan Ersoy, konuşmaların ar-
dından iadesi sağlanan eserleri
Prof. Dr. Kulakoğlu ile inceledi.
İki eserin iadesinin dünyada
örnek gösterilebilecek derecede
hızlı sağlandığını vurgulayan
Ersoy, iade sürecinde ne kadar
çok uzman kişiyle çalışılırsa o
kadar hızlı sonuç alındığını, Ka-
çakçılık Dairesinin başkanlığa
dönüştürülmesinden sonra sü-
reçlerin daha da hızlanacağını
kaydetti. Kulakoğlu'nun "O
zaman daha çok arkeolog ala-
caksınız demektir." ifadesi üze-
rine Ersoy, kazı sezonun 12 aya
yayılmasının ardından daha
fazla arkeolog alındığını, ekibin
aşamalı şekilde büyütüleceğini
dile getirdi. Ersoy, bir soru üze-
rine, eserlerin iadesi sağlan-
dıkça bunların kamuoyuyla
paylaşılacağını kaydetti.

Sabit Kanca rekor
kırmaya hazırlandı
Sabit Kanca serisinin üçüncü filmi olan “Sabit Kanca: Son
Soru”nun fragmanı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçti

yapımcılığını Onur Erkan'ın üstlendiği,
oyuncu kadrosunda İsmail Baki Tuncer, Fırat
Sobutay, Zerrin Sümer, Metin Yıldız, Barba-
ros Dikmen, Durmuş Ünal'ın yer aldığı “Sabit
Kanca: Son Soru” filminin kısa süre önce ya-
yımlanan fragmanı büyük beğeni topladı. 6
Mart’ta vizyona girecek filmin fragmanı bir
haftada 1 milyon izlenme sayısını aştı.

6 Mart'ta sinemalarda

Filmin hikayesi İstanbul’da Sabit Kanca’nın
annesi ile oturduğu mahallede geçiyor. Katıl-
dığı yarışmalardaki hazır cevapları ile bir

anda fenomen olan Kanca, bu defa yaşadığı
hafıza kaybı sonrası hayatını değiştirmeye
karar vermiş ve artık yarışmamaya yemin et-
miştir. Sebep olduğunu düşündüğü bir trafik
kazasında tekerlekli sandalyeye mahkûm olan
Zeki’yi iyileştirebilmek en önemli amacı ha-
line gelmiştir. Fakat geçmişi onun peşini bı-
rakmaz. Her şeyi bilen Sabit Kanca bu defa
bilmediği bir düşmanla karşı karşıya gelecek-
tir. Kanca, bilgisini sevdiklerinin hayatını kur-
tarmak için kullanmak zorundadır.Serinin
üçüncü filmi “Sabit Kanca: Son Soru” 6
Mart’ta sinemalarda.

Netflix'ten
Türkiye hamlesi
Dünyanın lider eğlence servisi Netflix, Türkiye'nin
hikayelerini dünyaya taşımak için bir adım daha
attı. Orijinal ve lisanslı içerikleri tek bir içerik kolek-
siyonunda buluşturan Netflix, bu sayede 190 ülke-
deki 167 milyonu aşkın üyesinin Türkiye’de üretilen
yapımlara daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını
sağlayacak. Türkiye’de üretilen yapımların dün-
yaya tanıtılmasını hedefleyen koleksiyona ulaşmak
için dünyanın dört bir yanındaki Netflix üyeleri-
nin netflix.com/MadeInTurkey adresini ziyaret et-
mesi yeterli olacak. Koleksiyon, Netflix üyesi
olmadığı halde, üyelere hangi Türk yapımlarının
sunulduğunu görmek isteyen kişiler tarafından da
ziyaret edilebilecek.

Birçok farklı dilde dizi

Diğer yandan Netflix, yerli yapımları sıkça tercih
eden Türkiye’deki üyelerine yönelik de adımlar attı.
Servisin web arayüzündeki navigasyon menüsüne
eklenen ‘Türk dizileri’ ve ‘Türk filmleri’ seçenekleri
sayesinde, Türkiye’deki 1.5 milyonu aşkın Netflix
üyesi yerli yapımlara daha çabuk ulaşabilecek.
Netflix’i akıllı televizyonları üzerinden izleyen üyeler
ise kategori seçenekleri arasına eklenen ‘Türk 
dizileri’ ve ‘Türk filmleri’ seçeneklerinden 
faydalanabilecek. Netflix’in içerik kütüphanesinde
dünya çapında ses getiren yabancı yapımların 
yanı sıra orijinal ve lisanslı çok sayıda Türkçe 
içerik yer alıyor. 

Hamza
Gündoğdu

Mehmet
Nuri
Ersoy
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UeFa Şampiyonlar Ligi 2020 Fina-
li'nin görücüye çıkan topu büyük be-
ğeni kazandı. 30 Mayıs Cumartesi
günü İstanbul Olimpiyat Stad-
yumu’nun ev sahipliği yapacağı final
müsabakası öncesinde Adidas tara-

fından üretilen topun üzerinde
beyaz yıldızlarla birlikte İstanbul
şehrinin haritası yer alıyor. Ayrıca
meşin yuvarlağın üstüne çizilen İs-
tanbul Boğazı da dikkat çeken diğer
bir unsur olarak ön plana çıkıyor.

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada
topladığı 42 puanla 4'üncü sırada yer
alan Demir Grup Sivasspor'da teknik
direktör Rıza Çalımbay kulüp tesisle-
rinde basın toplantısı düzenledi.
Demir Grup Sivasspor olarak lige renk
kattıklarını belirten Çalımbay, "Mü-
kemmel işler yaptık ve yapmaya da
devam edeceğiz. Bizim bir tane sıkıntı-
mız kaldı, bu hafta oynayacağız maç.
Nasıl ki Trabzonspor bizden sonra
hafta sonu oynuyorsa veya Fraport-
Tav Antalyaspor bizden sonra pazar-
tesi günü oynuyorsa keşke biz de böyle
yapsalardı arkadaşlarımız dinlenebil-
seydi. Sakatlarımız inanılmaz derece
arttı. Bu bize bir yük oldu" diye
konuştu.

29 haftadır penaltı verilmiyor

29 haftadır takımın penaltı kullanma-
dığını hatırlatan tecrübeli teknik adam,
"Trabzonspor maçında üzüldüğümüz
şeyler oldu. Biz bu sene hiçbir zaman
kimsenin hatasıyla maç kazanmadık.
Ama hakem arkadaşlarımızın hatala-
rıyla puan kaybettik. Galatasaray bu
hafta penaltı golüyle kazandı. Demir
Grup Sivasspor'a 29 maçtır penaltı ve-
rilmiyor. Bizden başka her maçta gol
atan takım var mı? Bu takım her maç
gol atıyor. Bu takım bir sürü pozis-
yona giriyor, pozisyon yaratıyor.
Hakem arkadaşlarımız bunları görmü-
yor veya görmek istemiyor" ifadelerini
kullandı.

SP  R
Bu Top Başka BiR Top MükeMMel

işler yaptık
yapacağız

Jurgen Kloop giBiJurgen Kloop giBiJurgen Kloop giBiJurgen Kloop giBiJurgen Kloop giBiJurgen Kloop giBiJurgen Kloop giBiJurgen Kloop giBiJurgen Kloop giBi
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Süper Lig’de çıktığı
4 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor,
ligin ilk yarısında oynadığı müsabakalara göre de daha başarılı
performans sergiliyor. Çimşir, başarılı bu grafiğiyle Liverpool'un
teknik direktörü Jurgen Kloop kadar başarılı gösteriliyor

Huseyin Cimsir

T eknik direktör Ünal Kara-
man ile yolların ayrılması-
nın ardından yardımcı

antrenörlükten takımın başına
geçen Hüseyin Çimşir, Trabzons-
por’u başarıya taşıyor. Ligin ilk ya-
rısında Ünal Karaman
yönetiminde Kasımpaşa, Fener-
bahçe, Gençlerbirliği ve Demir
Grup Sivasspor ile oynadığı maç-
larda 3 puan toplayabilen bordo-
mavililer, ikinci yarıda görevi
devralan Hüseyin Çimşir yöneti-
minde aynı takımlarla oynadığı
karşılaşmalarda kayıp yaşamadı,
hanesine 12 puan yazdırarak bir
maç eksiği bulunmasına rağmen
liderlik koltuğuna oturdu.

Takım golcü hale geldi

Trabzonspor, iki teknik direktörün
aynı takımlarla oynadığı maçlar
baz alındığında Hüseyin Çimşir
yönetiminde daha golcü de bir
kimliğe büründü.  Teknik direktör
Ünal Karaman yönetiminde Ka-
sımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbir-
liği ve Demir Grup Sivasspor ile
oynadığı maçlarda toplamda 5 gol
kaydedebilen bordo-mavililer, Hü-
seyin Çimşir yönetiminde aynı ra-
kiplerine karşı 12 gol buldu.
Ayrıca Karaman döneminde bu
maçlarda kalesinde 6 gol gören
Trabzonspor, Çimşir ile çıktığı bu

müsabakalarda 4 gol yedi. Ziraat
Türkiye Kupası’nda da yarı finale
yükselen ve yoluna devam eden
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yö-
netiminde kupada da golcü bir gö-
rüntü veriyor. Bordo-mavililer,
Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir
Belediye Erzurumspor ile oynadığı
iki aşamalı toplam 4 karşılaşmada
11 gol kaydetti.

Hedefi 5'te 5 yapmak

Öte yandan teknik direktör Hüse-
yin Çimşir, ligin ikinci yarısı itiba-
riyle Trabzonspor’un başında lig
ve kupada çıktığı 8 karşılaşmanın
7’sini kazanarak takımını hem
ligde hem de kupada iddialı pozis-
yona taşıdı. Ligin ikinci yarısında
4’te 4 yaparak liderlik koltuğuna
oturan Çimşir yönetimindeki
bordo-mavililer, kupada ise 4
maçın 3’ünü kazandı, birinden
mağlup ayrılmasına rağmen turu
geçmeyi başararak burada da yarı
finale yükseldi. Süper Lig’in
23’üncü haftasında Cumartesi
günü deplasmanda Beşiktaş’a
konuk olacak olan bordo-mavililer,
teknik direktör Hüseyin Çimşir yö-
netiminde ligde çıkacağı 5’inci
maçında da galibiyetle ayrılarak
hem başarılı gidişatını sürdür-
meyi, hem de zirvedeki yerini ko-
rumayı hedefliyor. DHA

Jurgen Kloop giBi

Bu arada Beşiktaş maçı ha-

zırlıklarını sürdüren Trab-

zonspor’da teknik direktör

Hüseyin Çimşir futbolcula-

rını sık sık uyarıyor. Özellikle

öğrencilerinden sahanın her

yerini basmalarını isteyen

Çimşir, “Sahanın her ye-

rinde olalım. Hem savunma,

hem de hücuma katkı vere-

lim. Kazanmak için koşmak

zorundayız” uyarılarında 

bulunuyor.

Koşmak
zorundayız

TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off mücadelesi veren iki takım
arasında Çatalca sahasında oynanan karşılaşmada son
dakika golü ile gülen taraf Çatalcaspor oldu

Çatalca sahasında oynana ve
grupta play-off’a oynayan takımları
ilgilendiren karşılaşmada Çatalcas-
por uzatma dakikasında bulduğu
golle sahadan üç puanla ayrılmayı
başardı. Kendi sahasında son dakika
golleri ile puan kaybeden sarı kırmı-
zılı ekip bu kez uzatma dakikasında
üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmaya
hızlı başlayan konuk ekip Bucaspor
oldu. Karşılaşmada bu baskı karşı-
sında kontra ataklarla rakip kalede
etkili olmaya çalışan Çatalcaspor 33.
Dakikada geliştirdiği atlat Mert Öz-
kaplan attığı akıl dolu golle takımını
öne geçirmeyi başardı. İlk yarı bu
skorla tamamladı 1-0. Karşılaşma-
nın ikinci yarısına hızlı başlayan

konuk ekip Bucaspor oldu. Maçın
53. Dakikasında kullanılan köşe vu-
ruşunda Fuat attığı kafa golü ile du-
rumu eşitledi 1-1. Karşılaşmada
kalesinde gördüğü golden sonra atak
bir oyun sergilemeye başlayan ev sa-
hibi 70. Dakikada İsmail Bulut’un ilk
golü ile tekrar öne geçmeyi başardı
2-1. Karşılaşmada Buca kalesinde
gördüğü bu golden sonra 76. Daki-
kada yine Fuat’la ilk golün hemen
hemen aynısı olan pozisyonda ikinci
golünü atarak tekrar eşitliği sağladı
2-2.

Uzatmada güldü

Karşılaşmada karşılıklı atılan gol-
lerle yaşanan gol düellosunda son

sözü ev sahibi Çatalcaspor söyledi.
Maçın 90+1. Dakikada İsmail
Bulut attığı golle takımına üç puanı
kazandıran isim oldu. Karşılaşma-
nın bitiş düdüğü ile saha içinde se-
vinç ve hüzün bir aradaydı.
Çatalcaspor’lu oyuncular haftalar
sonra kendi sahasında kazanmanın
mutluluğunu yaşarken, Çatalca’ya
galibiyet parolasıyla gelen Bucas-
por kaybettiği üç puanın üzüntü-
sünü yaşadı.

Play-Off yarışından kopmadı

TFF 3. Lig birinci grupta play-off
hesapları yapan Çatalcaspor zorlu
rakibi Bucaspor karşısında aldığı
galibiyetle play-off yarışından kop-

madığını gösterdi. Oynanan zorlu
karşılaşmada uzatma dakikasında
attığı golle üç puanı hanesine yaz-
dıran sarı kırmızılı ekip puanını
36’ya çıkararak , play-off mücade-
lesi yapan takımların ensesinde ne-
fesini hissettirdi.

Kötü gidişata son verdi

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında
aldığı galibiyetten sonra kendi sa-
hasında oynadığı karyılaşmalarda
galibiyet yüzü göremeyen Çatalcas-
por, Buca galibiyeti ile hem üç
puanı hanesine yazdırdı, hemde
ligin ikinci yarısındaki kötü gidiş
hattına da son vermiş oldu.
HAKAN SONGUR

Catalca tek golle
kazandı 

Beşiktaş
çıkışa
geçmek 
istiyor
Süper Lig’in
23’üncü haftasında 
Trabzonspor'u
konuk edecek
Beşiktaş, rakibini
yenerek yeniden
çıkışa geçmek 
istiyor
BeraBerliği çok fazla düşünmeyen
teknik direktör Sergen Yalçın, tüm
oyun planını hücum üzerine kurarken,
rakibin kontrataklarına karşı da önlem
almaya çalışıyor. Önde baskı yaparak
Trabzon'un sahasından çıkartılmama-
sını isteyen tecrübeli teknik adamın,
kontralara karşı alacağı tedbirler ise
Atiba'yı yeniden Elneny ile beraber orta
ikilide görevlendirmek ve her iki kanatta
değişiklikler yapmak olacak.

Rebecho sol beke

3 maç daha oynaması halinde zorunlu
olarak 2.8 milyon Euro'ya satın alına-
cak olan ve bu yüzden, yönetim kara-
rıyla oynatılmayan Rebecho'nun
kulübü ile anlaşma aşamasına gelin-
mesi, Portekizli futbolcunun 11’e dön-
mesini sağlamış durumda. Sol kanadı

ofansif olduğu kadar defansif anlamda
da güçlü tutmak isteyen Sergen Yalçın,
Trabzonspor karşısında Rebecho'yu sol
bekte, Caner'i de sol açıkta kullanmayı
düşünüyor.

Lens bu kez kanatta

Tecrübeli teknik adamın Trabzon ma-
çına yönelik yapacağı bir diğer değişik-
lik ise sağ kanatta olacak. Cezası biten
Gökhan Gönül'ü yeniden sağ beke ko-
yacak olan Yalçın'ın, Lens'i bu kez sağ
önde oynatması çok kuvvetli bir ihti-
mal. Defansın ortasında ise yine Vida-
Ruiz ikilisi görev yapacak. Kadronun
geri kalanında değişiklik yapmayı dü-
şünmeyen Sergen Yalçın, hücum hattı-
nın 10 numarasını Boateng,
santrforunu da Burak Yılmaz olarak
belirlemiş durumda.

Demir Grup Sivasspor Teknik
Direktörü Rıza Çalımbay,
"Lige renk kattık. Mükemmel
işler yaptık ve yapmaya da
devam edeceğiz" dedi
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S üper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü
oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray der-
bisi öncesi iki takımın da formalarını giy-

miş, iki taraf ile de bu derbi atmosferini yaşamış
eski futbolculardan Emre Aşık ile Fatih Akyel ve
eski Galatasaray futbolcularından Hasan
Kabze ile Kerem İnan, Demirören Haber Ajan-
sı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Emre Aşık
ve Fatih Akyel, iki takımın da formasıyla derbiye
çıkan oyuncular olarak kritik maçla ilgili düşün-
celerini aktarırken, Hasan Kabze ve Kerem İnan
ise Galatasaray formasıyla Kadıköy'de nasıl bir
atmosfer yaşadıklarını yorumladı. Pazar günü
oynanacak derbide avantajlı tarafın Galatasaray
olduğunu düşündüğünü ifade eden sarı-kırmızı-
lıların eski golcü futbolcularından Hasan
Kabze, "Keşke futbolcu olup bu hafta maça çık-
saydım. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe
için çok özel, anlamı çok büyük bir karşılaşma.
Dünya derbisi olması önemini ortaya koyuyor.
İki takımda bu haftayı müthiş bir konsantrasyon
ile geçiriyordur. Eksikliklerin olumlu yönde çev-
rilebileceği taktiksel antrenmanlarda yapmışlar-
dır. Fenerbahçe'de Gustavo, Emre ve Rodrigues
önemli eksikler. Son haftalarda hem taraftarın
hem de camianın memnun olmadığı bir perfor-
mans sergileniyor. Bu Fenerbahçe için dezavan-
tajdır. Bir tarafta da 6 haftadır kazanan ve iyi bir
çıkış yakalayan, 8'de 18'de kapanır diyen bir Ga-
latasaray var. Galatasaray, inanılması zor şeyleri
başarabiliyor. Karşılaşma çok çetin geçecek. Kri-
terleri ortaya koyduğumuzda Galatasaray'ın bir
adım önde olduğunu düşünüyorum ama Kadı-
köy'de olan bir Fenerbahçe derbisi. Orada uzun
yıllardır kazanamayan bir Galatasaray var.
Avantajlı takımın bu sene Galatasaray oldu-
ğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Hasan Şaş bizi motive ederdi

Şu anda Galatasaray teknik ekibinde yer alan
Hasan Şaş’ın futbolculuk dönemlerinde de ta-
kımı motive ettiği ifade eden Hasan Kabze,
"Hasan Şaş ağabey heyecanlıdır. Bu tip maç-
larda konsantrasyonu çok üst düzey olur, hırslı
olur, çok fazla heyecan yapar. Heyecanı kendi
içinde yaşar. Hırsını bize yansıtır. O bu hafta
inanılmaz heyecanlıdır. Hem antrenmanlardaki
özverili çalışması hem hırsı hem de hal ve hare-
ketleri bizi motive ediyordu" dedi. Fenerbah-
çe'nin özellikle Kadıköy'deki derbilerde
Galatasaray'a psikolojik üstünlük kurduğunu
belirten Hasan Kabze, "Fenerbahçe'de,

şampiyon olamasam da Galatasaray maçını ka-
zanalım, mutlu oluyoruz diye bir algı var. Gala-
tasaray'da ise hem camia hem taraftar, yıllardır
kazanamamanın verdiği bir üzüntü var. Her iki
tarafta da dengeler farklı. Gerçekten çok değişik
bir maç. Bizim oynadığımız dönemlerde psiko-
lojik olarak pek etkilenmiyorduk ama orada Fe-
nerbahçe daha şanslı oluyor. Psikolojik olarak
da Fenerbahçe üstünlük kuruyor. Galatasaray'ın
iyi oynayıp kazanamadığı maçlarda oldu. Fut-
bolda her şey var. Belki bu sene kazanırız, ben
bu sene daha rahat geçeceğini ve kazanabilece-
ğimizi düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'ın
erken ilk 15-20 dakikada atabileceği bir gol Fe-
nerbahçe'yi kaosa sürükleyebilir, o zaman topar-
layamazlar" şeklinde konuştu.

Cimbom kazanırsa şampiyonluk yakın

Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem
de Fenerbahçe formaları giyen ve iki taraf ile de
derbi heyecanını yaşayan eski milli futbolcu
Emre Aşık, Galatasaray'ın derbide kazanması
halinde ligin en büyük şampiyonluk adayı ola-
cağını söyleyerek, "Lig enteresan geçiyor. Özel-
likle Sivas'ı ilk yarıdaki performansından dolayı
tebrik etmek lazım. Sınırlı kadrosuna rağmen
buraya kadar iyi getirdiler. Galatasaray buraya
kadar getirdiyse bu avantajı iyi kullanacağını ve
iyi bitireceğine inanıyorum. Fenerbahçe camiası,
takımı kötü gidişi bir Galatasaray galibiyeti ile
unutturabileceğini düşünüyor ve bu maçı bekli-
yorlar. Ben, Fenerbahçe'nin sahasında oynaya-
cak olmasını da büyük bir avantaj olarak
görüyorum. Oyuncular tek bir maçla sezonu
kurtarabilir. Bazı şeylerin üstü kapatılabilir. Ka-
zanarak gelen bir Galatasaray var. Özellikle
oyuncuların kazanmaya alışması çok önemli.
Bu takıma özgüven getiriyor, zaten takım da her
geçen hafta daha iyi oynuyor. Galatasaray ka-
zanmak isteyecektir, uzun süredir orada kazana-
mıyoruz. Belki 'o sene, bu senedir’. Ben,
beraberlik ağırlıklı bir maç bekliyorum. İki ta-
rafta kazanmaya oynayacaktır ama beraberlikte
iki tarafta bir şey kaybetmeyecektir. Fenerbah-
çe'nin kadrosu Galatasaray'a göre kalite olarak
daha düşük seviyede. Bir tek Kruse yaratıcı
oyuncu. Gustavo'nun oynamaması avantaj.
Galatasaray ikinci yarıda hücumda Onyekuru
ve Emre'nin gelmesi ile çok daha iyi oldu. Adem
Büyük de çok iyi işler yapmaya başladı. İyi gol
vuruşları var. Güzel bir maç izleyeceğimizi düşü-
nüyorum. Fenerbahçe'nin agresif başlayacağını

ve orada kaybetmemek için elinden geleni yapa-
cağını düşünüyorum. Galatasaray kazanırsa
şampiyonluğun en büyük adayı olur" ifadelerini
kullandı.

Kadıköy'e hep stresli çıkardık

Galatasaray'da oynadığı dönemlerde deplas-
mandaki Fenerbahçe derbilerine stresli çıktıkla-
rını ifade eden Emre Aşık, "O seneler kadrolar
çok daha iyiydi. Fenerbahçe'den şu an Kruse ve
Ozan'ı sayabiliriz. Kruse’de bir Alex değil. Gus-
tavo'da yok. İster istemez Galatasaray'da bir
stres olacaktır. Galatasaray'da oynadığım za-
manlar Kadıköy'e stresle çıkıyorduk. Maç içinde
bir defa geliyorlardı gol oluyordu ve biz moral
olarak çöküyorduk. Umarım bu sene böyle
olmaz. Fenerbahçe'deyken ise çok daha rahat
oluyorduk. Galatasaray maçlarını bekliyorduk.
Tarih tekerrürden ibarettir ama belki de o maç
bu maçtır" diye konuştu.

Güzel bir derbi olacak

Futbolculuk kariyerinde iki takımda da derbi oy-
nama heyecanını yaşayan ve Galatasaray'ın
1999 yılında Kadıköy'de elde ettiği son galibi-
yette kadroda yer alan oyunculardan olan eski
milli futbolcu Fatih Akyel, "Ligin ikinci yarısında
güzel bir lig oluyor. 6-7 takımın şampiyonluk id-
diası var. Güzel, heyecanlı geçiyor. Bu hafta der-
biler var. Bu derbiler bu ligin kaderini
belirleyecek gibi. Derbiler güzeldir. Ben iki ta-
rafta da derbi oynamış biriyim. Bu hafta sonu
da güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum.
Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir
maç. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray mağlubi-
yeti ile ligden kopabilir. Galatasaray'da oradan
puan veya puanlar alıp yoluna devam edebilir.
Galatasaray kazanırsa çok büyük bir avantaj
sağlayabilir. Hafta sonu bizi çetin bir derbi bekli-
yor" şeklinde konuştu.

Dünya derbisi diyebiliriz

Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde Türkiye'de
hayatın durduğunu belirten Fatih Akyel, "Biz
takım olarak 'o sene' bu sene demedik çünkü
orada 1999'da en son kazanan takımdık. 2-1 ka-
zanmıştık. Bizden sonra galibiyet olmadı. Gala-
tasaray-Fenerbahçe derbileri dünya derbileridir.
Türkiye'de hayat durur, hafta sonu da öyle ola-
caktır. Fenerbahçe'nin riskleri daha büyük.
Çünkü geçen hafta alınan Ankaragücü mağlu-
biyeti çok ağır bir yara verdi. Bu yarayı telafi

etmek isteyecektir. Galatasaray ise puan veya
puanlar alıp yoluna devam etmek isteyecektir.
6'da 6 yapan dolu dizgin giden bir Galatasaray
var" dedi.

Fenerbahçe zorlanabilir

Derbide Galatasaray'ı biraz daha avantajlı gör-
düğünü kaydeden Akyel, "Bu sefer Fenerbah-
çe'de daha bir stres olacak. Fenerbahçe ligden
kopma noktasına geldi. İki, üç tane oyuncusu
sakat. Takımın ve hocanın üzerinde ciddi bir
baskı olacaktır. Mutlak kazanmaları gereken bir
maç. Bu sefer Galatasaray'ı biraz daha avantajlı
görüyorum. Daha stressiz ve cesur oynayacak-
tır. Fenerbahçe'nin ciddi savunma problemleri
var. Fatih Terim, bunun üzerine de çalışıyordur.
Bundan Galatasaray yararlanmak isteyecektir"
diye konuştu.

Galatasaray ve Trabzonspor çekişir

Şampiyonluk yarışı yarışı hakkında da konuşan
Akyel, "Bu hafta ligde ipler çözülecektir. Beşik-
taş-Trabzonspor maçı da var. Beşiktaş kaybeder
ise ligden de kopabilir. Trabzonspor'da iyi bir gi-
dişat var. Ligin ikinci yarısında çok iyi gidiyorlar.
Galatasaray ve Trabzonspor'un önümüzdeki 3-
4 hafta içinde kafa kafaya geleceğini düşünüyo-
rum. Belki bir de Başakşehir. Bu sene gayet iyi
oynuyor. Onlar bu iki takımı arkadan takip ede-
cektir" şeklinde konuştu.

İnan: Berabere biter diye
düşünüyorum

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iki takımın
yenişemeyeceğini düşündüğünü belirten eski
Galatasaraylı kaleci Kerem İnan, "İki tarafında
eksiklikleri var. Galatasaray'da Lemina'nın eksik-
liği takımı zorlayacaktır. Fenerbahçe, Emre'nin
yokluğunu ne kadar arar bilemiyorum zaten
Ersun Yanal uzun zamandır oynatmıyor. Gus-
tavo'da bu noktada sıkıntılı. Uzun yıllardır Gala-
tasaray kazanamıyor, 2020'ye girdik, 20 yıl oldu.
1999'da son kazandığımız mücadelede kadroda
ben de vardım. Mehmet Bölükbaşı kaledeydi,
ben yedektim. O gün 2-1 kazanmıştık. Fener-
bahçe uzun yıllardır kazanıyor ama son yıllarda
maçlar genelde berabere bitiyor. Bana beraberlik
kokan bir maç gibi geliyor. Fenerbahçe'nin sa-
vunmadaki eksileri ve hücumdaki artılarına ba-
kınca, Galatasaray'ın hücumdaki eksikleri,
defanstaki artılarına da bakınca beraberlik ön
plana çıkıyor" dedi. DHA
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Süper Lig'in 23. haftasında oynana-
cak derbi için geri sayım sürerken,
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu
sezon iç saha ve deplasmanda gös-
terdikleri performans dikkati çekiyor.
Derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin iç
sahadaki olumlu, sarı-kırmızılıların
ise deplasmandaki olumsuz perfor-
mansı ön plana çıkıyor. Ülker Sta-
dı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği
yapacak Fenerbahçe, Süper Lig'de
bu sezon kazandığı puanların büyük
bölümünü seyircisi önünde elde etti.
Konuk Galatasaray ise ligde puanla-
rın çoğunu misafir olduğu karşılaş-
malarda kaybetti. Bu sezon ligde
inişli çıkışlı bir performans sergileyen
Fenerbahçe, seyircisi önünde ise ba-
şarılı sonuçlar aldı. Elde ettiği puan-
ların büyük bölümünü sahasında
toplayan sarı-lacivertliler, ligde seyir-
cisi önünde 10 karşılaşmaya çıktı.
Söz konusu müsabakalardan sadece
1'ini kaybeden, 2'sinde berabere
kalan Fenerbahçe, 7 karşılaşmayı ka-
zandı ve 23 puanı hanesine yazdırdı.
Sarı-lacivertliler bahsi geçen müca-
delelerde rakip filelere 27 gol atarken,
kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Fenerbahçe kalesini gole
kapatamıyor

Seyircisi önünde başarılı sonuçlar
alan Fenerbahçe, kalesini gole kapat-
makta ise zorlanıyor. Sarı-lacivertli-
ler, sahasındaki 10 maçta sadece
Gaziantep FK ve Medipol Başakşe-
hir'den gol yemedi. Fenerbahçe,
kalan 8 karşılaşmanın 6'sında kale-
sinde birer gol görürken, 2 maçta da
ikişer gole engel olamadı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü oynanacak
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumlayan sarı
kırmızılıların eski golcüsü Hasan Kabze, Galatasaray'ın
galibiyete yakın olduğunu söyledi. Kabze, “Galatasaray'ın
bu defa daha şanslı olduğunu düşünüyorum” dedi

Fenerbahçe kaybetmemek için oynar
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun
Yanal'ın kaybetmeme üzerine bir
kurgu ile maça çıkacağını belirten
Kerem İnan, "Futbolculuk dönemimde
biraz zor geçiyordu. Hasan Şaş ile
sohbet etme şansı buldum. Uyuyabili-
yor musun? diye sordum. Artık uyu-
yabiliyorum dedi. Fenerbahçe
derbilerinde o stres uzun yıllardır
devam ediyordu. Şu an kadrolara
baktığımızda o stresi yaşayabilecek
kaç oyuncu kaldı, bu tartışılır. Taraf-
tarlar bu derbiye de müthiş bir şe-
kilde hazırlanıyor. Çünkü artık bir
Kadıköy'de bir galibiyet bekliyorlar.
Fenerbahçe'nin kaybetmeme üzerine
bir kurgu oluşturacağını düşünüyo-

rum. Ersun Yanal, mağlup olursa
farklı bir durum oluşabilir. İki tarafta
kontrollü oynayacak gibi bana geli-
yor" şeklinde konuştu  Galatasaray'ın
1999 yılında Kadıköy'de elde ettiği
son galibiyette kadroda yer alan
oyunculardan olan Kerem İnan, o
maç hakkında ise şunları söyledi:
"Fenerbahçe'nin de her zaman çok iyi
kadroları olmuştur. Ama bizim o
günkü kadromuz çok iyiydi. Golleri
Marcio ve Hasan Şaş atmıştı. O
günkü yapı ile şu an arasında çok
büyük farklar var. O heyecan o coşku
oyuncularda biraz daha vardı. Şu an
biraz maddiyata dayalı. O zaman
müthiş bir takım birlikteliği vardı."
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KABZE:
ASLAN
ZAFERE
YAKIN

Fenerbahçe 
seyircisine
güveniyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ka-
sapoğlu, "Derbi haftası diyebiliriz. Bu
sezon son derece çekişmeli bir Süper
Lig maratonu yaşıyoruz. Şampiyon-
luk mücadelesi neredeyse ligimizin ya-
rısı arasında geçiyor." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, bakanlığın merkez
binasında yaptığı açıklamada, Süper
Lig'de bu hafta Fenerbahçe-Galatasa-
ray, Beşiktaş-Trabzonspor, Demir
Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
gibi şampiyonluk yarışını direkt etkile-
yecek maçların oynanacağını hatır-
lattı. Ankara'da da Gençlerbirliği ile

MKE Ankaragücü arasında başkent
derbisi heyecanı yaşanacağına dikkati
çeken Bakan Kasapoğlu, "Derbi haf-
tası diyebiliriz. Bu
sezon son derece çe-
kişmeli bir Süper Lig
maratonu yaşıyoruz.
Şampiyonluk müca-
delesi neredeyse ligi-
mizin yarısı arasında
geçiyor. Bu durum
son derece memnuni-
yet verici. Bu tablo,
Süper Lig'in kalitesi-
nin arttığını gösteren,

kıymetli bir tablodur." ifadelerini kul-
landı. Makro hedeflerin asla unutul-
maması gerektiğini vurgulayan
Kasapoğlu, şunları söyledi: "En büyük
hedefimiz, uluslararası niteliklere
sahip, marka değeri dünyayla yarışır
seviyelere yükselmiş bir lig meydana

getirmektir. Müsabakaların
fair play ruhu, kardeşlik içeri-
sinde gerçekleşeceğini biliyo-
rum. Sporcularımız,
kulüplerimiz ve taraftarlarımız,
Türk futbolunun kaybetme-
sine, itibarsızlaştırılmasına
asla izin vermeyecektir. Sa-
hada rakip, saha dışında ebedi
dostuz, kardeşiz. Bütün takım-
larımıza başarılar diliyorum.
İyi olan kazansın."

Çekişmeli bir lig oluyor

Mehmet Kasapoğlu



Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken, “Öğrenci
Buluşmaları”
kapsamında Alibeyköy
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
öğrencileriyle bir
araya geldi.
Öğrencilere 
seslenen Köken,
“Biz hep gençlik
varsa gelecek de
vardır diyoruz. 
Sizler bizim
geleceğimizsiniz”
dedi
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

DEfnE
Samyeli ile ilişkisinin

noktalayan ünlü komedyen Cem Yıl-
maz oyuncu Serenay Sarıkaya ile

aşk yaşamaya başladı. Yaşadığı
ilişkiyi itiraf eden Sarıkaya,

önceki akşam Yılmaz'ın
evine gitti. Aşklarıyla

magazin günde-
mine bomba

gibi

düşen Serenay Sarıkaya ve Cem
Yılmaz ilişkisinde yeni bir gelişme ya-

şandı. Serenay Sarıkaya, önceki akşam Instag-
ram hesabından paylaştığı fotoğrafa gül emojisi
koyan sevgilisi Cem Yılmaz'ın evine gitti. Dün
akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, Uçankuş
muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.

Evlenecekler mi?

Sürpriz aşklarıyla magazin gündeminin en konu-
şulan birinci konusu olan çift bomba etkisi yarata-
cak bir karar aldı. Kulislerde dolaşan
dedikodulara göre: Çift, yakın zamanda
nikah masasına oturarak hayatla-
rını birleştirecek.
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Ö ğrencilerle tecrübelerini, deneyimlerini
paylaşan Deniz Köken, öğrencilere tavsi-
yelerde bulunup, sorularını yanıtladı.

“Bana göre teknik liseler milli meseledir, yabana atıl-
mayacak kadar da önemlidir” diyen Başkan Deniz
Köken, şu açıklamaları yaptı: “Bizim yükte hafif, pa-
hada ağır mal üretmemiz lazım. Bu okul altın bile-
zikli gençler yetiştiriyor. Önemli olan buradan
mezun olduğunuzda benim altın bileziğim var diye-
bilecek misiniz? Size bir iş verildiğinde o iş bizden
sorulur dediğiniz anda işverenler meslek lisesi me-
zunlarını tercih edeceklerdir. Çünkü burada hazır bir
alt yapı oluşturulmuş durumda. Nitelikli, ara kalifiye
eleman meselesini çözmemiz lazım. Almanya'da
üniversite mezunu öğrenci sayısı 2,5 milyon, bizde

ise 5,5 milyon, Teknik Liselerde okuyan öğrenci sa-
yısı 8,5 milyon, bizde 2 milyon. Almanya'nın ihra-
catı 1,5 trilyon dolar, bizim 150 milyar dolar.
Aradaki farkı görünce ne demek istediğimi anlayabi-
liyor musunuz? Herkes doktor, mühendis, avukat,

bilgisayar mühendisi olacak, böyle bir dünya yok.
Sizler ellerinizle bir şeyler üretiyorsunuz, hepiniz ye-
tenekli gençlersiniz.”

Teknik liseler tercih edilecek

Söyleşide Mesleki ve Teknik Liselerin çok yakın bir
zamanda herkesin girmek için uğraştığı okullar ha-
line geleceğini ifade eden Başkan Deniz Köken, söz-
lerine şöyle devam etti: “Hiçbir şeyden kendinizi geri
hissetmeyin. Buradan çıkanın bir mesleği var, bunu
yabana atmayın. Ne iş olursa yaparım abicilerle bir
ülke kalkınmaz. Ben şu işte uzmanım diyenlerle bu
iş olur; bu işin adını iyi koymak lazım. Her işi yapan
hiçbir şey yapmaz demektir aslında. O yüzden ben
şu işi çok iyi yaparım diyebilmelisiniz. Bundan emin
olun gelecekte endüstri meslek liseleri herkesin gir-
mek için uğraştığı bir yer haline gelecek.”

MEHMET ALİ ÇATAL

Söyleşi sonrası Başkan Deniz Köken'e Okul Mü-
dürü Hakan Eren tarafından çiçek takdim edilir-
ken, öğrenciler Başkan Deniz Köken'le bol bol

hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bol bol hatıra
fotoğrafı çektirdi

Beyoğlu Belediyesi, Türk Kızılay tarafından başlatılan kan
bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla Kızılay İstiklal
Şubesi ile birlikte Taksim Meydanı’na Kan Bağışı Çadırı kurdu
KAN bağışının azalmasıyla birlikte
Türk Kızılay'ın kan stok seviyesi de
düştü. Kan stok seviyesini yükseltmek
için Türk Kızılay tarafından başlatılan
kan bağışı kampanyasına bir destek
de Beyoğlu Belediyesi’nden geldi. Be-
yoğlu Belediyesi ve Kızılay İstiklal Şu-
besi işbirliğiyle Taksim Meydanı’nda
Kan Bağışı Çadırı kuruldu. Başta be-
lediye çalışanları olmak üzere vatan-
daşların da yoğun ilgi gösterdiği Kan
Bağışı Çadırı’nı ziyaret eden Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,
kan bağışında bulundu. Vatandaşları
kan bağışı kampanyasına destek ol-
maya davet eden Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Yardım-
laşma, paylaşma, merhamet dediği-
mizde aklımıza gelen, milletimizin
bizzat kendi emekleriyle yüzyıllar önce
kurmuş olduğu Kızılay geliyor. Her

dara düştüğümüzde, dünyanın dört
bir yanında bir afet, bir deprem veya
sel felaketi olduğunda hemen Kızı-
lay’ımızın hilalini orada görüyoruz”
dedi.  Başkan Yıldız, “Bugün Taksim
Meydanı’nda biz de merhamet ve yar-
dımlaşma adına bu köklü kuruluşu-
muz olan Kızılay’ın kan bağışı
kampanyasına Beyoğlu Belediyesi
olarak muhtarlarımızla ve vatandaşla-
rımızla birlikte destek oluyoruz. 
İnşallah nice hayatlar kurtarırız” dedi.
AYNUR CİHAN
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