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İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Hazine ve Maliye

Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal
İstanbul ile ilgili açıklamalarına
yanıt vererek; “Muhatabım ba-
kanlar değil. Her gün bir başka

bakan, 'kanal uzmanı' oluyor
ama biz, bu işe gerçekten eğili-
yoruz” dedi ve İstanbulluları
projenin imar planlarına karşı
itiraz başvurusu yapmaya 
çağırdı.  I SAYFA 7
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DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle İs-
tanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle 11 bin baskı 
yaparak, geniş kitlelere ulaş-
mayı başardı. Değerli okuyu-
cularımıza teşekkür ediyoruz. 

Birkaç kez açıklamasına
rağmen anlaşıldığından

emin olmadığını belirten Prof.
Dr. Naci Görür, "Kanal İstan-
bul’un Küçükçekmece- Mar-
mara arası çok riskli. Buradaki
kıta sahanlığı Çekmece gölleri

açıklarında çok faylı. Bu fayla-
rın bazılarının canlı olma olası-
lığı çok fazla. Bunlar çok sığ da
değiller. Eldeki sismik kesitler-
den tam olarak değerlendirile-
miyor. Dolayısıyla Kanalın
Marmara ağzı-Küçükçekmece

arası beklenen 7,2 büyüklüğün-
deki depremden çok şiddetli et-
kilenebilir.  Lütfen ama lütfen
söz konusu kıta sahanlığında
ayrıntılı jeolojik ve jeofizik ça-
lışma yapmadan kanala kazma
vurmayın" ifadesini kullandı. 
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, Antalya ziyaretinin

ikinci gününde Demre ve Finike ilçe-
lerini ziyaret etti. Akşener, İYİ Parti
Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın
sosyal medya hesabından erken se-
çimle ilgili yaptığı paylaşımın hatır-
latılması üzerine, "Lütfü Bey'in belki
buna yönelik bir öngörüsü vardır.
Benim öngörüm, acil bir seçimi 
görmüyorum" dedi. I SAYFA 7

ç

HER GÜN BİRİ
UZMAN OLUYOR!

AYRINTILI JEOLOJİK VE JEOFİZİK ÇALIŞMA İSTEDİ

Avcılar Kentsel Dönüşüm
Mağdurları Platformu Al-

dora Restoran'da gazetecileri ağır-
ladı. Paltform Başkanı Akay
Tambulut, İstanbul ve Avcılar'da
beklenen deprem tehdidini masaya
yatırmak için bir araya geldiklerini
açıkladı. "21 seneden beri İstan-
bul'da depreme karşı önlem alına-

madı" diyen Tambulut, "Özellikle ilçe-
miz bu konuda çok geri kaldı. Vatan-
daşımız çok fazla kaderci olduğu için
bu konuda tepki göstermiyor. Vatan-
daşlarımız hasarlı binalarda oturma-
sına rağmen ekonomik sıkıntıları
nedeniyle ses çıkaramıyor. Bu konuda
yetkili merciler acil çalışma yapmak
zorundalar" çağrısında bulundu. 
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21 SENEDEN BERİ HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI

Suçlu arama niyetinde ol-
madıklarını sözlerine ekle-

yen Tambulut, "İlçe Belediye
Başkanımızla defalarca görüştük.
Biz yüzde 25 imar artışın-
dan yanayız. Başkanımız da
bunun İBB Meclisi'nde
kabul görmeyeceğini söy-
ledi. Yalnız mevcudu yap-
maya kalkıştığımızda en
kötü ihtimalle 250 bin TL'ye

ihtiyaç var. Emekli insanların bunu
ödemesi imkansız" dedi. 10-15 bin
kişinin meydana çıkıp, 'Biz ölmek
istemiyoruz' diye haykırması gerek-

tiğini ifade eden Tambulut,
"Turan Hançerli'yi iyi niyetli bulu-
yorum ve beğeniyorum. Fakat
dönüşüm konusunda ortaya at-
tığı çözüm önerisinin başarılı ola-
cağına inanmıyorum" diye
konuştu. I SAYFA 9
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HANÇERLİ'NİN ÖNERİSİ BAŞARILI OLAMAZ

Avcılar Kentsel
Dönüşüm 

Mağdurları Plat-
formu Başkanı

Akay Tambulut,
depreme karşı

acil önlem alın-
ması gerektiğini

söyledi. Olası
bir depremde
İstanbul'da 1

milyon kişinin
ölmesi beklen-

diğini hatırlatan
Tambulut, "Ara-
dan 21 yıl geçti

hiçbir şey yapıl-
madı. Vatandaş
meydana çıkıp,
'Biz ölmek iste-

miyoruz' diye
haykırmalı”

diye konuştu

İstanbul Sarıyer'de cemevi
yapmak için 2013 yılında baş-

layan imar süreci, yılan hikayesine
döndü. 2015 yılında  İBB ile yapılan
protokol doğrultusunda İmam Hü-
seyin Cemevi “kültür merkezi” ruh-
satı ile inşa edilip faaliyete geçti
ancak tüm girişimlere karşın 7 yıldır,
cemevlerine verilen “sosyal kültürel
tesis” imarı bile  verilemedi. I SAYFA 5
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Ne yasal statüsü 
ne de imarı var!

ONLAR MUTLUYSA
BİZ DE MUTLUYUZ

Çocukların yarıyıl tatillerini hem
keyifle geçirecekleri hem de sa-

natla iç içe olacakları bir şenlik programı
hazırlayan Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, eğlenmeye gelen çocuk-
larla ve aileleriyle bir araya geldi. Üner,

"Onların mutlu olması, bizleri
de mutlu ediyor. Çocukları-

mız için hazırla-
dığımız Yarıyıl
Şenliğimize
tüm çocukları-

mızı bekli-
yoruz"
dedi. 
I SAYFA 16

ç

KIRKLARELİSPOR
ÇEYREK FİNALDEÇEYREK FİNALDEÇEYREK FİNALDEÇEYREK FİNALDEÇEYREK FİNALDEÇEYREK FİNALDEÇEYREK FİNALDE

ALİ TARAKCI
hABER

BIZ OLMEK 
ISTEMIYORUZ

Acil bir seçim
görmüyorum!

Esenyurt Kurucu Belediye
Başkanı Gürbüz Çapan'ın an-

nesi Besni Çapan hayatını kaybetti
Besni Çapan'ın cenazesinin dün
öğle namazında Esenkent Muham-
mediye Camii'nden son yolculuğuna
uğurlandı. Öğle namazına müteakip
kılınan cenaze namazının ardından
Besni Çapan için helallik alındı.
Sonrasında merhume Çapan, ebedi
istirahatgahına uğurlandı. I SAYFA 3
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Çapan ailesinin 
anne acısı 

Ataşehir'de bir icra takip ele-
manının, özel bir bankanın

icra işlemlerini yürüten hukuk büro-
sunu sahte tahsilat makbuzuyla 828
kez dolandırdığı iddia edildi. Avu-
kat, 9 ayda 200 bin lirayı zimmetine
geçiren icra takip elemanından şika-

yetçi oldu.
Savcılık, T.
T.'nin, zim-
metine geçir-
diği paraları
gönderdiği
suç ortakla-
rını tespit
etmek için
inceleme
başlattı. 
I SAYFA 3
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Avukatı fena 
dolandırdı

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali
Kıdık, “İstanbul Havalimanı

İstanbul’un kutuplarına yapıldı. En
olmaz yere, en zor yere havalimanı
yapıldı” eleştirisinde bulundu. Ata-
türk Havalimanı'nın mutlaka yeni-

den hizmete
açılması gerekti-
ğini savunan
Kıdık, “ Atatürk
havalimanına ek
bina yapıldı bir-
gün dahi kullanıl-
madan kapatıldı,
vatandaşın ce-
binde ki para boşa
gitti, heba edildi”
dedi. I SAYFA 4
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Vatandaşın parası
resmen heba edildi

Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul 
projesine yönelik yetkililere seslendi.
Görür, “Lütfen ama lütfen söz konusu
kıta sahanlığında ayrıntılı çalışma yap-
madan kanala kazma vurmayın” dedi

Bilim ve Sanat 
Vakfı'na kayyum

Kurucuları arasında eski Başbakan
Ahmet Davutoğlu'nun da bulun-

duğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum
atandı. 1986 yılında kurulan vakıfta,
tarih, sinema, sosyoloji alanında semi-
nerler veriliyordu. Vakıf, eski başbakan-
lardan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla
biliniyordu. Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyum he-
yeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek,
kendilerinin kayyum atandığını bildirdi.
Davutoğlu'nun konuyla ilgili açıklama
yapması beklenirken, vakıf yönetiminin
kayyum kararına itiraz edileceği öğrenildi.
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Başakşehir Belediyesi, toplum
sağlığına yönelik denetimle-

rine aralıksız devam ediyor. Vatan-
daşların memnuniyet duyduğu
denetimler kapsamında Pazar-
türk’teki işyeri ve imalathaneler de-
taylı bir kontrolden geçirildi.  Kasap
ve şarküterilerindeki ürünler buzdo-
labında belirli bir sıcaklıkta muha-
faza edilmesi gerektiği için, özel
cihazlarla kontrol edildi. I SAYFA 9
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İnce eleyip 
sık dokudular

Plaka borsası
2 milyonu gördü

İstanbul'da taksi plaka satış-
larının yapıldığı Bağcılar Oto

Center'daki galericiler geçen hafta
aldıkları kararla hem oto galeride
bulunan tabelalardan hem de inter-
net sitelerinden plaka fiyatlarını
kaldırma kararı aldı. Kararın plaka
fiyatlarının 2 milyonu görmesi ne-
deniyle alındığı belirtildi. I SAYFA 9
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Stresten
uzak durun!

Sayfa 2

TAMBULUT
HALKI 

MEYDANLARA
ÇAĞIRDI

İstanbul’da büyük bir deprem olması durumunda, il genelinde 1 milyonu
aşkın, Avcılar’da ise 100 bine yakın insanın öleceğinin tahmin edildiğini ifade
eden Akay Tambulut, “Bundan daha öncelikli neyimiz olabilir?” diye sordu.

İSTANBUL’DA BİR MİLYON KİŞİ ÖLECEK!

DEPREM BİLİMCİ NACİ GÖRÜR’DEN HAYATİ UYARI
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe ziyaretleri
kapsamında Zeytinburnu’nunda inceleme yaptı.

Ali Kıdık

Kentsel Dönüşüm 
Mağdurları Platformu
Başkanı Akay Tambulut

Ziraat Türkiye Kupa-
sı’nda Medipol Başakşe-

hir’i eleyerek çeyrek finale
yükselen TFF 2’nci Lig takımı
GMG Kırklarelispor tarih yazı-
yor. Kırklarelispor, kupada
Süper Lig ekiplerinden MKE

Ankaragücü ve Gaziantep
FK’nın ardından Medipol Ba-
şakşehir’i de eleme başarısını
gösterdi. Kulüp tarihinde ilk kez
Türkiye Kupası’nda çeyrek fi-
nale yükselen Kırklareli ekibi
her kesimden alkış aldı. 
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Mesut
Üner
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Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Kış ayları hamilelik süreci için bazı riskleri beraberinde getirse de, bazı basit ama
önemli kurallara dikkat ederek sağlıklı bir hamilelik geçirmek mümkün. Doğum
Uzmanı Funda Öztürk, “Kış aylarında hastalıklara karşı direncinizi artırmak, meta-
bolizmanızı güçlendirmek ve en önemlisi de bebeğinizin sağlıklı bir şekilde gelişi-
mini sağlayabilmek için temel kural dengeli ve sağlıklı beslenmek. Bunun yanında
alacağınız bazı önlemlerle kışın risklerini avantaja çevirmeniz de mümkün” diyor

HAMILELIK ICIN 
8 KRITIK KURAL

K adın Hastalıkları ve Doğum Uz-
manı Dr. Funda Öztürk, kışın sağ-
lıklı hamilelik için 8 kritik kuralı

anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bu-
lundu.

Mutlaka dışarı çıkın

Hamileliğinizin kış aylarına rastlaması dı-
şarı çıkmayıp eve kapanmanızı gerektirmi-
yor. Aksine sürekli ev içinde hareketsiz
kalmak kilo artışı ve dolaşım problemlerine
de neden olabileceğinden dışarı çıkıp dü-
zenli yürüyüş yapmanızda fayda var. Hem
kardiyovasküler sistem için hem de şeker
metabolizması açısından her gün 30 dakika
yürüyüş yapmaya özen gösterin. Ayakları-
nızı sıcak tutacak, duruşunuzu destekleye-
cek, tabanı rahat ve kaymayan bir ayakkabı
kullanmaya dikkat edin.

Haftada iki gün balık tüketin

Yazın D vitamini ihtiyacımızı karşıladığımız
güneş, kış aylarında yerini balığa bırakıyor.
Balık sezonunda tam bir sağlık deposu olan
balık tüketimine özen gösterin ve hem ken-
diniz hem bebeğinizin gelişimi için haftada
en az iki gün sofranızda yer verin. Ancak
balığı kızartma yerine ızgara, buğulama şek-
linde pişirin. Kış aylarının sağlık deposu
olan yeşil yapraklı sebzeleri de bolca tüketin.
Portakal, mandalina, limon, kivi, roka, yeşil
biber gibi C vitamini açısından zengin olan
besinleri de sofranızdan eksik etmeyin.

Yakın temastan kaçının

Gribal enfeksiyonlardan korunmak için ka-
labalık ve kapalı mekanlarda, yeterince ha-
valandırılmayan ortamlarda bulunmayın.
Arkadaşlarınızla öpüşmek yerine başınızla
selam vermekle yetinin. Sohbet ederken
yakın temastan kaçının. Gerekirse maske
takın. Tüm önlemlere rağmen yine de solu-
num yolu enfeksiyonuna yakalanırsanız;
burun akıntısı için tuzlu su veya okyanus su-
larını tercih edin, kesinlikle yatak istirahatı

yapın. Yüksek ateş, boğazda ağrı, eklem ağ-
rısı ve geçmeyen öksürük durumlarında
mutlaka doktora danışın. Kuru havanın so-
lunum yollarına zarar vermesini önlemek
için bulunduğunuz ortamın iyi havalanma-
sına, içerinin çok sıcak ve kuru olmamasına
dikkat edin.

Kış çaylarına dikkat edin

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Funda Öztürk “Hamilelikte bitki çaylarının
kullanımında çok daha dikkatli olunması
gerekiyor. Özellikle adaçayı, sinameki, fesle-
ğen, keten tohumu, sarı kantaron, kediotu,
oğulotu, karahindiba gibi çaylar çok fazla
içildiği zaman düşük yapma riskini, hamile-
lik döneminde kanama riskini ve rahim ka-
sılmalarını fazlalaştırarak zamanından önce
erken doğum yapma riskini artırabilmekte-
dir. Özellikle aktarlardan satın alınan içinde
ne olduğuna tam olarak hakim olamadığı-
mız karışım çaylardan uzak durun” diyor.

Su içmeyi ihmal etmeyin

Kış aylarında yapılan en büyük yanlışlardan
biri su içmek için susamayı beklemek. Oysa
hamilelikte her gün mutlaka 10-12 bardak
su içilmesi son derece önemli. Hamilelikte
yeterli su içilmesi bebeğin metabolizması
için gerekli olduğu gibi, anne açısından da
sağlığa faydalarının yanı sıra; kabızlığı,
ödemi ve yorgunluk hissini azaltıyor, vücut
ısısını korumaya yardımcı oluyor.

Çok kalın giyinmeyin

Kış aylarında hamilelerin vücut ısılarını ko-
rumaları önemli. Bu nedenle giysi seçiminde
dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var.
Çok kalın giyinmeyin. Isıyı vücuda hapse-
den, nem ve hava değişimine izin vermeyen
sıkı dokunmuş, sentetik lifleri yoğun içeren
giysilerden kaçının. Yünlü, pamuklu, hava-
lanabilir ve yumuşak giysiler tercih edin.
Ayaklarınızı sıcak tutmak için pamuklu 
veya yünlü çorap giyin.

SOSYAL AKTİVİTEDE BULUNUN
Soğuk hava cildi hem inceltiyor hem de dış et-
kenlere karşı güçsüz hale getiriyor. Yüz ve eller
başta olmak üzere cildin kuruyup çatlaması
enfeksiyon riskini artırıyor. Bu nedenle el ve
yüz yıkamada soğuk su yerine ılık su tercih
edin. Cildinizi nemlendirmek için bol su için.
Nemlendirici kremlerin paraben, fitalat, toluen
gibi zararlı maddeler içermemesine dikkat
edin. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Funda Öztürk “Kış aylarında depresyon daha

sık görülüyor. Hamilelikte salgılanan hormon-
lar ve yaşanan fiziksel değişimler de psikoloji-
nizi biraz olumsuz etkileyebileceğinden;
kendinizi eve kapatmanız depresif günler ge-
çirmenize neden olabilir. Bunun yerine temiz
havada yürüyüş, seyahat, aile ve arkadaş ziya-
retleri ile kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Ayrıca
soğuk havayla birlikte tembelleşen vücudu-
nuzu; meditasyon, pilates ve açık havada yü-
rüyüş yaparak aktif hale getirebilirsiniz” diyor.

Stresten uzak durun!
Uzmanların sıklıkla altını çizdiği gibi stresi yönetmeyi öğrenmek şart. Zira iyi yönetilebildiğinde bizi harekete geçirme, motive etme hatta tehlikelere
karşı tetikte tutma gibi birçok faydası olan stres, kontrol edilemediğinde ve aşırı hissedildiğinde, ona ‘yenik’ düşüldüğünde ise sağlığı tehdit ediyor!

UZMANPsikolog Simru Kavak,
“Bu tehlikelerin içinde kalp-
damar, tansiyon ve mide hasta-

lıklarını, bağışıklık sisteminin
zayıflamasına bağlı rahatsızlıkları, depres-
yon, kaygı bozuklukları, uyku sıkıntıları,
konsantrasyon sorunları, öfke yönetimi
zorlukları, madde kullanımı ve çeşitli ba-
ğımlılıklar gibi psikolojik sorunları saymak
mümkün” diyor. Peki, stresten tamamen
uzak bir yaşamdan söz etmek mümkün ol-
madığına göre, stresin olumsuz sonuçla-
rından korunmak için onu yönetmeyi nasıl
öğrenebiliriz? Uzman Psikolog Simru
Kavak strese yenik düşmemenin, onu yö-
netmenin püf noktalarını anlattı

Stres kaynaklarınızı belirleyin

Stres kaynaklarınızı belirlemekle işe başla-
yın. İki tip stres kaynağı bulunuyor: Değiş-
tirebileceğimiz ve
değiştiremeyeceğimiz/yok edemeyeceğimiz
kaynaklar. Hayatınızı ve bir gününüzü
gözden geçirerek sizi strese sokan durum-
ları belirleyin ve bunları “değiştirilebilecek”
ya da “değiştirilemez/yok edilemez” kay-
naklar olarak sınıflandırın.

Eylem planınızı hazırlayın

Değiştirilebilecek kaynaklar için eylem pla-
nınızı hazırlayın: Üzerinde değişiklik yapa-
bileceğiniz veya ortadan kaldırabileceğiniz
kaynaklar için nasıl bir yol haritası izleyece-
ğinizi belirleyin. Bunu yaparken kısa-orta-
uzun vadeli bir plan hazırlayabilirsiniz.
Küçük küçük adımlarla başlamanın bile
bir başlangıç olduğunu ve sizi sonuca ulaş-
tıracağını unutmayın. Ayrıca bu planı ya-
zarak veya çizerek yapmak harekete
geçmeniz için sizi motive edecektir.

Alet çantanızı güçlendirin

Değiştirilemeyecek kaynaklarla mücadele

için alet çantanızı güçlendirin: Bazı stres
kaynaklarını ortadan kaldırmak veya on-
lardan uzak kalmak mümkün olmayabili-
yor. Bu durumda yapılacak şey, kendi
mücadele araçlarınızı artırmak ve güçlen-
dirmektir. Fiziksel, bireysel ve işinize ait ör-
gütsel değiştirilemez stres faktörlerinizi
belirleyip, onlarla barışmaya ve beraber ya-
şamaya hazır olun.

Özel reçetenizi oluşturun

Uzman Psikolog Simru Kavak, “Stresi yö-
netebilmenin en etkili yollarından biri de,
kendinize özel reçete hazırlamak. Bunun
için, strese karşı dayanıklılığı artırdığı bili-
nen standart yöntemlerden faydalanabilir-
siniz. Aşağıdaki sorulara yanıtlarınızı verin
ve bu cevaplar üzerine düşünün: Beni neler
mutlu ediyor? Nelere tutku duyuyorum?
En çok ne yapmaktan hoşlanıyorum?
Bunu kiminle, kimlerle yapmak hoşuma
gidiyor? Zamanımı kiminle veya kimlerle
daha fazla geçirmek istiyorum? Kim beni
gülümsetiyor, mutlu ediyor? Denemek ve
yapmaya başlamak istediğim şeyler neler?

Sonrasında yapacağınız şey ise, verdiğiniz
cevaplardaki aktivitelere ve kişilere günlük
hayatta ayırdığınız zamanı yavaş yavaş ar-
tırmak” diyor.

Hareketsizlikten kaçının

Değiştirilemeyen stres kaynakları söz ko-
nusu olduğunda pek çok araştırma, açık
havada tempolu yürüyüş, yoga gibi fiziksel
aktivitenin stresle mücadeledeki etkisinden
bahsediyor. Ancak hoşlanmadan ve zorla
yapacağınız her şey sizi daha fazla strese
sokacağından kendinize uygun olan fizik-
sel aktiviteyi keşfedin. Yüzme, bisiklet, pila-
tes ya da tenis gibi mutlaka hoşlanacağınız
bir faaliyette bulunun.

Düzenli nefes egzersizi yapın

Stres anında önce nefes sayısı sıklaşıp, kalp
atışı hızlanıyor ve bunu diğer değişiklikler
takip ediyor. Bu nedenle stresli anınızda ilk
olarak nefesinizi kontrol ederek, diğer
olumsuzlukların da önüne geçebilirsiniz.
Diyafram nefesini doğru şekilde alabilmek
için; bir elinizi göğüs kafesinizin altına,
diğer elinizi de göğsünüzün üzerine yerleş-
tirin ve burnunuzdan derin bir nefes alın.
Nefesi alırken göğüs kafesinizin değil,
göğüs kafesinizin altının şişmesi gerekiyor.
Aldığınız nefesi 3’e kadar sayarak ağzınız-
dan verin. Bu işlemi 5 kez yapın. İleride bu
sayıyı artırabilirsiniz. Bu basit egzersizi
günlük yaşantınızın bir parçası haline geti-
rerek sağlığınız için de önemli faydalar
sağlayabilirsiniz.

Zamanı iyi planlayın

Değiştirilemeyen stres kaynaklarından bi-
risi de, zamanı doğru yönetememek so-
nucu biriken işler. Zamanla rekabet
etmeyin, onu takım arkadaşınız haline geti-
rin. Günlük planınızda öncelikli ve önemli
işlerle, bekleyebilecek olanları belirleyin. 

Basit önlemler 
hayat kurtarıyor!

HALK arasında ‘domuz gribi’
olarak bilinen H1N1 virüsünün
de yer aldığı gribal enfeksiyon-

lar, son günlerde 7’den 70’e pek çok kişiyi
etkisine alırken, özellikle kalabalık ve ka-
palı ortamlar bulaşma riskini çok daha ar-
tırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Keramettin Şar, her yıl kış aylarında artış
gösteren ve son dönemde sıkça karşılaşı-
lan gribal enfeksiyonların insandan insana
öksürük ve hapşırıklarla havaya saçılan vi-
rüsler nedeniyle kolayca bulaştığını belir-
terek “H1N1’in de yer aldığı gribal
enfeksiyonlar; yüksek ateş, boğaz ağrısı,
burun akıntısı/tıkanıklığı, kuru öksürük,
yaygın kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya
çıkarken, zatürreye varan ciddi hastalık-
lara yol açabiliyor” diyor. Hastalığın virüs
bulaştıktan sonra 18-72 saat arasında or-
taya çıktığını belirten Dr. Keramettin Şar,
alınacak bazı basit ama etkili önlemlerle
gripten korunmanın mümkün olduğunu
vurguluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Keramettin Şar, alınacak 8 kritik önlemi
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bu-
lundu.

Kapalı ortamlarda bulunmayın

Özellikle okullar, kreşler, toplu taşıma
araçları ve alışveriş merkezleri gibi kalaba-
lık ortamlar virüslerin kolayca bulaşma-
sına neden oluyor. Bu nedenle şart değilse
kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçının.
Bulunduğunuz ortamda pencereleri ara
sıra açarak içeri temiz hava girmesini sağ-
layın. Virüsler havaya yayılan tükürük
damlacıkları nedeniyle çok çabuk bulaştı-
ğından birbirinizi görünce hemen öpme-
yin, uzaktan başınızla selam vermekle
yetinin. Çok yakın mesafeden konuşma-
maya özen gösterin. Hasta kişilerle de
yakın temastan kaçının.

Sağlıklı beslenin

Salgına karşı vücut direncinizin kuvvetli
olması şart. Bu nedenle bağışıklık sistemi-
nizi güçlendirmek için sağlıklı beslenin.
Kahvaltı başta olmak üzere ana öğünleri-
nizi geçiştirmeyin. Yumurta, balık, yoğurt,
ceviz, badem, fındık, mevsim sebzeleri ve
mevsim meyvelerini mutlaka düzenli tüke-
tin. Dengeli ve kaliteli beslenin, bol su için.
Gripten korunmak için sağlıklı beslenme
ve hijyen kadar sağlıklı bir uyku da şart.
Uykusuzluk bağışıklık sistemini zayıflatıp
vücut direncini azaltarak birçok hastalığa
zemin hazırladığı gibi, gribe de davetiye
çıkarıyor. Bu nedenle en az 6 saat uyu-
maya özen gösterin. İç Hastalıkları Uz-
manı Dr. Keramettin Şar “Hamileler, 70
yaş üzeri yaşlılar, kronik hastalığı olanlar
ve kalabalık ortamlarda çalışanlar (kışla,
okul, hastane vb) her yıl grip aşısı olmalı-
dır.



B akırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce
görülen duruşmaya 12 tutuklu ile 16
tutuksuz sanık, taraf avukatları ve şi-

kayetçiler katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve
iddianamenin okunmasıyla başlayan duruşma
tutuklu sanık Yunus Tatlı'nın savunma yapma-
sıyla devam etti.

Cinayet toplantıları yapıldı

Örgüt yöneticiliği suçundan yargılanan Yunus
Tatlı (31) savunmasında Emirhan Döner ile
internetten tanıştığını belirterek “Bana vatanse-
ver olduğunu, uyuşturucuya karşı olduğunu
söyledi. Sonra yüz yüze tanıştık. Emirhan Dö-
ner'in talimatıyla silah taşımaya başladım.
Evinde cinayet toplantıları yapıldı. Beni kullan-
dıklarını fark edince Küçükçekmece Cumhuri-
yet Başsavcılığı'na gidip şikayette bulundum."
dedi. Tatlı, ayrıca Emirhan Döner'in kendisine
kadın iç çamaşırı giydirdiğini ve resimlerini çe-
kerek internette paylaştığını öne sürdü.

Eylemlerine sempati duydum

Tutuklu sanık Ahmet Burak Güreler (29) ise,
2017 yılının Haziran ayında örgüte katıldığını
ifade ederek şunları söyledi: “Sosyal medya he-
sabını aktif kullanıyordum. Örgütün 2016 yı-
lındaki eylemlerine sempati duydum.
Eylemlerinde koğuş basmış, teröristlerle çatış-
mıştı. Dedelerinin cenazelerine de gidip Tur-
han ve Emirhan ile tanıştım. Eylemlerine
katıldık, Bahri Örnek'in evinin önünde ateş
açtık. Bahri Örnek de sonrasında karşılık verdi.
Sonrasında Emirhan Döner'in işlettiği ayak-
kabı fabrikasında çalıştım. Bahri Örnek Emir-
han'ın iddiasına göre FETÖ'cüleri koruyan ve
uyuşturucu satan birisiydi. Emirhan'ın talima-
tıyla vurdum. Örnek'i vurduktan sonra barış-
maya gittim, galiba örgütle aralarında para
sıkıntısı vardı. Sonra hapse girdim, hapiste
beni sahiplenmediler. Ben de hatamı anlayarak
örgütten ayrıldım, sigortalı bir işe girdim. Bun-
lar sosyal medya şaklabanlarıdır. Amaçları
sempatizan toplamaktır, biz de sempati 
duyduk."

Hukuktaki, adı hırsızlıktır

13 yıl hapis cezasıyla hükümlü olan Ahmet
Burak Güreler'e Mahkeme Başkanı Ali İhsan
Horasan, “Çocukluktan başlamışsın hırsızlığa.
Çocukken de kamyon kaçırmışsın" dedi. Sanık
Güreler de, “Hırsızlık değil başkanım, akraba-
nın kamyonunu kaçırdık" cevabını verince
Mahkeme Başkanı Horasan “Onun hukuktaki
adı hırsızlıktır." dedi. Örgüt lideri olduğu iddia
edilen ve çeşitli suçlarla yargılanan Emirhan
Döner ise, babasının 2018 yılında silahlı saldırı
sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.
Döner savunmasında, “Bu olaya bakan emni-
yet ekibi ile şu an önünüzdeki dosyayı hazırla-
yan aynı ekip. Bu ekibin başında bir polis
memuru var. Organize Şube operasyon yaptı
aldı bizi. Ben bir lira karşılığında bir suç işle-
medim. Adam vurdum şahsi meselemden, git-
tim cezaevinde yattım. Bütün işlediğim
suçların da cezasını çektim. Yunus Tatlı'nın
etek giydirilmiş fotoğrafları bana ulaştı. Ben
gittim Yunus Tatlı'nın giydiği etek ve iç çamaşı-
rının aynısından yaptırdım. Sosyal medyadan
da kendim yapmışım gibi paylaştım. Bu şahsın
ifadeleri çelişkilidir. Ben 10 aydır hücrede kalı-
yorum, dosya 25 bin sayfadır ben 25 kere oku-
muşumdur. Her şekilde savunma yaparım"
dedi. DHA
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Esenyurt Kurucu Bele-
diye Başkanı Gürbüz
Çapan'ın annesi Besni

Çapan hayatını kaybetti
Besni Çapan'ın cenazesi dün öğle
namazında Esenkent Muhamme-
diye Camii'nden son 

yolculuğuna uğurlandı. CHP 
İstanbul Miletvekili Akif Hamza-
çebi, Gürsel Tekin, CHP PM 
Üyesi Eren Erdem, Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli, İBB Başkanvekili

Hüseyin Aksu ve ünlü oyuncu 
Rutkay Aziz acı gününde Çapan
ailesini yalnız bırakmadı. Kılınan
cenaze namazının ardından Besni
Çapan için helallik alındı. Sonra-
sında merhume Çapan, ebedi 
istirahatgahına uğurlandı. 

Çapan ailesinin
anne acısı 

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

TraKYa halKInIn 
GÖZDeSİ ÖZ KeŞan

DOner KarDeSler
haKIm KarSISInDa
Zeytinburnu ve çevresinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 12'si tutuklu 28 sanıklı davanın ilk
duruşması bugün görüldü. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Emirhan Döner, “İşlediğim bütün suçların cezasını çektim” dedi

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca

hazırlanan iddianamede, Emirhan

Döner ve Turhan Döner'in de arala-

rında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanı-

ğın bulunduğu ve 9 kişinin de

şikayetçi olduğu belirtildi. İddiana-

mede, örgütün ağırlıklı olarak İstan-

bul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında

faaliyet gösterdiği ifade edildi. Soy

isimleri Döner olan ve bu şahıslarla

birlikte hareket eden bir çok kişinin

“Kasten yaralama", “Yağma", “Kişiyi

Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi bir

çok suça karıştıkları anlatıldı. İddiana-

mede, Emirhan Döner ve Turhan Dö-

ner'in de aralarında bulunduğu 28

sanık hakkında “Suç işlemek ama-

cıyla örgüt kurma", “Silahla kasten

yaralamaya azmettirme", “Ruhsatsız

silah bulundurma veya kullanma",

“Şantaj", “Hakaret", “Tehdit", “Tefeci-

lik", “Birden fazla kişi tarafından bir-

likte yağma", “Kişiyi hürriyetinden

yoksun kılma", “Hakaret",“Suç işle-

mek amacıyla kurulan örgüte üye

olma" “Suç üstlenme" ve “Örgüte bi-

lerek veya isteyerek yardım etme"

gibi farklı suçlarından 9 yıldan 178

yıla kadar değişen oranlara kadar

hapis cezalarıyla cezalandırılmaları

isteniyor.

Örgüt lideri 
olduğu iddia

edilen ve 
çeşitli suçlarla

yargılanan 
Emirhan Döner,
babasının 2018
yılında silahlı 
saldırı sonucu

hayatını 
kaybettiğini 

söyledi.

Avukatı fena dolandırdı
ataşEhir'dE bir avukatlık bü-
rosunda çeşitli finans kuruluş-
ları, özel ve tüzel kişilere icra ve

tahsilat hizmeti veren avukat Fulya Uzu-
noğlu, 15 yıldır takip ve icra elemanı olarak
çalışan T. T. isimli kadını 23 Ekim 2018'de
işe aldı. İddialara göre UYAP ve diğer
hukuk otomasyon programlarını kullan-
mayı iyi bilen T. T., kısa süre sonra haciz
yapılacak dosyaların koordinasyonunun
başına getirildi. T. T. geçtiğimiz yılın Mart
ve Aralık ayları arasında dosya borçlula-
rına haciz işlemlerinin yapılması için
hukuk bürosundan düzenli olarak masraf
talep etti. T. T., hukuk bürosundan aldığı
masrafları icra takip elemanlarına gönder-
mek yerine zimmetine geçirdi. Sahte tahsi-
lat makbuzları ve haciz yapılmış gibi
masraf makbuzları düzenleyen T. T. sahte
belgeleri de bankanın bilgisayar sistemine
girdi. Banka da sahte belgeler nedeniyle
hukuk bürosuna ödeme yaptı.

Suçunu itiraf etti

Banka müfettişlerinin geçtiğimiz aralık

ayında yaptığı rutin dene-
timlerde, büroda çalışan T.
T.'nin gergin hallerinden ve
denetim sırasında birilerine
sürekli mesaj atmasından
şüphelenen müfettişlerin
bilgisayar üzerinde yaptık-
ları incelemeler sonucunda
durumun farkına varması
üzerine T. T. yaptıklarını
müfettişlere itiraf etti.
UYAP üzerinden yapılan
incelemelerde T. T.'nin
sahte belge ile 828 kez hak-
sız yere icra takibi masrafı
altında 9 ayda 200 bin lirayı
zimmetine geçirdiği ileri sürüldü. T. T.'nin
sahte belgelerin fark edilmemesi için icra
dosyalarına birden fazla baro pulu ve ve-
kâlet harcı gibi düşük masraflı makbuzlar
eklendiği ortaya çıktı.

Suç ortakları araştırılıyor

Avukat Fulya Uzunoğlu, İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığına 'Nitelikli dolan-

dırıcılık' ve 'Resmi belgede
sahtecilik' suçlarından 20
yıla kadar hapis cezası is-
temiyle yargılanması için
T. T.'yi şikayet etti. T. Ta-
mer'in, paraları üzerinde
tutmayarak 4 suç ortağı-
nın banka kartlarına yatır-
dığı iddia edildi.
Soruşturma başlatan sav-
cılık, T. T.'nin, zimmetine
geçirdiği paraları gönder-
diği suç ortaklarını tespit
etmek için inceleme baş-
lattı. Şikayet dilekçesinde,
T. T.'nin para aktardığı ar-

kadaşları Uğur C., Burcin B., Senem B. ve
Ersin E.'nin banka hesaplarına tedbir ko-
nulması ve hesap hareketlerinin araştırıl-
ması istendi. Öte yandan, T. T.'nin daha
önce yanında çalıştığı avukat Rıfat U.'yu
da aynı şekilde dolandırdığı ve İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hak-
kında soruşturmanın yürütüldüğü ortaya
çıktı. DHA

Ataşehir'de bir icra takip elemanının, özel bir bankanın icra işlemlerini yürüten hukuk bürosunu sahte tahsilat makbuzuyla
828 kez dolandırdığı iddia edildi. Avukat, 9 ayda 200 bin lirayı zimmetine geçiren icra takip elemanından şikayetçi oldu

6. kattan düşen 
kapıcı öldü

Başakşehir'de çalıştığı apartmanın 6. katından
düşen kapıcı hayatını kaybetti. Kapıcı Sedat
Ö.'nün eşiyle aralarında sorun olduğu ve
bu sebeple intihar ettiği öne sürüldü

Olay sabah saat 08.00 sıra-
larında Başakşehir Kayaşehir
Veysel Karani Caddesi TOKİ

19. Bölge 2. Kısım'da meydana geldi.
İddiaya göre sitede kapıcı olarak çalışan
26 yaşındaki Sedat Ö. ile eşi arasında
anlaşmazlıklar vardı. Önceki gece de
evde eşiyle tartışan Sedat Ö. sabah sa-
atlerinde kapıcı olarak çalıştığı sitedeki
apartmanın 6. katına çıkarak atladı.
Apartmanların arasında yerde yatan bi-
rini gören site sakinleri durumu sağlık
ekiplerine haber verdi. Düştüğü beton
zeminde ağır yaralanan Sedat Ö. olay
yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri
olay yerinde inceleme yaptıktan sonra
Sedat Ö.'nün cansız bedeni cenaze ara-
basıyla Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Sedat Ö.'nün yakınları ölüm haberinin
ardından sinir krizi geçirdi. DHA

Ölümden
döndüler

EsEnyurt'ta yaşlı çiftin ya-
ralandığı kaza güvenlik ka-
merasına yansıdı. Kaza, dün

saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi
Pazaryolu Caddesi 866. Sokak'ta mey-
dana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen
Maniyor Baysal (80) ve eşi Mehrali
Baysal (70)'a arkadan gelen araç çarptı.
Yaşlı çift çarpmanın etkisiyle savrularak
yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekipleri, yaralıları ambulansla Esenyurt
Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi al-
tına alınan yaşlı çiftin durumunun iyi
olduğu öğrenildi. Sürücü Davut Güna-
raslan'ın ise emniyetteki işlemlerinin
sürdüğü öğrenildi. DHA

Otomobil 
takla attı

Kaza, saat 12.20 sıralarında
Sultanbeyli Necip Fazıl Ma-
hallesi Kuran Kursu Caddesi

üzerinde meydana geldi. Muhammet
Yoldaş yönetimindeki 34 JY 2207 pla-
kalı otomobil, yağış sebebiyle kayganla-
şan yolda sürücüsünün kontrolünden
çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay ye-
rine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk
edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü it-
faiye yardımıyla çıkartılarak sağlık ekip-
lerine teslim edildi. Polis ekipleri olay
yerinde çevre güvenliği alırken görgü 
tanığı Resul Taşan "Bir baktım ters
döndü. Koştuk hemen kapıyı açtık. Çe-
nesi kilitlenmişti. Ağzını açtık dili geriye
kaçmasın diye” ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli'de yağış sebebiyle
kayganlaşan yolda sürücüsünün 

direksiyon hakimiyetini kaybettiği
otomobil kontrolden çıkarak takla attı
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U nutmak bir hastalık mı bilemiyo-
rum, geçmişte neler yaşamış ol-
duklarını unutmak hatırlamamak

sorumsuzluk ve aptallıktır, ülkemin insanı
hakikaten unutkan.

Dünü unutursak bugüne ve yarına nasıl
bakarız?

Tarihi irdelemeye gerek yok yakın döne-
mimize bir bakalım;

Adına "demokrat" deyip iktidarı aldı-
ğında ABD ye sıkıca sarılan verdiği tali-
matları yerine getiren ve ülkede Mc. Carty
dönemini aratmayan yasaklar, baskılar, iş-

kenceler ve bir gecede zengin olmalar ha-
tırlanmıyor.

Darbe ve baskı dönemlerinde üniforma-
lıya secde edenler dönem geçtiğinde yap-
tıklarını hatırlamıyor,

Ülkede özel harp dairesinin sivil ayağını
oluşturan partinin milliyetçiliği ve dindar-
lığı, 12 Eylül döneminde kendisi ceza-
evinde görüşleri iktidarda olduğu
unutuldu,

Ülkeyi kaosa çeviren 70'li döneminin
hükümetleri ile 12 Eylül döneminin asker
ve sivil kanadının dış borç alımı,

çalışanlara baskı, sendikal ve diğer de-
mokratik hakların yasaklanması,

kamu kurumlarını özelleştirme,

üretimi değil ithalatı, çalışmayı değil
sadakayı yaşama geçirenler hatırlanma-
makta,

12 Eylül sonrası 80 li yılların hükümet
yöneticileri özelleştirmenin ve açılımın
başlatıcıları bugün saygıyla anılıyorsa,

1990 yıllarda aydın demokrat ve politik
tutsaklara karşı baskı, şiddet ve katliamla-
rın sorumluları birileri tarafından "gururla

anılıyorsa",
Menemen'de asteğmen Kubilay'ın katil-

leri bugün saygıyla anılıyorsa,
Ülkeyi yabancılara peşkeş çeken,
Toprağı, suyu,
Tekel, Telekom, ETİ Bank tesislerini,
Limanları, Et Balık Kurumunu, Sümer-

bank'ı, SEK'i satmaktan bıkmayanlar
Çalışanları sözleşmeli yapanlar
Eğitimi özelleştiren, hastaneleri satan
Vergilerle vatandaşı sağmal inek gören-

ler anımsanmamakta.
Savcı Doğan Öz,  iktisat hocası Orhan

Cavit Tütengil
Gazeteci Uğur Mumcu, İktisatçı Osman

Mehmet Önsoy

Gazeteci Abdi İpekçi, Musa Anter,
Hrant Dink 'lerin katilleri bulunamadı

Bulunan katillerde yüksek derecede ko-
runup onur abidesi yapılıyorsa

İşkence edip kahpece öldürdüklerinin
yakınları,

eziyet ve çile çeken insanlar çektikleri
sıkıntıları hatırlamıyorsa

Katillere, "anti sosyal kişilik bozukluğu"
ya da "onurumuzsun" demeye devam et-
mekteyse,

Şair Babanın dediği gibi,
"Halkım ....dilim varmıyor ama sen

koyun gibisin.."
Evet, geçmişi unutma ve hatırlaya-

mama, bir hastalık ya da...

Unutmak ya da...

HIDIR ULAĞ

İ Yİ Parti Küçükçekmece ve İBB Meclis
üyesi Ali Kıdık, İstanbul’daki havali-
manları ve kapanan Atatürk havali-

manı ile ilgili eleştiri ve önerilerde bulundu.
AirPortHaber Dergisinin ve Haber Porta-
lı'nın imtiyaz sahipliğini ve Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yapan Kıdık, “Havacılık
benim 30 yıla yakındır iştigal alanım. Bu
bağlamda söz hakkım olduğunu düşünerek
İstanbul’da bulunan havalimanları için ger-
çekleri sizlerle paylaşmak isterim” dedi. Pi-
lotların kaygılarını sıralayan Kıdık, “Ne
diyor pilot arkadaşımız, 'İstanbul havali-
manı İstanbul’un kutuplarına yapıldı!' Ne
anlatmak istiyor? Diyor ki en olmaz yere, en
zor yere havalimanı yapıldı. Kısacası 'işimiz
zor' diyor. Yine başka bir pilot arkadaşım
bana şu bilgiyi verdi: 'Kış operasyonunda
pistin kuzeyi hariç diğer tarafları daha yük-
sek, yükseltiler içeriyor. İniş sırasında kuzey
doğulu rüzgarlar hakim. Ancak pistin çukur
bir yapıda olması rüzgarı kararsız kılıyor.'
Yani diyor ki 'rüzgar sert de esebilir, normal
de olabilir. Dolayısıyla bu durum havacılık
açısından tehlike arz ediyor” açıklamasını
yaptı. 

Dördüncü pist yapılacaktı!

İBB Meclisi'nde konuşan Kıdık, “Malum,
İstanbul üzerine hepimiz kafa yoruyoruz ve
hizmet etme adına çalışmalar yürütüyoruz.
Bugünlerde en çok tartışılan konu başlıkları
olan kanal İstanbul ile İstanbul’daki havali-
manlarımız. Yıl 2012 idi; Ulaştırma Bakanı
Binali Yıldırım, 'kanaat oluştu Atatürk hava-
limanı’na dördüncü pist yapılacak' demişti!
Sonra ne oldu?  Peki, neden dördüncü pist
yapılacaktı? Çünkü Atatürk Havalimanı
yolcu trafiğinde, uçak trafiğinde önemli artış
gösteriyor ve sıkışıklı yaşanıyordu. Ancak
Binali Yıldırım’ın bu açıklamasının üzerin-
den bir hafta geçmişti ki Cumhurbaşkanı-
mız o zaman Başbakan idi, “İstanbul’a yeni
havalimanı yapılacağını” açıkladı. İşte ne

oldu ise ondan sonra oldu. Önce Silivri ta-
rafında yapılacağı söylenen İstanbul yeni
havalimanı her nedense şu an bulunduğu
yere yapılma kararı alındı. Baştan söyleye-
lim. Yeni havalimanına asla karşı değilim.
Hatta mimarisine bayılıyorum. Ama yapıl-
dığı yer coğrafik koşulların en çetin olduğu
yer” ifadelerini kullandı. 

Sorunu Atatürk çözer

“İstanbul havalimanı, diğer tarafta kaza
nedeniyle kapatılan havalimanı Sabiha

Gökçen ve tam ortada ise çöpe atılmış ve
fakat tertemiz bir havalimanı. Her ikisi-
nin sorununu aynı anda çözebilecek Ata-
türk Havalimanı'dır” diyen Kıdık, “Her
ikisinin sorununu aynı anda çözebilecek
Atatürk havalimanı. Milyonlarca dolarlık
cihazlar çürümeye terk edilmiş. Bu ülke-
nin böyle bir israfı kaldıracak gücü var
mı halkımızın takdirine bırakıyorum.
Yine bilgi olsun diye söylemek zorunda-
yım. Atatürk Havalimanı'nın ne kadar
gerekli olduğunu vurgulamak için kaza

olduğu saatte rüzgar hızına bakalım; Sa-
biha Gökçen'de saatte 23 knots, Atatürk
Havalimanı'nda da yine aynı şiddette
ama İstanbul Havalimanı'nda 41 knots.
Yani neredeyse iki katı fazla. O bölgede
ne kadar sert hava akımı olduğunu etra-
fındaki rüzgar güllerinden de anlayabilir-
siniz” açıklamasını yaptı. 

Para boşa gitti heba edildi

Açııklamasının devamında, “İstanbul ha-
valimanı şartnamesi öyle bir düzenlen-
miş ki Atatürk havalimanı daha en
başından çöpe atılmak üzere gözden çı-
kartılmış” diyen Ali Kıdık, “Uygulama
şartnamesinin 17. maddesi şöyle diyor.
Sözleşme süresi sonuna kadar İstanbul
Havalimanı'nın, İstanbulun Avrupa ya-
kasında tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ti-
cari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere
açık tek havalimanı olacağı taahhüt edi-
lir. Genel havacılık, bakım onarım, müs-
takil kargo ve devlet uçakları ile yapılan
uçuşlar ile özel vıp/cıp uçuşları bu 
taahhüdün dışındadır.
İşte bu madde ile Atatürk havalimanının
ipi çekilmiştir. Şimdi bir şehirde üç hava-
limanı işlemez diyenlere birkaç örnek
vermek istiyorum; Londra ve Newyork’ta
6 havalimanı, Yine Amerikanın Los 
Angeles ve Seatle şehirlerinde 5 havali-
manı, Moskova başta olmak üzere 
dünyanın sekiz ayrı şehrinde 4’er adet
havalimanı mevcut. Şimdi bütün bu 
gerçekler ortada iken istanbul’da 3 hava-
limanı işlemez demek hem şehre ihanet-
tir, hem de ülkeye ihanettir. Bakın
havalimanını kurgulayanlar öyle kurgu-
lamış ki iki havalimanını aynı uçuş rota-
sına denk getirmişler. Böylelikle iniş
kalkışlarda çarpışma olur bahanesini de
oluşturmuş oldular. Atatürk havalima-
nına ek bina yapıldı birgün dahi kullanıl-
madan kapatıldı, vatandaşın cebinde ki
para boşa gitti, heba edildi” eleştirisinde
bulundu. 

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, 
“İstanbul Havalimanı İstanbul’un 
kutuplarına yapıldı. En olmaz yere, en zor
yere havalimanı yapıldı” eleştirisinde 
bulundu. Atatürk Havalimanı'nın mutlaka
yeniden hizmete açılması gerektiğini 
savunan Kıdık, “ Atatürk havalimanına 
ek bina yapıldı birgün dahi kullanılmadan
kapatıldı, vatandaşın cebinde ki para
boşa gitti, heba edildi” dedi

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY
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Atatürk Havalimanı'nın mutlaka yeniden
hizmete açılması gerektiğini savunan Ali
Kıdık, “Milyarlarca doları çöpe atama-
yız. Bakın Atatürk havalimanına ek bina
yapıldı birgün dahi kullanılmadan kapa-
tıldı. Uçaklara park sahası yapılacak
diye, HAVAŞ, TGS, Çelebi gibi yer hiz-
meti veren şirketlere yeni yatırımlar
yaptırdılar. Atatürk havalimanının tek ek-
siği konuşmamın başında da belirttiğim
gibi dördüncü pist idi. 1-2 milyar dolar
harcama ile Atatürk havalimanı istan-
bula uzun süre hizmet verebilirdi. Benim

önerim şu: Eğer bu ülkeyi gerçek ma-
nada seviyorsak Atatürk havalimanını
çöpe atmayalım. İç ve dış hatta hizmet
verecek şekilde Low Cost havalimanına
dönüştürelim. Havalimanları arasındaki
hızlı ulaşımı çözelim inanın ülkemize çok
faydası olacak. 18 bin kişi istihdam edi-
lecek. Bölgedeki oteller yeniden canla-
nacak. İstanbul Havalimanı çukura
yapılmış bir havalimanıdır ve çukurdan
çıkması da çok zor. O yüzden Atatürk ha-
valimanı derhal ve behemehal devreye
alınmalıdır” önerisinde bulundu. 

Atatürk Havalimanı’nı gelin çöpe atmayalım!

KUTUPLARA 
HAVALIMANI
INSA ETTILER

‘Tarım Yılı’
eğitim

Programı
başlıyor!

2020 yılını “Tarım Yılı” ilan eden
Büyükçekmece Belediyesi, ilçe 
genelindeki tarıma elverişli 

arazilerde bilimsel yöntemlerle tarım
yapılabilmesi için çalışmalara başladı

Beylikdüzü 
Eğitimi ve Kültürü 

Destekleme Derneği,
Geçici Hayvan Bakımevi

ve Rehabilitasyon
Merkezi’ne anlamlı bir

destekte bulundu. Dernek
üyeleri tarafından el

emeği yastıklar patili
dostlar için hazırlandı

Tarım Yılı kapsamında vatandaş-
ları bilinçlendirmek amacıyla Bü-
yükçekmece Belediyesi ve Tekirdağ

Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle kurulan
“Tarım Akademisi” eğitim programlarına baş-
lıyor. Geçimini tarımdan sağlamak isteyen Bü-
yükçekmeceliler “Organik Tıbbi” ve
“Üniversite Sertifikalı Aromatik Bitki” yetiştiri-
ciliği konularında ücretsiz eğitim alabilecekler.

Dersler uygulamalı olacak

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Canan Sağlam ve
Prof. Dr. Levent Arın tarafından vatandaşlara
lavanta, adaçayı, kekik, biberiye, safran, çörek-
otu ve nane ekimleri dersleri uygulamalı olarak
anlatılacak. Büyükçekmece Atatürk Kültür
Merkezi ve Büyükçekmece Hizmet Binası’nda
5 hafta süren eğitimin sonunda vatandaşlar
sertifika almaya hak kazanacak. Organik Tıbbi
ve Üniversite Sertifikalı Aromatik Bitki Yetişti-
riciliği üzerine ücretsiz kurs almak isteyen va-
tandaşlar 30.01.2020 tarihine kadar 444 0 340
numaralı telefonu arayabilir.

Patili dostlara el emeği yastıkPatili dostlara el emeği yastıkPatili dostlara el emeği yastıkPatili dostlara el emeği yastıkPatili dostlara el emeği yastıkPatili dostlara el emeği yastıkPatili dostlara el emeği yastıkPatili dostlara el emeği yastık
Beylikdüzü Belediyesi
Geçici Hayvan Bakımevi
ve Rehabilitasyon Merke-

zi’ne oldukça anlamlı bir destek
daha Beylikdüzü Eğitimi ve Kültürü
Destekleme Derneği tarafından ya-
pıldı. Sokak hayvanları için yastık-
ları elleriyle hazırlayan dernek
üyeleri aynı zamanda içlerini de
Beylikdüzü’nün patili dostlarıyla
birlikte doldurdu. Dernek Başkanı
Tomris Özgüroğlu hayata geçirdik-

leri bu proje ile herkesin küçük
büyük demeden bir şeyler yapabile-
ceğine dikkat çekmek istediklerini
belirterek, Beylikdüzü Belediyesi’nin
Sivil Toplum Kuruluşları ile her
zaman dirsek temasında olduğunun
da altını çizdi.  

Çok keyifle doldurduk

Beylikdüzü Belediyesi olarak yapı-
lan bu tür yardım ve desteklerin ol-
dukça önemli olduğunu belirten

Veteriner İşleri Müdürlüğü Halkla
İlişkiler Sorumlusu Gediz Yalçın ise,
“Tomris hanım ve beraberinde gelen
dernek üyelerine çok teşekkür ede-
riz. El emeği, göz nuru çok güzel
yastıklar hazırlamışlar bizler için.
Onları birlikte çok keyifle doldur-
duk, burada bize patili dostlarımız
da eşlik ettiler. Az çok demeden her-
kesin dostlarımız için bir şeyler ya-
pabileceğini bir kez daha hatırlatmış
oldular.” dedi.

Patili dostlara el emeği yastık

MİLYONLUK CİHAZLAR ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ
30 yıldan beri havacılık ile iştigal ettiğini ifade eden İYİ Partili Ali Kıdık,

Atatürk Havalimanı'nda milyonlarca liralık cihazların çürümeye terk
edildiğini belirterek, “Bu ülkenin böyle bir israfı kaldıracak gücü 

var mı halkımızın takdirine bırakıyorum” açıklamasını yaptı. 
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, gün boyu
süren ve sektörün tüm paydaşlarını bir

araya getiren “Turizm Çalıştayı”nın kapanış
konuşmasını yaptı. İstanbul'un sorunlarını
demokratik katılım ve ortak akıl yoluyla
çözmek için söz verdiklerini belirten İma-
moğlu, “Bu amaçla tüm konuları ele al-
maya bir yandan çalıştaylar yaparak
başlarken, bir yandan da kalıcı ve sürekli
yapılar olan çözüm platformlarımızı kur-
maya başladık. Amacımız; ‘Vizyon İstanbul
Projesi’yle kentin tüm sorunlarını kapsamlı
bir şekilde ele alarak, her bir sorunu çözer-
ken ve her bir potansiyeli geliştirirken, kenti-
mizdeki bütün insanların fikrini
söyleyebileceği şekilde ilerlemektir. 18 Ka-
sım'da kurduğumuz ‘İstanbul Turi̇zm Plat-
formu’, Vizyon İstanbul Projesi'nin ilk
adımıdır. Devamında "İstanbul Deprem
Platformu" ve "İstanbul Kültür ve Sanat
Platformu'nu da hayata geçiriyoruz” dedi.

Hiç kimseyi ikna edemezsiniz

İmamoğlu, çalıştaya katkı sunan sektör bi-
leşenlerini şöyle sıraladı: “(TÜRSAB) Tür-
kiye Seyahat Acenteleri Birliği, (TUROB)
Türkiye Otelciler Birliği, (TTYD) Türkiye
Turizm Yatırımcıları Derneği, (İRO) İstan-
bul Rehberler Odası, (TURYİD) Turizm
Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşlet-
mecileri Derneği gibi birçok önemli turi̇zm
sektör örgütünü de işin içine katarak devam
ettik. Üniversitelerin, meslek odalarının,
sektör duayenlerini de sürece katarak,
çözüm yolunu bulmaya çalışıyoruz.” Çalış-
taya katılan bileşenlerden sürekli olarak fay-
dalanacaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bu
çalışmaların, düzenli ve sürekli olmasını
sağlayacak, bir yandan da fikrini sunmak
isteyen herkesin katılabileceği bir ortam ya-
ratıyor olacağız. Burada sürdürülebilirliğin,
sürekliliğin en önemli anahtarı, tılsımı, bu-
rada konuşulan işlerin harekete geçiyor ol-
ması. Sadece lafta ve kağıtta kaldığı
taktirde, hiç kimseyi, reel dünyanın temsilci-

leri olan girişimcileri, iş insanlarını, sektör
temsilcilerini ikna etmek mümkün değil”
diye konuştu.

Bunlar hayalci tavırlar olur

TÜİK verilerine göre ülkemizdeki işsizlik
oranı yüzde 15’e yaklaştığı bilgisini payla-
şan İmamoğlu, “Gerçek oran daha yüksek
olsa bile, bu veri bize, İstanbul’da işsiz
insan sayısının en az 2,5 milyon kişi oldu-
ğunu söylüyor. Şimdi size sormak isterim.
İstanbul kısa sürede nasıl 2,5 milyon kişinin
önemli bölümüne istihdam yaratabilir? Ce-
vabını da kendim vereyim. Daha fazla İstih-
dam sorununu, turizm sektörü çözebilir.
Palyatif (geçici), otellere, ‘Hadi bakayım
50’şer kişi alın’ diyerek istihdam sorununu
çözemezsiniz. Talimatla iş sorununu çöze-
mezsiniz. Bunlar hep hayalci tavırlar olur”
dedi. Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine
göre uluslararası turizmin dünyanın en
önemli sektörü olduğunu belirten İma-
moğlu, “Sektöre yatırım yapmak ve destek-
lemek zorundayız. İstanbul gibi fırsatlarla
dolu bir şehri, bu anlamda öncü hamlelerle
donatmak mecburiyetindeyiz, ki dünyanın
bu büyüyen sektöründe hak ettiğimiz yeri
hızlıca alabilelim” şeklinde konuştu.

İstanbul bütün kalacak

İstanbul gibi bir şehrin dünyada olmadığını
kaydeden İmamoğlu, “Kuzeyden güneye,
doğudan batıya baktığımızda dünyanın
merkezine oturan bu şehrin, 2 kıtayı birleşti-
ren bu şehrin konumu -birileri bölmeye ça-
lışsa da inşallah bütün kalacak- bizler için
bir avantaj. Düşünsenize İstanbul’dan 360
derecelik 3-4 saatlik uçuşla, dünya nüfusu-
nun neredeyse yarısına erişebilecek muaz-
zam bir yerde bulunuyoruz. Asya, Avrupa,
Orta Doğu ve Afrika'yı birbirine bağlayan
stratejik bir coğrafi konuma sahip. İstan-
bul’daki 3 havaalanından, 3 saat içinde
120'den fazla ülkeye 146 varış noktasına
uçuş yapabilirsiniz. Dünyanın en değerli
arazisi üzerinde olmamızın yanı sıra, dün-
yanın en eski tarihi miraslarını, kültürünü
ve çeşitliliğini sunuyoruz” dedi.

3 önemli vizyon tanımladık

İstanbul için kalıcı ve manipülasyona uğra-
mayan gerekçeler yaratmak istediklerini
ifade eden İmamoğlu, “Biz, İstanbul için üç
önemli sıfatı vizyon olarak tanımladık: ‘İs-
tanbul adil bir şehir olacak. İstanbul yeşil
bir şehir olacak. İstanbul yaratıcı bir şehir
olacak’ dedik. Yaratıcılığın içinde kültür,
sanat, inovasyon ve turizm gibi başlıklar
var. Şehrimizin daha cazip bir destinasyon
olması ve daha yüksek gelirli yabancı ziya-
retçi çekebilmesi için, yaratıcı olmak zorun-
dayız. Her şey miras bırakılabilir. Arabanızı
miras bırakabilirsiniz. Evinizi barkınızı
miras bırakabilirsiniz. Kitaplarınızı miras
bırakabilirsiniz. Şirketinizi, menkul kıymet-
lerinizi miras bırakabilirsiniz. Soyadınızı
miras bırakabilirsiniz. Genlerinizi dahi
miras bırakabilirsiniz. Ama yaratıcılığınızı
miras bırakamazsınız. Yaratıcılık devredile-
mez. Bir başkasından parayla satın alına-
maz. Yaratıcılık, mükemmel bir eşitleyicidir.
Fakir bir ailenin çocuğu, nesiller boyu miras
yoluyla devredilen zenginliğe sahip yaşıtla-
rını, ancak yaratıcılıkla geçebilir. Çok zengin
kaynaklara sahip olan ülkeler ve şehirler,
ancak yaratıcılıkla geçilebilir” şeklinde 
konuştu.

MUSTAFA DOLU
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A hmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan ve
Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın ba-
şını çektiği siyasilerin yeni parti kurma ça-

lışmalarına devam ettiği ülkede mevcut partilerin
yanı sıra sendikaların, diğer bileşenlerin mevcut hü-
kumete karşı ortaya koyamadıkları performansın
arayışında olunan bir süreçte yeni bir oluşum çabası
içine girildiği şimdilik çok algılanması da gelecek
yönünde umut veriyor gibi.

Kaz ve saz gecelerinin toplumu bıktırdığı ve bez-
dirdiği derneklerin bazılarının Federasyon, Konfede-
rasyon çatı örgütleri aracılığıyla bir araya gelip yeni
bir toplumsal örgütlenme gücü arayışı içinde oldu-
ğunu gören ilk partinin mevcut iktidar olduğunu ve
diğer partilerin önemini yeni yeni kavradığı bu
gücün gün geçtikçe kamu oyunu yönlendiren ciddi
bir güç olduğu   her geçen gün daha iyi algılanıyor.

Mevcut iktidar Cami altındaki oluşumlardan baş-
layıp TUSİAD'ı MUSİAD'laştırdığı ve bu oluşumları
küçümseyen Muhalefetin önüne geçerek 18 yıldır ik-
tidarda kalmayı başarmıştır.

Yani, köy derneklerinden başlayıp Cami dernekle-
rine, federasyon ve konfederasyonları elinde tutmayı
başaran ve yıllardır iktidarda kalanların dün anla-
yıp algıladığı Sivil Toplum Örgütleri bugün toplum-
sal muhalefetin Öndersiz olduğu ülkede gün geçtikçe
bir Parti, Sendika hatta Sanal ortamın katkısıyla
güçlü bir medya ve basın durumuna gelmekte.

Partisi anlamasa da kendisi ve şu anda birlikte
çalıştığı Belediye başkanları aracılığıyla yeni bir ça-
lışma başlatan İmamoğlu'nun da benim gibi algıla-
dığı bu oluşumların yani Avrupa siyasetine yön
veren Sivil Toplum Örgütçülüğünün artık meşhur
saz ve kaz gecelerinden uzaklaşıp adeta bir parti
durumuna gelerek toplumu, kamuoyunu yönlendir-
meleri gerekir. Bunun en son örneklerinden benim
de başında bulunduğum İstanbul'daki STK'ların bu
yönde içinde oldukları arayışın bir araya getirdiği ve
81 İli temsil eden TSTK yani Türkiye Sivil Toplum
Kuruluşları oluşumudur.

Bugün bir araya gelerek büyük bir güç olmayı he-
defleyen bu oluşumların yarın toplumsal bir güce
dönüşeceğini ve toplumun arayışı içinde olduğu
güçlü bir muhalefet hatta iktidar olabileceğini gör-
mek mümkün.

Tabi bu samimiyet ve inanç devam ettiği
takdirde...

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, kapanış

konuşmasını
yaptığı “Turizm

Çalıştayı”nda, TÜİK
rakamlarına göre

Türkiye’deki işsizlik
oranının yüzde 15’e
yaklaştığını söyledi. 
İstanbul’da yaklaşık 

2,5 milyon işsizin
bulunduğunu 

kaydeden İmamoğlu,
istihdam yaratacak

en önemli 
sektörün turizm

olduğunu vurguladı.
İmamoğlu, "'Hadi

bakayım 50’şer kişi
alın' diyerek istihdam 

sorununu 
çözemezsiniz"

ifadelerini kullandı

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Yeni parti; STK'lar!
2 BUCUK MILYON
ISSIZ INSAN VAR!

“Uluslararası eşitsizliğin giderilmesi de
yaratıcılıkla mümkün olabilir” diyen
İmamoğlu, “16 milyon İstanbullu için
daha adil ve daha refah dolu bir hayat,
ancak daha yaratıcı yollarla mümkün-
dür. Bu yüzden sadece kendi yaratıcı
beyinlerimizi başka milletlere kaptırma-
mak değil, başka milletlerden yaratıcı
beyinleri çekebilmek te İstanbul için
önemli bir hedeftir. Bu nedenle eğitim
turizmini, sadece gelir bakımından
değil, yaratıcı beyinleri çekebilmek ba-
kımından da çok önemsiyoruz. Yabancı
öğrencileri, yabancı akademisyenleri
çekebilmek bizim için yeni dönemde
çok ama çok önemli bir hedef. İstan-
bul’un turizmde dünyada ilk 3’e girmesi,
hangi açıdan bakarsanız bakın bu şe-
hirde yaşayan istisnasız herkes için
önemli. Sadece gelir ve istihdam için
değil, aynı zamanda huzur, barış ve ino-
vasyon için de öyle” ifadelerini kullandı.
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PAZARLAMA 
STRATEJİSİ 
YENİLENMELİ
İmamoğlu, konuşmasını, “Yapılacak şey
basittir ve birkaç stratejik kararın alınma-
sına bağlıdır: Öncelikle yeni bir konumla-
maya ihtiyaç vardır. Yüksek gelir
grubundan ziyaretçileri yeniden kazana-
bilmek için, Avrupa’nın en ucuz destinas-
yonu pozisyonu öngörülebilir bir zaman
dilimi içinde terk edilmelidir. Tüm pazar-
lama stratejisi buna göre yenilenmelidir.
Türkiye’nin ‘ucuz destinasyon’ algısı kısa
sürede değiştirilemeyeceği için, İstan-
bul’un bağımsız olarak markalaşmasına
başlanmalıdır. Hepinizle, tüm turizm sek-
törüyle birlikte bu kararlar alırsak, bu he-
defler kolaylıkla gerçekleşir. Çalışmalar
başlangıç; sonuç değil. Bu aziz şehrin
dünyada ilk üçe girebilmek için her şeyi
var. İhtiyacı olan tüm sektörün mutabık
olacağı, birlikte çalışacağı bir ortak stra-
teji idi. Bugün, bu yolda çok önemli bir
adım atmış olduk. Bu çalıştayın çıktıları
ve alınan kararlar bizim için, şehrimiz
için ve ülkemiz için çok ama çok değerli.
Bu vesileyle bu çalıştaya katılımınız için
tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” şek-
linde tamamladı. 

EŞİTSİZLİĞİ GİDERMEK
YARATICILIK İLE MÜMKÜN

Ne yasal statü var ne de imar!
Cemevlerine ibadethane sta-
tüsü verilmesi için İBB Mecli-
si'nde CHP-İYİ parti tarafından

sunulan öneri, AK Parti-MHP grubu tara-
fından geçtiğimiz günlerde tartışmalar ara-
sında reddedildi. İBB'nin talepleri halinde
cemevlerine temizlik ve diğer hizmetleri üc-
retsiz sunması karara bağlandı. Ancak ce-
mevlerinin sorunu sadece ücretsiz hizmet
değil. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin habe-
rine göre cemevi yapmak, ruhsat almak
gibi konular da ibadethane statüsü olma-
dığı için önemli bir sorun yaratıyor. Ce-
mevleri imar planlarında “ibadet alanı”
fonksiyonu verilen alanlara değil  “sosyal
kültürel tesis” olarak ayrılan noktalara
“kültür merkezi” ruhsatı ile yapılabiliyor.
Bu çoğu zaman da zorlu bir süreci berabe-
rinde getiriyor.

Tekrar gündeme geldi

Cemevlerine “ibadethane” statüsü verilme-
sinin reddedildiği meclis oturumunda bu
durumun tipik bir örneği de yaşandı.  16
Ocak 2020 tarihli İBB Meclis oturumunda
Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi'nde 2013
yılından beri imar çalışması süren ve 2015

yılında inşaatı tamamlanıp faaliyete geçen
İmam Hüseyin Cemevi ile ilgili bir dosya
tekrar gündeme geldi. Ve en son 2018 yı-
lında koruma kurulunun aldığı “imar planı
uygun değil” kararının, kurul tarafından
fiili kullanım durumuna göre yeniden de-
ğerlendirilmesi için dosya müdürlüğüne
iade edildi.

İBB ile protokol yapıldı

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan Sarıyer

Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer'de
İBB'ye ait 22 bin 832 metrekarelik ‘park’
fonksiyonunda kalan parselin küçük bir
kısmına cem evi yapmak için 
5-6 yıl önce bir protokol yapıldığını söyledi.
İBB ile karşılıklı mutabakat sağlanarak
cemevinin yapıldığını ancak imar sorunu-
nun bir türlü çözülmediğini ifade eden
Genç “Tüm cemevleri gibi ruhsatı ‘kültür
merkezi' olarak verildi. Yasal olarak cemevi
imar planlarında da tanınmıyor. Dini tesis

alanı olarak ayrılan yerlere  cemevi yapıla-
mıyor çünkü dini tesis olarak görülmüyor.
İlçemizdeki cemevi, şu an park alanında
kaldığı ‘sosyal kültürel tesis' alanına alın-
madığı için imarına aykırı durumda” dedi.

2013 yılında adım atıldı

7 yıldır yılan hikayesine dönen cem evinin
imar planlama süreci şöyle gelişti:
“İBB'ye ait 22 bin 832 metrekarelik “park”
fonksiyonunda parselin 1700 metrekarelik
kısmına cem evi yapılabilmesi için Sarıyer
Belediye Meclisi 8 Temmuz 2013 tarihinde
bir imar planı teklifi hazırladı. Karar oybir-
liği ile kabul edilerek onay için İBB Mecli-
si'ne gönderildi. 13 Eylül 2013 tarihli İBB
Meclisi kararı ile Sarıyer Belediyesi'nden
gelen plan değişikliği teklifinde bazı kısıtla-
malara gidildi. Parselin 1700 metrekaresi-
nin değil 830 metrekarelik kısmının cem evi
yapmak üzere ‘sosyal kültürel tesis' olarak
ayrılması uygun bulundu. Ancak İBB
Hukuk Müşavirliği'nin 6 Aralık 2013 tarihli
mütalaası ile plan teklifinin, parsel 1. de-
rece doğal sit alanı içinde kaldığı için Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilmesini
istedi.”

İstanbul Sarıyer'de cemevi yapmak için 2013 yılında başlayan imar süreci, yılan hikayesine döndü. 2015 yılında  İBB ile yapılan protokol doğrultusunda İmam Hüseyin
Cemevi “kültür merkezi” ruhsatı ile inşa edilip faaliyete geçti ancak tüm girişimlere karşın 7 yıldır, cemevlerine verilen “sosyal kültürel tesis” imarı bile  verilemedi

İBB Adalar’ı
temizledi

Son haftalarda at hastalıkları ile 
mücadele eden Büyükada’da faytonların

oluşturduğu ve misafirlerin bıraktığı
atıklar, İBB ekipleri tarafından 

temizlendi. Toplanan tam 25 ton çöp
gemiye yüklenerek İstanbul’daki 
çöp aktarma merkezine taşındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
geçen haftalarda yaşanan fırtınanın ardın-
dan şehir genelinde temizlik çalışmalarına

hız verdi. Kilyos sahillerinin ardından rotasını Ada-
lar’a çeviren İBB iştiraki İSTAÇ, Büyükada’dan tam
25 ton çöp topladı. Büyükada’da İSPARK’a ait ahır-
ların bulunduğu 14 blok içindeki 140 ahır, önce İBB
Hıfzısıhha Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte
edildi. Elle süpürme ekipleri gübreleri temizledikten
sonra ahırlar tekrar dezenfekte edildi. Yıkama araçla-
rına Tarım İlçe Müdürlüğü’nce sağlanan dezenfekte
ilacı atılarak ahırlarının çevresinin genel temizlik ve
dezenfektesi de sağlandı.

25 ton atık toplandı

İSTAÇ, 5 kıyı aracı ve 30 kişilik ekiple 1 hafta önce
başlattığı temizlik çalışmalarında Büyükada’daki at
ahırlarının yanı sıra kıyıları da atıklardan arındırdı.
İSPARK ahırlarının denizle buluşan yamaçlarındaki
temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında
5 bine yakın naylon poşet ile toplam 25 ton atık top-
landı. Atıklar gemiye yüklenerek İstanbul’daki çöp
aktarma merkezine taşındı. Büyükada ana caddeleri,
meydanları ve sokakları da mekanik süpürme ve me-
kanik yıkama araçlarıyla temizlendi. Yıkama araçla-
rının su haznesine konulan ilaçlarla beraber
dezenfekte çalışması da ayrıca yapıldı. Heybeliada ve
Burgazada’da bulunan at ahırlarının temizlik ve de-
zenfektasyon çalışmaları ise bugün itibariyle başladı.
Çalışmalara 17 araç 80 personel katılıyor.

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
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a)Adresi :İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 34094 

FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124142000-2124142138 - 2126351193-2124142025
c) Elektronik Posta Adresi :itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :7 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Eczane Deposu
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2020 tarihine kadar 

ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla,
ilgili birimin siparişinden itibaren en geç 15 (Onbeş) takvim günü 
içerisinde, sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak teslim 
edilecektir. Yüklenici, son teslim günü kalan malların tamamını, yazılı 
talebi beklemeksizin teslim etmek zorundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa

Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :12.02.2020 - 13:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
ı) 1. Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK'e bağlı oda\borsa tarafın-
dan düzenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
2. a.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan ürünün kodunu veya ÜTS kayıtlarını (T.C.
Sağlık Bakanlığı'nın ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri) Sağlık Bakanlığınca onaylı olduğunu
gösterir belgeleri,
b.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'den onaylı
FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosya-
sında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
c.)İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş
olduğuna dair beyanı ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
-Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan
ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot no’sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı
no’su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, uzun-
luk vs..) bu ürünlere ait UBB barkod no’sunu da açıklama kısmına ekleyerek
http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm veya https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS ‘den hazırlamış olduğu-
nuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc,usb vb.) idareye sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere numuneleri ihale esnasında teslim tutanağıyla ko-
misyona teslim etmelidirler.  Teslim edilen numuneler, üzerinde ihale ve istekli bilgileri ile ihaledeki kalem
sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında su-
nulacaktır. Yapılan numune değerlendirmesinde numunenin uygun olup olmadığı beliritilerek, kullanım
ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin 13.06.2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayın-
lanan yönetmelik doğrultusunda kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirilmesi açısından
muhafaza edilecektir.DETAYLAR TEKNİK ŞARTNAMEDEDİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu
Çapa Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1119050)
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İ HBİR Yönetim Kurulu
Başkanı Haluk Okutur, bu
yıl elde ettikleri ihracat geli-

rini açıkladı. Birlik olarak ihra-
cata çok önem verdiklerini
söyleyen Okutur, nitelikli alım
heyetlerindeki son durum ve
Hyve Group tarafından bu yıl
28’inci kez düzenlenecek olan
WorldFood İstanbul Fuarı’nın
önemine yönelik değerlendir-
melerde bulundu. 2019 yılını 7
milyar dolarla kapattıklarını ha-
tırlatan Okutur, “2023 için 13,7
milyar dolarlık ihracat hedefi-
miz var. Bu yönde çok hızlı yol
alıyoruz. Bu hedefi daha kısa
sürede yakalayacağımızı umu-
yorum. En çok ihracat yaptığı-
mız ülkeler, ABD, Irak ve
Suriye, birlik olarak en çok şe-
kerli, unlu mamuller ve çikola-
talı ürünlerin ihracını
yapıyoruz” dedi.

Ürünler 205 ülkeye 
gönderiliyor

Birliğin 2 binden fazla üye fir-
ması olduğunu aktaran Okutur,
“Şu anda 205 ülkeye ihracat ya-
pıyoruz. Üyelerimizin hedefleri
dünyanın her yerinde olmak ve

ihracatlarını artırmaktır. Biz de
üye firmalarımızın ihracatlarını
artırmaları yolunda büyük çaba
gösteriyoruz. Bunun için birlik
olarak tertiplediğimiz dünya ça-
pında birçok fuar var. Fuarlar-
dan iyi geri dönüşler alıyoruz”
diye konuştu. Bu yıl da ihra-
catta hedef ülkelerin Orta ve
Latin Amerika olduğunu söyle-
yen Haluk Okutur, “Nitelikli
alım heyetlerine önem veriyo-
ruz. Dünyanın birçok ülkesinin
alım heyetlerini ülkemize davet
ediyoruz. Hem ülkemizin tari-
hini, kültürünü anlatıyoruz hem
de üye firmalarımızla bir araya
getiriyoruz. Böylece ciddi an-
lamda ticari anlaşmalar yapı-
yorlar, ürünlerini satmak için
kolaylık sağlamış oluyoruz. Ne-
redeyse her ay nitelikli alım he-
yeti getiriyoruz, buna devam
edeceğiz. Bu yıl ihracatta hede-
fimiz Latin ve Orta Amerika ül-
kelerinin ticaret potansiyeli
yüksek. Ülkemize bakış açıları
da çok iyi. Üyelerimizin o ülke-
deki ithalatçı firmalarla yaptık-
ları ticari anlaşmalardan çok iyi
geri dönüşler aldıklarını görü-
yoruz” ifadelerini kullandı.DHA

Mustafa Koç unutulmadı
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 4'üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı

ZincirlikuyuMezarlı-
ğı’ndaki aile kabrista-
nında yapılan anmaya

aile üyeleri, Vehbi Koç Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Semahat Arsel,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ömer M. Koç, Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
Ali Koç, Mustafa Koç’un annesi
Çiğdem Simavi, eşi Caroline Koç,
kızları Esra ve Aylin Koç ve İnan
Kıraç’ın yanı sıra aile dostları, eski
İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, çok
sayıda iş insanı ve Koç Holding ça-
lışanları katıldı. Emniyet güçlerinin
tören alanı ve kabristan çevresinde
yoğun güvenlik önlemi aldığı an-
mada Kur’an-ı Kerim okundu.

Sonsuza dek yaşayacak

Ardından Koç Holding CEO’su
Levent Çakıroğlu, bir konuşma
yaptı. Çakıroğlu, “4 yıl geçmesine
rağmen, Mustafa beyin zamansız
kaybının acısı hiç azalmadı. Mus-
tafa Bey bizlere ve tüm çevresine
inanç aşılayan, güç, güven ve ilham
veren vizyon sahibi bir liderdi. Neye
el attıysa büyük bir tutkuyla ve ba-
şarıyla yaptı. Kendisiyle tanışma

şansı bulan herkesin sadece saygı-
sını değil, aynı zamanda sevgisini
de kazandı. Alçak gönüllüydü, ter-
temiz bir kalbi vardı, vicdan sahi-
biydi, dürüst ve samimiydi.
Kendisini rahmetle yad ettiğimiz
her an onu bu güzel özellikleri ile
hatırlıyoruz. İsmi, hayatına dokun-

duğu her insanda, topluluğumuzun
tarihinde ve geleceğinde ancak hep-
sinden de önemlisi kalplerimizde
sonsuza dek yaşayacak. Kendisini
sevgi, saygı, rahmet ve büyük bir
özlemle anıyoruz. Törenimize katıl-
dığınız için topluluğumuz adına
şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

12 AYDA 7 MILYAR 
DOLARLIK IHRACAT
12 AYDA 7 MILYAR 
DOLARLIK IHRACAT
12 AYDA 7 MILYAR 
DOLARLIK IHRACAT
12 AYDA 7 MILYAR 
DOLARLIK IHRACAT
12 AYDA 7 MILYAR 
DOLARLIK IHRACAT
12 AYDA 7 MILYAR 
DOLARLIK IHRACAT
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 2019 yılında
205 ülkeye yaklaşık 7 milyar dolarlık ürün ihraç ettiklerini söyledi

WORLDFOOD İSTANBUL 
FUARI İLE İŞ BİRLİĞİ
Hyve Group tarafından bu yıl 28’inci
kez düzenlenen WorldFood İstanbul
Fuarı ile iş birliğine gittiklerini ve
fuarı çok önemsediklerini söyleyen
Okutur, böyle fuarları desteklemeye
devam edeceklerini belirtti. 2-5
Eylül 2020 tarihleri arasında TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi’nde ger-
çekleşecek olan fuarın Türkiye’nin
ihracatına oldukça fazla katkısı ol-
duğunu vurgulayan Okutur, “World-
Food’da çok farklı etkinlikler
yapacağız. Firmalarımızın birçoğu
da orada yer alacak. Türk gıda sek-
törünün uluslararası buluşma nok-
tası olan WorldFood İstanbul birçok
yeni ürünü binin üzerinde markanın
katılımıyla, gıda dünyasına tanıt-
maya hazırlanıyor. Biz de İHBİR ola-
rak, fuara nitelikli alım heyetleri de
davet edeceğiz. Bu fuar katma de-
ğerli ürünlerin tanıtıldığı ve ihracatı
yukarı çekecek bir fuar olacak”
diye konuştu.

Yatırımcı toprağa sarıldı
RE/MAX 7TEPE Arazi Geliştirme Direktörü Mert Başaran, değişen ekonomik
koşullar ve enflasyonun artışıyla parasını güvence altına almak isteyen
vatandaşların 2019’da arazi yatırımını tercih ettiğini söyledi

Türkiye’deki, özellikle
İstanbul’daki nüfusun
sürekli ve hızlı olarak

artış göstermesi ve kentleşme ora-
nının yükselmesiyle vatandaşın
beklentileri farklılaştı ve özellikle
beyaz yakalılar arazi yatırımını ter-
cih etmeye başladı. Zira insanlar,
doğru lokasyonda ve doğru za-
manda alınmış bir arsa veya arazi-
nin; sürekli dalgalanan ekonomik
kondisyonlar içerisinde kısa, orta ve
uzun vadede en fazla getiriye sahip
enstrüman olduğuna dair bilinç ka-
zandı.

2020'de de sürecek

2019 verilerini incelediğimizde, yıl-
lardır var olan ve gittikçe yaygınla-
şan arazi yatırım trendinin 2020’de
sona ermesi veya önem yitirmeye
başlaması gibi bir durum söz ko-
nusu olamayacağını bariz bir şe-

kilde görüyoruz; çünkü geçtiğimiz
sene boyunca, yatırım alternatifleri-
nin tümü arazi yatırımının geri-
sinde kaldı. 2019’da altın yüzde
33,39, dolar yüzde 12,5, euro
yüzde 10,36, Borsa ise yüzde 25.37
değer kazandı. Bunlarla beraber
yatırım fonlarının değeri yüzde
22,59, bireysel emeklilik fonları da
yüzde 28,76 oranında değer yük-
seltti. Altın, araziye karşı en güçlü
yatırım alternatifi olmasına rağmen
o bile kazanç getirisi noktasında ol-
dukça zayıf kaldı. Dolar yatırımı
yapan vatandaşların parası ise en-
flasyon nedeniyle eridi.

Ne kadar kazandılar?

Daha önce belirttiğimiz gibi, doğru
lokasyona doğru zamanda yatırım
yapmak oldukça önemli. 2019’da
doğru arazi yatırımı yapan vatan-
daşlar; Kütahya, Eskişehir, Bilecik,

Sakarya, Kocaeli gibi devletin
büyük projeler yaptığı, organize sa-
nayi bölgelerinin kurulduğu lokas-
yonlardan yüzde 50, hatta bazı
yerlerden yüzde 100 kâr etti.

Mert
Başaran

Ali Koç



İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, dün geceyi Demre'de geçirdi. Bu
sabah kaldığı otelden İYİ Parti

Demre ilçe örgütü binasına geçen Akşe-
ner'i burada İYİ Parti Antalya Milletvekil-
leri Tuba Vural Çokal, Hasan Subaşı,
Feridun Bahşi, İYİ Parti Sakarya Milletve-
kili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Antalya İl
Başkanı Yavuz Temizer, Demre Belediye
Başkanı Okan Kocakaya, Elmalı Belediye
Başkanı Halil Öztürk, Demre Belediye
Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, İYİ
Parti Demre İlçe Başkanı Hüseyin Şahin,
İYİ Parti Kaş İlçe Başkanı İsmail Şah Yıl-
maz ve CHP Demre İlçe Başkanı Mete
Hakan Caner ile belediye meclisi üyeleri ve
partililer karşıladı.

Nefes almadan çalışıyorum

Çiçekler ile karşılanan Akşener'e partili ka-
dınlar ve İlçe Başkanı Hüseyin Şahin çeşitli
hediyeler verdi. Meral Akşener, bir gazete-
cinin İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü
Türkkan'ın sosyal medya hesabından yap-
tığı, "28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir
tarih?" paylaşımını hatırlatması üzerine,
"Benim bilgim yok. İki gündür nefes alma-

dan çalışıyo-
rum. Arkada-
şımız hangi
bilgiye da-
yanarak,
hangi ve-
riye daya-
narak
böyle bir
beyanda
bulundu,
onu bilmiyo-
rum. Benim
kendi okumamı
söylüyorum. Biz
demokrasiyi içselleş-
tirmeye çalışan bir siyasi
partiyiz. İnsanlar fikirlerini ba-
ğımsız bir şekilde ister sosyal medyada
olsun, ister kurumlarımızın içinde olsun
belirtiyorlar. Lütfü Bey'in belki buna yöne-
lik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm,
acil bir seçimi görmüyorum" dedi.

Esnaf esnaf gezeceğim

Meral Akşener daha sonra Demre Beledi-
yesi'ne geçti. Burada Belediye Başkanı

Okan Koca-
kaya ve be-
lediye
personeli
tarafın-
dan kar-
şılanan
Akşe-
ner'e,
başkanın

eşi avukat
Funda Ko-

cakaya ile 2
oğlu tarafın-

dan çiçek verildi.
Başkan Kocakaya,

makamında sohbet et-
tiği Akşener'e, Demre fotoğ-

raflarından oluşan 2 tablo ve değişik
hediyeler sundu. CHP ve İYİ Parti Demre
ilçe başkanları ile fotoğraf çektiren Akşe-
ner, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan
kalabalığa seslendi. Akşener, "Buraya
sorun dinlemeye, tavsiye dinlemeye geldik.
Vira Bismillah'ı da Antalya'dan yaptık.
Dün beş ilçe, bugün altıncı ilçe. Bugün 10
ilçeyi tamamlayacağız. Haziran sonuna

kadar Türkiye'nin büyükşehirlerinin ilçele-
rini gezmeyi hedefledim, Güneydoğu
dahil. Maalesef siyasetçi sizden koptu.
Ağalar aranıza gelmiyor. Şimdi ben geze-
ceğim, arkasından onlar gelecek. Ben ilçe
ilçe, esnaf esnaf gezeceğim. Mecbur kala-
caklar, onlar da gelecek. Antalya'nın ilçele-
rinden aldığımız her tavsiyeyi, her talebi,
her bilgiyi önce Meclis'e taşıyacağız. Mil-
letvekillerimiz soru önergeleriyle, araştırma
önergeleriyle kamuoyuna, milletimizin bil-
gisine taşıyacak, milletimizin tamamının
duymasını sağlayacak" dedi.

Beni de ağlatacaksın şimdi

Meral Akşener'in Demre'den sonraki du-
rağı ise Finike ilçesi oldu. Akşener Fini-
ke'de, Finike Belediye Başkanı CHP'li
Mustafa Geyikçi, İYİ Parti İlçe Başkanı
Veli Göktepe, partililer ve vatandaşlar tara-
fından karşılandı. Parti binasında teşkilat
üyeleriyle sohbet eden Akşener'e portakal
suyu ikram edildi.  Akşener'e plaket verilir-
ken, İlçe Başkanı Veli Göktepe, duygulana-
rak gözyaşlarına hakim olamadı. Akşener
de Göktepe'ye sarılarak, "Beni de ağlata-
caksın şimdi" dedi.
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B erlin'de bir araya gelen 12 ülke ve 4 uluslar-
arası kuruluş, Libya Konferansında “kalıcı
ateşkes” ve “silah ambargosu ile Libya dı-

şından askeri desteğin son verilmesi” yönünde ka-
rarlar aldı. Konferansa katılan ülkeler: Türkiye.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi
üyesi (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa). AB
üyesi Almanya ve İtalya, Libya’nın iki komşusu
Mısır ile Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
ve Afrika Birliği’ni temsilen Kongo. Ayrıca Birleş-
miş Milletler(BM), Avrupa Birliği, Arap Birliği ve
Afrika Birliği’nin üst düzey yöneticileri de Berlin
Konferansı’na katıldı.

Aslında, BM ambargosuna rağmen Libya'ya silah
sevkiyatı son sekiz yılda hiç durmadı. Hatta BM
Güvenlik Konseyi üyesi olan Fransa bile Libya'nın iç
çatışmasına karışmakla suçlanıyor ve  Garyan'daki
terk edilmiş bir üste cirit roketleri yaptığını
itiraf etti. 

BM, Libya'nın tekrar istikrar sağlaması için bazı
prensipleri uygulaması gerekiyordu. Gerçi iş işten
geçti ama biz yine de yazalım. İlk olarak BM, dışa-
rıdan silah desteğini kesecekti. Bu saatten sonra çok
zor ama; çünkü Libya’da Rusya, Türkiye, Sudan ve
Mısır fiilen bulunuyor. İtalya’da asker gönderebile-
ceğini açıkladı. Fransız zaten başından beri Lib-
ya’daydı. Dolayısıyla BAE ve Suudi Arabistan’ın
öteden beri verdiği desteklere kayıtsız kaldığı için
bugün BM’nin sözü dinlenmiyor. İkincisi, Libya si-
yasi ve kabile seçkinleri, ülkelerinin iyiliği için siyasi
narsisizminden vazgeçmelidir. Üçüncüsü, BM en
azından yerel ve uluslararası paralı milislerin belirli
bir zaman dilimi içinde silahsızlandırılmasına yar-
dımcı olmalıdır. 

Aslında yukarıda okuduklarınız bir ‘ temenni’den
öte değil.  Çünkü ABD ve Avrupalı güçler, emperya-
list çıkarları “diplomasi ve barış” kisvesi altında
yürütüyorlar. 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyılın başla-
rındaki gibi Afrika’yı bölüşmek için Libya içerisinde
oluşmuş/oluşturulmuş sorunu araçsallaştırıyorlar. 

Örneğin 15 Kasım 1884'den 26 Şubat 1885'e
devam eden Almanya Şansölye Bismarck'ın Ber-
lin'de düzenlendiği ‘Kongo Konferansı'nı hatırlatıyor.
2020 yılında yine Berlin’de ‘Libya Konferansı’nı
Alman Şansölye Merkel’in davetiyle bölge ve bölge
dışı devletlerin katılımıyla gerçekleşti. 

Bismarck’ın konferansı öncesinde başlayan
işgal/ilhaklar, konferansla tescillendi. Fransa
1881'de Tunus'u ve 1884'te Gine'yi işgal etti.
1882'de İngilizler, Mısır'ı işgal etti. İtalya, 1870 ve
1882'de Eritre'nin bir kısmını ele geçirdi. Nisan
1884'te Almanlar, Güneybatı Afrika'yı ( Namibya)
ilhak etti. Avrupalılar birkaç yılda kıtayı bölüşm-
üştü. Kongo Belçika'ya, Sahra'nın çoğu Fransa'ya
düştü. Fas, Fransa ve İspanya arasında paylaşıldı.
İtalya,  Libya'yı 1912'de ele geçirdi. Almanlar Doğu
Afrika'yı, İngiltere’de Sudan'ı işgal etti. Bismarck'ın
Berlin Konferansında ABD, Osmanlı İmparatorluğu,
Avrupa devletleri ve Rusya temsilcileri tarafından
“Berlin Konferansı Genel Yasası” kabul edildi. Bu
anlaşma ile Afrika'nın kolonilere bölünmesi 
hızlandı.

Mayıs 2011 ile bugün arasında Birleşmiş Millet-
ler Libya'ya her biri iki yıldan az hizmet veren beş
farklı milletten altı özel temsilci atadı. Şimdiki elçi
Ghassan Salame, saygın bir Lübnanlı akademisyen,
eski bakan ve hem Irak hem de Myanmar'da dene-
yimli BM operatörüdür. Ataması, sıradan Libyalılar
arasında coşku yarattı. Ancak, Şahsen çözümün o
kadar yakın olmadığını (yukarıda verdiğimiz örnek-
lerden ötürü) vurgulamak isterim.

Bundan sonraki sürecin 2015, 2017 ve 2019’da
olduğu gibi bir süre ateşkesin uygulanacağını daha
sonra bir Hafter klasiği olarak, ateşkesin bozulaca-
ğını düşüyorum. Zira bölge de hangi ülkenin
askeri/istihbaratını ararsanız var. Bu durum karşı-
lıklı aktörler/devletlerin bir birine güvenmedikleri-
nin de işareti aynı zamanda.

Öte yandan Avrupa petrol ihtiyacının %40’ını
karşılayan Libya’nın istikrarsızlığını, büyük oranda
Avrupa ülkelerini petrol ve doğal gaz açısından ken-
disine bağlı olan Ruslar, neden sonlandırmak istesin.
Bu bağlamda Libya’da istikrarsızlığın iki lokomotif
ülkesi söz konusu. Bunlar Fransa ve BAE’dir.
Fransa, en yakın, en ucuz, en güvenli enerji ve jeo-
stratejik ihtiyaçlarını Libya’dan sağlıyor. Libya’ya
Rus, Türk, İtalyan ve ABD’nin girmesini kesinlikle
istemiyor. BAE ise, Türkiye’nin olduğu her yerde
karşısına çıkmayı bir milli politika haline getirmiş
durumda.

İtalyan-Fransız rekabeti, ABD-Fransız, ABD-
Rus, Rus-Avrupa bağımlı enerji ihtiyacı, Türk-Fran-
sız, Türk-Yunan rekabetleri yüzünden Libya iç
savaşının erken bitmesi mümkün gözükmüyor. Ber-
lin’de ortaya çıkan 57 maddelik sonuç bildirgesi
muğlak yönleri hasebiyle bir temenniden öte anlam
ve çözüm katmıyor. 

Zira Berlin konferansı başlamadan hemen önce
Hafter’e bağlı kabileler ve bölgelerden petrol liman-
ları kapatıldı. Bu durum, Hafter’in aleyhine bir
karar alınması durumunda Fransa başta olmak
üzere Avrupalı ülkelerin karşılaşacağı muhtemel so-
nucun bir tehdidine işaret ediyor. Dolayısıyla
Libya’da artık yeni süreç başlıyor. Vekaletler savaşı
yerini asli savaşlara bırakıyor.

drhusamettin@hotmail.com 

Hüsamettin ASLAN

Libya ve Afrika’nın 
bölünmesine ‘Muğlak bir adım’

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, Antalya

ziyaretinin ikinci 
gününde Demre ve

Finike ilçelerini ziyaret
etti. Akşener, İYİ Parti

Grup Başkanvekili
Lütfü Türkkan'ın sosyal

medya hesabından
erken seçimle ilgili
yaptığı paylaşımın 

hatırlatılması üzerine,
"Lütfü Bey'in belki

buna yönelik bir 
öngörüsü vardır.
Benim öngörüm, 

acil bir seçimi 
görmüyorum” dedi

ACIL BIR SECIM
GORMUYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
Antalya programının ikinci gününde Fini-
ke'de partililer buluştu. Esnaf ziyareti de

yapan Akşener'in bir partiliyle yaşadığı diyalog
sonrası partiliye kafa atması ise gülüşmelere
neden oldu. “Biz senin için 25 yıllık davamızı 

bırakıp geldik başkanım” diyen partiliye 
gülümseyerek “Bak şimdi sana kafa atarım,
atayım mı?” demesi üzerine partilinin “Valla

o zaman sevinirim” demesi 
üzerine Akşener partiliye gülerek 

hafifçe kafa attı. Bu anlar ise
gülüşmelere neden 

oldu.

PARTiLiYE 
KAFA ATTI!

HER GÜN BiRi UZMAN OLUYOR!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına
yanıt vererek; “Muhatabım bakanlar değil. Her gün bir başka bakan, 'kanal uzmanı' oluyor ama biz, bu işe 
gerçekten eğiliyoruz” dedi ve İstanbulluları projenin imar planlarına karşı itiraz başvurusu yapmaya çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, ilçe belediyesi ziyaretle-

rini Zeytinburnu ile devam ettirdi.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arı-
soy’un, bina girişinde karşıladığı İma-
moğlu, belediyelerimizi dolaşmaya devam
ettiğini belirterek , “Bugün, 22’nci belediye
ziyaretimizi yapıyoruz. İBB ve Zeytinburnu
Belediyesi olarak ortak çalışma alanlarımızı
konuşacağız. Geçmişten bugüne neler ya-
pılmış, neler bekleniyor? Bundan sonra
nasıl bir düzen içinde çalışacağımızı hep
beraber paylaşacağız, diğer ilçelerde olduğu
gibi. Bu buluşmalar oldukça verimli gidiyor.
Bu açıdan memnuniyet verici. Her ilçede,
ilçenin kendi gözüyle yakaladığı birtakım
hususlar, bizim de işimizi pratikleştiriyor.
Bu bakımdan belediye başkanlarımıza te-
şekkür ederiz” diye konuştu.

Saha incelemesi yaptı

Arısoy da ziyaretlerinden dolayı İmamoğlu
ve ekibine teşekkür ederek, “İnşallah,
İBB’den beklentilerimizi konuşma imkanı-
mız olacak. Bundan sonra birlikte yürüte-
ceğimiz işlerle ilgili bir sunum yapma
imkanımız olacak” dedi. Konuşmaların ar-
dından, Zeytinburnu’nun sorunlarının ele
alındığı sunumun yapılacağı salona geçildi.
Sunumda, İmamoğlu ile birlikte İBB üst
yönetimi de hazır bulundu. Başkan Arısoy
ve beraberindeki ilçe belediye yöneticileri,
İBB heyetine sunum yaptı. İBB ve Zeytin-
burnu heyetleri, sunumun ardından ilçede
yapımları devam eden projelerle ilgili saha
gezisine çıktı. İmamoğlu, gazetecilerin gün-
deme ilişkin sorularını da saha incelemesi
sırasında yanıtladı.

Duran çok şey vardı

İmamoğlu’na sorulan ilk soru, “Başakşehir
Şehir Hastanesi’ne giden yolların, İBB tara-
fından yapımı durdurulduğu iddia ediliyor.
Durduruldu mu? Durdurulduysa, nedenini
öğrenebilir miyiz” oldu. İmamoğlu, bu so-
ruya, “Durdurulma diye bir şey yok. Ora-
daki yollarla ilgili daha önceki yönetim
döneminde, aslında tabiri caizse bir ihale
karmaşası yaratılmış ve yaşatılmış. Ne
yazık ki oradaki yol yapımının içerisinde,
İstanbul’un muhtelif birçok yerindeki yol

yapımı da dahil, bir süreç yaşanmış. Ora-
daki iş, başka yere aktarılmış. Zaten biz gel-
diğimizde duran bir yol yapım süreci vardı,
Şehir Hastanesi’nin orda. Bu konuda arka-
daşlarım, bakanlık yetkilileri, valilik bünye-
sinde toplantılar yapıyorlar. Bu sürece,
hastanenin açılmasına dair zamana göre
bir ortak akılla iş birliği yapmaya çalışılıyor.
Sadece biraz uydurma tariflerle, ‘Dur-
durdu’, ‘Durduruldu’… Duran çok şey var
idi, biz onları başlatmaya ve hızlandırmaya
çalışıyoruz” yanıtını verdi.

Hukuki haklarımızı kullanacağız

İmamoğlu, "Bakan Berat Albayrak’ın
Kanal İstanbul’la ilgili açıklamaları oldu.
‘Faydalarını anlatsam, saatlerce anlatırım.
Siz, ne söyleyeceksiniz" sorusuna da şu ya-
nıtı verdi:
“Muhatabım bakanlar değil. Her gün bir
başka bakan, ‘kanal uzmanı’ oluyor ama
biz, bu işe gerçekten eğiliyoruz. Gerçekten
bu sürecin ne kadar büyük zarar verdiğini

defalarca anlatıyoruz. Anlatmaya da
devam edeceğiz. Bu, burada elbet bitme-
yecek. Hukuki haklarımızı sonuna
kadar kullanacağız. Bu, bazen
mahkemeye vermek olacak,
bazen itiraz dilekçeleri ver-
mek olacak. Ayın 30’una
kadar ‘planlara itiraz sü-
reci var. Ben İstanbul
halkını, itiraz etmeye,
vakti olan, sürece dair
katkı sunmak isteyen
herkesi, Şehircilik Ba-
kanlığı’nın İstanbul
temsilciliklerine itiraz
etmeye davet ediyo-
rum. Bu ayın sonu, son
günü. Sonra da mah-
keme süreçleri başlayacak.
Bunun Meclis boyutu var.
Hukuksal anlamda hangi
zemin var ise, o zeminde 
mücadelemize devam edeceğiz.”

İmamoğlu, bu sorunun devamı olarak
iletilen, “Bakan Albayrak, ‘Maddi açıdan
da faydaları var’ dedi. Maddi açıdan
nasıl olacak sizce” sorusunu ise “Bu-
rada bir tek kişisel faydalar var. Onun dı-
şında kamuya hiçbir faydası yok. Bakın,
dünyanın farklı yerlerinde insan vücudu
kadar dolular yağıyor. Dünyanın bir kıtası
yanıyor. Dünyada konuşulan şeyler, artık
başka. Siz ise, İstanbul'da içtiğiniz 3 bar-
dağın, bir bardak suyunu çöpe atıyorsu-
nuz. Bir daha kullanılmamak üzere yok
ediyorsunuz. Bunları konuşalım. Doğayı
nasıl katlediyor; onu konuşalım. İstan-
bul'un geleceğini nasıl büyük bir tehdit
altına alıyor; onu konuşalım. Bizim baktı-
ğımız pencere bu. Birileri sadece para
gözüyle bakabilir, ki öyle de bir karşılığı
yok bu projenin. Bizim önceliklerimiz; bu
şehrin geleceğini korumak, kollamak,
çocuklarına, gençlerine yarın yaşanabilir

bir şehir bırakmak” şek-
linde yanıtladı.

Kamuya bir
faydası yoK

İBB Başkanı
Ekrem 

İmamoğlu
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A vcılar Kentsel Dönüşüm Mağdurları
Platformu Aldora Restoran'da gaze-
tecileri ağırladı. Paltform Başkanı

Akay Tambulut, İstanbul ve Avcılar'da bekle-
nen deprem tehdidini masaya yatırmak için bir
araya geldiklerini açıkladı. "21 seneden beri 
İstanbul'da depreme karşı önlem alınamadı"
diyen Tambulut, "Özellikle ilçemiz bu konuda
çok geri kaldı. Vatandaşımız çok fazla kaderci
olduğu için bu konuda tepki göstermiyor. 
Vatandaşlarımız hasarlı binalarda oturmasına
rağmen ekonomik sıkıntıları nedeniyle ses 
çıkaramıyor. Bu konuda yetkili mercilerin acil
çalışma yapmak zorundalar" çağrısında 
bulundu. 

Suçlu aramıyoruz

Suçlu arama niyetinde olmadıklarını sözlerine
ekleyen Tambulut, "İlçe Belediye Başkanımızla
defalarca görüştük. Biz kısmı imar artışından
yanayız. Başkanımız da bunun İBB Mecli-
si'nde kabul görmeyeceğini söyledi. Yalnız
mevcudu yapmaya kalkıştığımızda en kötü ih-
timalle 250 bin TL'ye ihtiyaç var. Emekli insan-
ların bunu ödemesi imkansız. Çok iyi biliyoruz
ki aradan 5 yıl daha geçecek ve biz bu hayati
konuya çözüm bulamayacağız" dedi. İnsanlar
Avcılar'da çaresizlikten dolayı oturduğunu dile
getiren Tambulut, "Çünkü sağlam binaya geç-
mek isterse en az 2 bin 500 TL kira ödemek
zorunda. Deprem tehdidi alıştığımız kanıksa-
dığımız bir tehdit. Ama bunu kanıksamamalı-
yız. Deprem konusu kanalla bile mukayese
edilemez. Ben olsam kanaldan ziyade deprem
konusunu gündeme taşırdım. Kanala ayrılan
bütçenin depreme hazırlıkta kullanılması gere-
kiyor" ifadelerini kullandı. 

1 milyon insan ölür!

Olası bir depremde İstanbul'da 1 milyonu
aşkın insan hayatını kaybedebileceğini ha-
tırlatan Tambulut, "1 milyondan fazla konut
da zarar görür. Bütün bunlara rağmen dep-
rem konusunu önceliklerimiz arasına almı-
yoruz. Sonuçları bu kadar ürkütücü bir
deprem beklenmesine rağmen büyük bir ra-
hatlık içerisindeyiz. Kentsel dönüşüm konu-
sunda önemli toplantılar yaptık. Vatandaş
çözüm talep ediyor. Sadece ilçemizde 100
bin insanın hayatını kaybetmesi düşünülür-
ken herhangi bir çözüm üretilmiyor. Biz bir-
çok ilçede uygulanan imar artışının
Avcılar'da da kullanılmasını istiyoruz. Plat-
formumuz bu konuya ışık tutmaya devam
edecektir. Dar gelirli vatandaşların kendi ko-
nutunu dönüştürme imkanı yoktur. Bu ko-
nuyla ilgili üç toplantı yaptık" bilgisini verdi. 

Herkes elini vicdanına koysun

10-15 bin kişinin meydana çıkıp, 'Biz ölmek
istemiyoruz' diye haykırması gerektiğini
ifade eden Tambulut, "Böyle olursa çözü-
mün daha kolay olacağını düşünüyoru.
Planlarla ilgili de sıkıntılar var. Avcılar Mec-
lisi'nden oy birliği ile geçen planlar 4 aydan
beri İBB Meclisi'nde bekletiliyor. Planın bu
kadar bekletilmesi asla kabul edilemez. Her-
kes elini vicdanına koysun. Aradan 21 yıl
geçmiş; hiçbir şey yapılmamış. Bir plan tek-
lifi 4 aydan beri neden bekletiliyor? Vatan-
daş sorununa sahip çıkarsa, sorun erken
çözülür. Biz zamana karşı yarışıyoruz. İlçe
belediyesinin önerdiği kooperatif binalarını
da önemsiyoruz. Halkın bu süreci tıkayan-
ların karşısına çıkması lazım. Talep haklı;
binlerce insan bu konuda eylem yapabilir"
önerisinde bulundu. 
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YAKUP TEZCAN

Avcılar Kentsel Dönüşüm
Mağdurları Platformu Başkanı
Akay Tambulut, depreme karşı 
acil önlem alınması gerektiğini

söyledi. Olası bir depremde 
İstanbul’a 1 milyon kişinin ölmesi
beklendiğini hatırlatan Tambulut,

“Aradan 21 yıl geçti hiçbir şey
yapılmadı. Vatandaş meydana

çıkıp, 'Biz ölmek istemiyoruz' diye
haykırmalı” diye konuştu

BIZ OLMEK 
ISTEMIYORUZ

Hançerli'nin önerisi sorunu çözmez!
Tambulut son olarak, Bu konuları dillendirdi-
ğim için bana hem CHP'liler hem Ak Partililer
kızıyor. Ama bu sadece benim sorunum değil.
Biz diyoruz ki; deprem tehdidi var sonu kötü
olacak. Bunu bile hazmedemiyorlar. Turan

Hançerli'yi iyi niyetli buluyorum ve beğeniyo-
rum. Fakat dönüşüm konusunda ortaya attığı
çözüm önerisinin başarılı olacağına inanmıyo-
rum. Biz konuyu siyaset dışı tutmaya çalışıyo-
ruz. Biz sadece çözüm talep ediyoruz”dedi. 

Taksi plakası borsası
2 milyon lirayı geçti
İstanbul'da taksi plaka satışlarının yapıldığı Bağcılar Oto Center'daki galericiler geçen hafta aldıkları
kararla hem oto galeride bulunan tabelalardan hem de internet sitelerinden plaka fiyatlarını
kaldırma kararı aldı. Kararın plaka fiyatlarının 2 milyonu görmesi nedeniyle alındığı belirtildi

OtOCenter'de plaka alım-satımı
yapan firmanın sahibi Gürsoy Atlı,
amaçlarının alıcı ve satıcıyı aynı ma-

sada buluşturmak olduğunu ifade ederek,
"Geçen cuma günü böyle bir şey duyduk. Bir
söylenti var. Büyükşehir Belediyesi plaka vere-
cek diye bir duyum alındı. Doğru mudur bilmi-
yorum. Bu arz talep gibi. Esnaf da burada
oturdu, konuşuldu ve böyle bir karar alındı.
Satıcı ve alıcı da masaya gelsin daha doğru.
Çünkü soluksuz bir çıkış oldu plaka fiyatla-
rında. 1 milyon 500 bin liradan, 2 milyon civar-
larına çıktı. Bu nedenle de böyle bir karar
alındı. Sanal alemde her şey oluyor. Masada
konuşmak daha doğru değil mi?" dedi.

Fiyatları satıcı belirliyor

Plaka satışlarında fiyatların satıcılar tarafından
belirlendiğini belirten Gürsoy Atlı, "Bu bir arz
talep meselesi. Gün içinde 5 tane plaka alırsa
fiyat değişir. 10 tane satılırsa fiyat geri gelir.
Plaka sahibi bilir. Sadece bir dükkana gidip de
fiyat almaz. Birkaç dükkan gezer hangisi aklına
yatıyorsa onunla işlem yapar. Satmak isteyen
gelir fiyatı alır. Örnek veriyorum; 1 milyon 600

bin lira. Kapora veririz, sonra gel satışını ver
noterden deriz. Satıcı ve alıcıyı buluşturuyoruz,
aradaki komisyonu biz alıyoruz" şeklinde ko-
nuştu.

Cuma günü kaldırıldı

Plaka alım-satımı yapan Coşkun Çağlayan, ise
"Fiyatlarda ani iniş ve çıkışlar olmaya başladı.
Bunların önüne geçip reel fiyatların oturması
için insanların sanal alemde değil de gerçek
olarak fiyatları öğrenmesi için kapatıldı. Cuma
gününden itibaren kaldırıldı. Vatandaşlar
neden kapatıldığını soruyorlar. Bunun yanında
bazı dedikodular çıkmaya başladı. Müşteriler
de bunlardan rahatsız olmaya başladı. O yüz-
den belli bir süre kapatıldı. Taksi plakasının de-
ğeri şu an 2 milyon 150 bin lira civarında.
Bunun artmasının nedenleri UBER'in kapatıl-
ması, faizlerin düşmesi ve taksilere zam gel-
mesi" diye konuştu. Güncel fiyat bilgileri
kaldırıldığından bu yana tepkilerle karşılaşabil-
diklerini ifade eden Çağlayan, "Biz tabii ki
olumsuz etkileniyoruz. İnsanların tepkisiyle de
karşılaşıyoruz. Bunun altında yatan sebepler
var. 2-3 aydan beri dolaşan ihale söylentisi var.
Öyle bir noktaya geldi ki bu hızlanmaya baş-
ladı. Biz de bundan rahatsız olup, burada daha
iyi, daha düzgün ticaret yapabilmek için sanal
ortamda insanlara bunu anlatamıyorsun. Yüz
yüze geldiğinde böyle bir durum var diyebili-
yorsun. Fiyatlar kapandıktan sonra gelmeye
başladılar" ifadelerini kullandı.

İBB: İhale yapılmayak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkileri yakın
zamanda ihale yapılacağı yönündeki iddiaların
doğru olmadığını, ihale yapılmayacağını açık-
ladı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı
Eyüp Aksu ise güncel fiyat bilgisinin sanal or-
tamdan kaldırılmasıyla ilgili kendilerinin bir ta-
lebi olmadığını belirterek bunun alım-satım
işlemi yapan esnafın kendi kararı olduğunu ve
nedenini bilmediklerini söyledi. DHA

İnce eleyip 
sık dokudular
Başakşehir Belediyesi, toplum sağlığına 
yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Vatandaşların memnuniyet duyduğu 
denetimler kapsamında Pazartürk’teki işyeri ve
imalathaneler detaylı bir kontrolden geçirildi

ZabıtaMüdürlüğü ekipleri, Bahçeşe-
hir’deki kapalı pazar alanı Pazartürk’te
düzen ve hijyen denetimi yaptı. Tezgah-

lar ve imalathaneleri tek tek inceleyen ekipler, ku-
rallara eksiksiz uyan esnafı tebrik etti. Belli bir
ısıda saklanması gereken ürünler özel elektronik
cihazlarla kontrol edildi.

Esnaftan habersiz denetim

Yüzlerce tezgahın bulunduğu sabit pazarda ilk
denetim, yiyecek bölümlerinde başladı. Gözleme
çeşitleri servisi yapan bir dükkanla bir balık lo-
kantası, zabıta ve sağlık müdürlüğü ekiplerince
ayrı ayrı incelendi. İki işletmede de bir eksiğe rast-
lanmadı. Daha sonra ekipler meyve ve sebze tez-
gahlarına yöneldi. Bu tezgahlarda ilk denetim,
etiket ve düzen konusunda yapıldı. Etiketleri ye-
terli olmayan esnaflar, bu konuda uyarıldı. Tez-
gah arkası ya da önünde sigara içilmemesi
konusunda hatırlatmada bulunuldu. Esnaf, Za-
bıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri’nin denetimle-
riyle Pazartürk’te ürün kalitesinin yükseldiğini
söyledi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da
denetimlerden memnun kaldı. Denetimlerin sık
yapılmasıyla hem fiyat hem de hijyen açısından
gönül rahatlığıyla alışveriş yaptıklarını söylediler.

Elektronik inceleme

Ekipler, Pazartürk’teki kasap ve şarküterileri de
denetledi. Bu iki bölümdeki ürünler buzdola-
bında belirli bir sıcaklıkta muhafaza edilmesi ge-
rektiği için, özel cihazlarla kontrol edildi.
Başakşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekibin-
den Ataner Bozkurtlar, hijyen ve ürün saklama
koşullarının titizlikle kontrol edildiğini ifade ede-
rek, denetimlerin 3 hafta süreceğini söyledi. DHA

Çin'inVuhan kentinde ortaya
çıkan 'koronavirüs'ten Türki-
ye'nin etkilenmemesi için İstan-

bul Havalimanı'ndaki Hudut ve Sahiller
Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketleri
ile yer hizmeti veren firmaları uyaran yet-
kililer, virüsün belirtilerini ve önlemlerini
düzenledikleri toplantı ile anlattı. Toplan-
tıda Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü
yetkilileri, Çin'den gelen uçaklarda şüpheli

bir yolcu görülmesi durumunda neler ya-
pılması gerektiğini, ilgili hava yolu firma-
larının görevlilerine detaylı bir şekilde
aktardı. Ayrıca hava yolu yöneticilerinden
böyle bir vaka ile karşılaşmaları halinde
hemen Hudut ve Sahiller Genel Müdür-
lüğü yetkililerine bilgi verilmesi istendi. 

Tarifeli sefer gerçekleştiriyor

Uçakta virüslü yolcunun tespit edilmesi
durumunda ilk olarak yolcunun havali-

manında özel kıyafetli ekipler tarafından
alınarak hastanın karantina odasına götü-
rüleceği, buradaki işlemlerin ardından da
ilgili sağlık kurumlarına gönderileceği öğ-
renildi. Öte yandan THY'nin Çin'den İs-
tanbul'a yaptığı seferlerde şu ana kadar
herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğ-
renildi. Çin'den İstanbul'a THY'nin yanı
sıra Çin Güney Havayolları (China Sout-
hern Airlines) ile Sichuan Airlines tarifeli
sefer gerçekleştiriyor. DHA

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Çin'de ortaya çıkan virüs nedeniyle bu ülke-
den İstanbul'a uçuşu olan hava yolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı

Şirketlere virüs uyarısı

“Sonuçları bu kadar 
ürkütücü bir deprem

beklenmesine rağmen
büyük bir rahatlık 

içerisindeyiz” diyen 
Tambulut, “Kentsel 

dönüşüm konusunda
önemli toplantılar yaptık.

Vatandaş çözüm talep
ediyor. Sadece ilçemizde
100 bin insanın hayatını
kaybetmesi düşünülür-
ken herhangi bir çözüm
üretilmiyor” ifadelerini

kullandı. 
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G eçtiğimiz ayların en sıcak gündem
maddelerinden biri Türkiye’nin Rus-
ya’dan satın aldığı S-400’lerdi. An-

kara-Washington hattında krize sebep S-400
hava savunma sistemi ile ilgili Rus haber
ajansı TASS’a konuşan kaynaklar yeni bilgi-
ler verdi. Türkiye ile Rusya arasında imzala-
nan anlaşma sonrasında Moskova’nın 2 adet
S-400 bataryasını Türkiye’ye verdiğini akta-
ran askeri diplomatik kaynaklar, 120’den
fazla karadan havaya güdümlü füzenin de

teslim edildiğini öne sürdü.

120’den fazla güdümlü füze

İsmini açıklamayan kaynak, “Türkiye, 2 adet S-
400 savunma sistemi bataryası aldı ve 120’den
fazla güdümlü füze aldı. Bunlara ek olarak yar-
dımcı ekipmanlar, yedek parça ve ekipmanlar
verildi” derken teknoloji transferinin en ufak bir
şekilde bile kontratta yer almadığını söyledi.
Geçtiğimiz aylarda Kremlin, teknoloji transferi-
nin kısmen de olsa anlaşmada yer alabileceğini

duyurmuştu. 20 aylık bir garanti sürecinin de
Aralık ayında Türkiye ve Rusya’nın imzaları at-
tıktan sonra başladığını söyleyen kaynakların
sözünü aktaran TASS, Rusya’nın resmi silah ve
savunma sanayi birimi Rosoboronexport’tan
bir açıklama gelmediğini duyurdu.

Rusya’nın en gelişmiş sistemi

Rusya, 2017 yılının Eylül ayında Türkiye ile 2.5
milyar dolarlık bir kontrat imzalandığını açıkla-
mış ve ilk parçalar 2019’un Temmuz ayında

teslim edilmişti. Başta ABD olmak üzere bazı
ülkeler Rus yapımı hava savunma sistemi satın
alınmasına tepki gösterirken NATO Genel Se-
kreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin böyle bir
alım yapma hakkı olduğunu dile getirmişti. Rus
yapımı S-400, Rusya’nın en gelişmiş uzun me-
safeli hava savunma sistemi olarak biliniyor.
Hava araçları, balistik füzeler ve orta mesafeli
füzeleri imha etme kapasitesine sahip olan S-
400’ler 400 kilometre uzaktaki hedefleri vurabi-
liyor ve 35 kilometrelik bir irtifada seyrediyor.
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Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (INTER-
POL) eski başkanı Meng Hongwei’nin
Çin’de yargılandığı yolsuzluk davasında

karar bugün çıktı. Mahkeme, geçtiğimiz aylarda
rüşvet aldığını itiraf eden Hongwei’yi 13.5 yıl hapis
cezasına çarptırdı. Reuters’ın aktardığı habere
göre hapis cezasının yanı sıra Hongwei’nin 2 mil-

yon yuan (1.7 milyon TL) ödemesine de 
hükmedildi.

Rüşvet almakla suçlanıyor

INTERPOL’ün başına geçen ilk Çinli isim olan
Hongwei, 2005-2017 yılları arasında Çin polis teş-
kilatındaki konumunu kullanarak yaklaşık 15 mil-

yon TL rüşvet almakla suçlanıyordu. Hongwei,
Eylül 2018’de INTERPOL’deki görevini yürüttüğü
sırada Fransa’nın Lyon kentinden ayrılarak Çin’e
gitmiş, ailesi kendisinden haber alınamaması üze-
rine kayıp başvurusunda bulunmuştu. Çin’de göz-
altına alındığı ortaya çıkan Hongwei hakkında
yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Eski INTERPOL
Başkanı Meng

Hongwei, 
yolsuzluk

suçlamasıyla
yargılandığı davada

13 buçuk yıl hapis
cezasına çarptırıldı

Reuters’ın servis ettiği fotoğ-
raflarda Somali’nin başkenti
Mogadişu’da bulunan Aden

Adde Uluslararası Havalimanı’na getiri-
len yaralı Türk vatandaşları görülüyor.
Askeri uçağa doğru götürülen yaralılara
sağlık ekiplerinin yanı sıra Türk askerleri-
nin eşlik ettiği dikkat çekiyor. Havalima-
nında açıklamalarda bulunan Türkiye’nin
Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, 3
Türk ve 6 Somali vatandaşının tedavi için
Türkiye’ye götürüldüğünü söyledi. Saldı-
rıyla ilgili de konuşan Yılmaz, Bu bizim
Somali’ye yardım etmemizi engelleye-
mez. Çalışmaya devam edeceğiz. Somali

ve Türkiye’nin iyi ilişkileri var” dedi.

Türkiye'de doğruladı

18 Ocak’ta Afgoye kasabasında hızla iler-
leyen bir bombalı araç, Türk mühendisle-
rin ve Somalili polislerin öğle yemeği
yediği restorana dalmıştı. Patlamada 6’sı
Türk vatandaşı olmak üzere 15 kişi yara-
lanırken, Türk makamları da olayı doğru-
lamıştı. 2019’un  son günlerinde başkent
Mogadişu'da bir güvenlik noktasına da
bomba yüklü bir araçla terör saldırısı dü-
zenlenmişti. Terör örgütü El Şebab'ın üst-
lendiği saldırıda ikisi Türk, en az 90 kişi
hayatını kaybetmişti.

Çok tazelenmiş
ve temiz!

ABD ile Türkiye arasında kriz yaratan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Rus haber ajansı TASS'a
konuşan diplomatik kaynaklar Rusya'nın Türkiye'ye 120 adet karadan havaya güdümlü füze teslim ettiğini ve 2 adet S-400
bataryası verdiğini aktardı. Rusların daha önce “kısmen verilebilir” dediği teknolojinin Türkiye'ye aktarılmayacağı belirtildi.

Hongwei 13 buçuk yıl ceza yedi
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Salgın insandan
insana bulaşıyor

Çİn’de sadece birkaç hafta içeri-
sinde yüzlerce kişiyi etkileyen ve en
az dört kişinin ölümüne yol açan

virüsün, insandan insana bulaşabildiği açık-
landı. Çinli yetkililer, Wuhan kentinde başlayıp
ülkenin büyük kentlerine yayılan salgını kont-
rol altına almaya çalışıyor. Bugün resmi ma-
kamlar ölü sayısının arttığını ve toplamda 6
kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bir tür za-
türreye yol açan virüs, son olarak 89 yaşındaki
bir erkeğin ölümüne neden oldu. Yapılan
resmi açıklamalarda şu ana kadar 200’den
fazla kişinin salgına yakalandığı ifade ediliyor.
Ancak viral hastalık uzmanları sayının 2.000’e
yakın olabileceği uyarısını yapıyor.

Maskeler kapış kapış

Reuters haber ajansı, servis ettiği fotoğraf-
larda başta başkent Pekin olmak üzere birçok
kentte insanların hastalığa önlem olarak
beyaz ağızlık ve maskeler satın aldığını ak-
tardı. Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü,
Wuhan’da ortaya çıkan virüsün ülkenin diğer
noktalarına da sıçradığını açıkladı. Daha önce
benzer bir salgın 2002/2003 yıllarında yaşan-
mış ve Çin’de yaklaşık 800 kişi yaşamını yitir-
mişti. Henüz virüs hakkında yeterli bilgiye
sahip olmadıklarını açıklayan yetkililer 15 sağ-
lık uzmanının da enfeksiyon kaptığı duyurdu.
Hastalık karşısında bir aşı geliştirilemediğini

açıklayan yetkililer incelemelerin devam etti-
ğini duyurdu.

Dünya teyakkuzda

Ocak ayının sonunda Çin yeni yılını kutlaya-
cak ülke vatandaşları hem ülke içinde hem de
uluslararası seyahatler gerçekleştirecek. Çinli-
lerin yoğun olarak gideceği ABD, Japonya,
Tayland, Singapur ve Güney Kore’de önlem-
ler alındı. Singapur, zatürre hastası olan ve se-
yahatlerinden 14 gün önceye kadar Wuhan’a
gitmiş olan yolcuların karantinaya alınacağını
duyurdu. ABD, Japonya, Tayland, Singapur
ve Güney Kore’de de havaalanlarında özel bi-
rimler oluşturuldu. Bu birimler Wuhan’dan

gelen yolcuları ayrıca inceleyecek. Öte yandan
Reuters haber ajansının yerel haber kaynakla-
rına dayandırdığı haberde virüsün ülke içeri-
sinde yayıldığını aktardı. Çin’in Henan
bölgesinde salgın hastalığın yayılmasının en-
gellenmesi için canlı hayvan satışına yasak ge-
tirildiği belirtildi. Çin’in devlet ajanslarında yer
alan haberlerde 20 Ocak’ta 291 yeni hastanın
tedavi altına alındığını açıkladı. Wuhan kenti-
nin bulunduğu Hubei bölgesinde toplamda
270 hasta olduğu açıklandı. Diğer hastaların
Pekin, Şangay ve Guangdong’un kuzeyinde
bulunduğu belirtildi. Bu güne kadar 6 kişinin
yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer Zheji-
ang kentinde de 5 vaka görüldüğünü açıkladı.

Salgın hastalıkla boğuşan 
Çin'den korkutan açıklama geldi.

Bu ay sonunda kutlanacak "Çin
yeni yılı" dolayısıyla milyonlarca

kişinin seyahat edeceği 
ülkede son birkaç haftada artan

zatürre salgınının insandan 
insana bulaşabildiği açıklandı

Somali'de üç gün önce Türk inşaat şirketi çalışanlarını hedef alan
bombalı saldırıda yaralanan Türk vatandaşlarını ülkeye getirmek
için harekete geçildi. Türkiye yaralılar için askeri uçak gönderirken,
o anlar uluslarası ajanslar tarafından görüntülendi

Mehmetçik Somali’de

The Only Way Is Essex (TOWIE) programı-
nın öne çıkan isimlerinden Lauren Goodger,
Instagram hesabından yaptığı iddialı payla-
şımlara bir yenisini ekledi. Kaldığı otelin ban-
yosunda küvette poz veren Goodger, o anları
750 bini aşkın takipçisiyle paylaştı. Fotoğrafın
altına ‘Çok tazelenmiş ve temiz’ notunu düşen
Goodger binlerce beğeni aldı. Goodger sosyal
medyada verdiği çarpıcı pozlarla dikkat çeki-
yor. Paylaşımı yorum yağmuruna tutan Good-
ger hayranları, “Tadını çıkar” ve “Benim de
buna ihtiyacım” var gibi ifadeler kullandı.

TEKNOLOJİ 
TÜRKİYE’YE

AKTARILMAYACAK

Trump’ın başına
3 milyon dolar ödül

İranlı siyasetçi Ahmed Hamzeh,
ABD Başkanı Trump’a çok sert
tepki gösterdi. Son haftalarda geri-

limin tırmandığı Tahran-Washington hattında
Trump’a adeta öfke kusan Hamzeh’in mec-
liste yaptığı konuşmayı uluslararası haber
ajansı Reuters, son dakika gelişmesi şeklinde
duyurdu. Reuters’ın İran’ın yarı resmi haber
ajansı ISNA’ya dayandırdığı haberde, Ham-
zeh’in Trump’ın başına ödül koyduğu belir-
tildi. Hamzeh, “Kirman bölgesi halkı adına,
Trump’ı öldürene 3 milyon dolar ödül verece-
ğiz” dedi. Hamzeh, bu kararı kendisinin mi
aldığını yoksa Tahran yönetiminden böyle bir
talimat mı geldiğini belirtmedi. Kirman böl-
gesi, ABD’nin insansız hava aracı saldırısıyla
öldürdüğü Süleymani’nin memleketiydi.
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Kadıköy Belediyesi 7.
Çocuk Kitapları 

Günleri 22 – 26 Ocak 
tarihleri arasında

Kadıköy Belediyesi
Kozyatağı Kültür

Merkezi’nde (Kozzy)
kapılarını açıyor

Kadıköy Belediyesi’nin ço-
cuklarda kitap okuma alış-
kanlığı kazandırmak için bu

yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği Çocuk
Kitap Günleri başlıyor. Kozyatağı Kül-
tür Merkezi Sanat Galerisinde 22
Ocak Çarşamba günü başlayacak
kitap günlerine Türkiye’nin önde gelen
28 yayınevi, çocuk kitaplarıyla katılı-
yor.

Atölyelere katılım ücretsiz

Çocukların yarıyıl tatilinde iyi vakit ge-

çirmeleri ve kitap okuma alışkan-
lığı edinmeleri için düzenlenen Çocuk
Kitap Günleri’nde bir birinden renkli
atölyeler de yer alıyor. 26 Ocak’a kadar
karikatür, mandala, canlanan kitap,
tuval boyama, piyano, origami, yara-
tıcı drama, masal anlatımlı felsefe gibi
atölyelere katılım ücretsiz. Çocuk
Kitap Günleri’nde ve yarıyıl tatili bo-
yunca Kadıköy Belediyesi’nin birçok
kültür merkezlerinde düzenlenen atöl-
yelerin ayrıntılı bilgisine Kadıköy Bele-
diyesi’nin web sayfasından ulaşılabilir.

ÇİLE İLE GEÇMİŞ BİR ÖMÜR
MehMet Raşit Öğütçü veya kullandığı
adıyla Orhan Kemal (15 Eylül 1914,
Adana - 2 Haziran 1970, Sofya), top-
lumcu gerçekçi, Türk romancısı ve oyun
yazarı olarak ün yaptı. 15 Eylül 1914'te
Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya
geldi. Babası, o sırada Çanakkale cephe-
side, Dardanos'ta topçu teğmeni olan
avukat Abdülkadir Kemali Bey, annesi ise
rüştiye mezunu, iki yıl kadar memleke-
tinde ilkokul öğretmenliği yapmış Adanalı
Azime Hanım'dır. Çocukluğunun ilk yıl-
ları Adana’da geçti. I. Dünya Savaşı'ndan
sonra Adana’nın Fransız işgaline uğra-
ması üzerine ailesi ile önce Niğde'ye,
sonra Konya'ya taşındı. Konya’da bulun-
duğu dönemde Kuvay-ı Milliyet hareke-
tine karşı Delibaş isyanına tanıklık etti.

1923'te Adana'ya döndü

Kuvay-ı Milliye güçlerine katılmış olan
babası; isyanın bastırılmasından sonra
TBMM'ye Kastamonu milletvekili olarak
girdi. Ankara'ya taşınan aile, 1923'te Ada-
na'ya döndü. Ceyhan’da çiftçilikle uğraş-
maya başlayan babası Toksöz gazetesini
çıkardı. Takrir-i Sükûn Kanunu’nun ar-
dından pek çok gazete ile birlikte Toksöz
de kapatıldı ve Abdülkadir Kemali Bey 11
ay tutuklu kaldı. 1930’da Adana'da Ahali
Cumhuriyet Fırkası’nı kuran Abdülkadir
Bey, Ahali adlı gazeteyi çıkardı. Babasının
aktif siyaset yaşamı içinde olmasına rağ-
men Orhan Kemal bu yıllarda siyaset ile
ilgilenmedi. Abdülkadir Bey, Serbest
Cumhuriyet Fırkası'nın kendini fesh etme-
sinden sonra partisini kapatıp Suriye'ye
kaçtı. 1931'de bütün aile Beyrut'a yerleşti.

İstanbul yılları

1949'da babasını kaybetti ve aynı yıl
doğan çocuğuna babasının adını verdi ve
doğumdan sonra ailesiyle İstanbul'a yer-
leşti. Hayatının geri kalanında geçimini
kitap, makale, film senaryosu yazarak
sağladı. 1952'de yayımladığı Murtaza ve
Cemile romanları ile edebiyatçı olarak
ünü yayıldı. 1954 yılında Bereketli Toprak-
lar Üzerinde adlı romanı ile topraksız
tarım işçilerinin dramını edebiyat dünya-
sına taşıdı.Aynı yıl 72. Koğuş’u yazmaya
başladı. 1957'de dördüncü çocuğu Işık
doğdu. 1958'de Sait Faik Hikaye Armağa-

nı'nı Kardeş Payı adlı öyküsü ile aldı. Si-
nema senaryoları yazsa da çoğu sansür-
den geri dönmekteydi. O da senaryoları
İlhan F. Demir, Yıldız Okur imzalarıyla
kaleme aldı.1964’de Devlet Kuşu roma-
nına dayanılarak uyarlanan İspinozlar
oyunu ile ilk kez tiyatroya adım attı. İstan-
bul Şehir Tiyatroları'nda sahenlenen oyun
iki buçuk ay sonra bilinmeyen bir nedenle
kaldırıldı.1965 yılında Nâzım Hikmet’le
3,5 Yıl"adlı anı kitabını yayımladı. Aynı yıl
yayımlanan Bir Filiz Vardı adlı romanı ile
otobiyografik romana döndü.1960 yılında
tanışıp duygusal bir ilişkiye girdiği ancak
ilişkilerinin ortaya çıkmasından kısa bir
süre sonra ayrılmak zorunda kaldığı son
aşkını anlattı.

1966'da tutuklandı

1966'da "hücre çalışması ve komünizm
propagandası" yaptıkları gerekçesi ile iki
arkadaşı ile birlikte tutuklandı. "Suç teşkil
eden bir cihet bulunmadığı" yolundaki bi-
lirkişi raporu üzerine bir ay sonra serbest
bırakıldı. Kimi romanlarını oyun olarak
tekrar kaleme alan yazar, 1967'de 72.
Koğuş romanını oyunlaştırdı. Eser, An-
kara Sanat Tiyatrosu tarafından sahne-
lendi. Orhan Kemal, bu oyunu ile Ankara
Sanatseverler Derneği tarafından en iyi
oyun yazarı seçildi. 1969'da Türk Dil Ku-
rumu Ödülü'nü ve Sait
Faik Hikaye Armağanı'nı
Önce Ekmek adlı kitabı
ile aldı.

İlk hikayeleri

1938'de askerliğini yap-
mak üzere Niğde'ye gitti.
Askerliğini yaparken
"Maksim Gorki ve Nazım
Hikmet kitapları oku-
mak", "yabancı rejimler
lehinde propaganda ve
isyana muharrik" suçun-
dan 5 yıl hapis cezasına
mahkûm edildi ve Kay-
seri Hapishanesi’ne gön-
derildi. İlk şiirini Kayseri hapishanesi’nde
yazdı. Duvarlar adlı şiiri Yedigün dergi-
sinde Reşat Kemal imzası ile yayım-
landı.Babası Abdülkadir Kemali Bey, sekiz
yıllık sürgünün ardından 1939 yılında

Adana'ya döndü. Babasının girişimi ile
önce Adana Cezaevi'ne, onun Bergama
Ağır Ceza Reisliğine atanmasından sonra
Bursa Cezaevi'ne nakledildi. 1940'ta,
Bursa Cezaevi'nde ünlü şair Nazım Hik-
met ile tanıştı. Onun toplumcu görüşlerin-
den etkilendi. Üç buçuk yıl Nazım

Hikmet’le oda arkadaşlığı
yapan Orhan Kemal, kendisin-
den Fransızca, felsefe ve siyaset
dersleri aldı. Orhan Kemal'i şiir
yerine roman ve öykü yazmaya
teşvik eden de Nazım Hikmet
oldu. İlk düzyazı denemesi
olan Onsekiz Yaş adlı romanını
Nazım Hikmet'in yardımı ile
Bir çalışma olarak yazdığı
ancak yayımlamadığı bu roma-
nın ardından öykü yazmaya
yöneldi.

Ölümü

Bulgar Yazarlar Birliği'nin çağ-
rısı üzerine gittiği 1970 yılında

Sofya'ya gitti. Asıl amacı babaannesinin
soyunun bulunduğu yerleri gezip not
almak ve "93'ten Bu Yana" adıyla ailesinin
hikayesini yazmaktır. Ancak bu isteğini
gerçekleştiremedi. Geçirdiği bir beyin ka-

naması nedeniyle tedavi görmekte olduğu
hastanede 2 Haziran 1970'te öldü. Cena-
zesi özel bir araba konvoyuyla birlikte 5
Haziran 1970'te yurda getirildi; Zincirli-
kuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Öyküleri

Duygu (1948)Menevşe (1948)Ekmek
Kavgası (1949)Pezevenkler (1950)Sarhoş-
lar (1951)Çamaşırcının Kızı (1952)72.
Koğuş (1954)Grev (1954)Arka Sokak
(1956)Kardeş Payı (1957)Babil Kulesi
(1957)Dünya'da Harp Vardı (1963)Ma-
halle Kavgası (1963)İşsiz (1966)Önce
Ekmek (1968)Küçükler ve Büyükler
(1971, ölümünden sonra)

Romanları

Baba Evi (1949)Avare Yıllar (1950)Mur-
taza (1952)Cemile (1952)Bereketli Top-
raklar Üzerinde (1954)Suçlu
(1957)Devlet Kuşu (1958)Vukuat Var
(1958)Dünya Evi (1958)Gavurun Kızı
(1959)Küçücük(1960)El Kızı (1960)

Oyun

İspinozlar (1965)72. Koğuş (1967)Mur-
taza (1969)Eskici Dükkânı (1972)Kardeş
Payı (1968) DHA

T ürk edebiyatının önemli isimle-
rinden Orhan Kemal'in Ciba-
li'de bir süre kaldığı 2 katlı ev

yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bina-
nın dışındaki çatlaklar dikkat çekerken
Orhan Kemal'in romanlarında 'Sinekli
Köfteci' diye geçen lokantanın sahibi ve
yakın arkadaşı olan Mustafa Kemal
Kutlu'nun oğlu Süleyman Embiya
Kutlu binanın müze olması gerektiğini
belirterek, "67 senedir burada yaşıyo-
rum. Orhan Kemal ile beraber yargıla-
nan Mustafa Kemal Kutlu'nun
oğluyum. Nam-ı değer sinekli köfteci.
1966 senesinde beraber yargılandılar.
1954 yılında buraya geldi. Babam bu-
rada lokantacıydı. Romanlarında bah-
settiği meşhur sinekli köfteci benim
babamın lokantası" dedi. 

1966'da terk etti

"1966 yılında cezaevinden tahliye ol-
duktan sonra 72. Koğuş sahnelendi ve
burayı terk etti gidip basın sitesinden ev
aldı" diyen Kutlu, "Bu evin duvarında
'Orhan Kemal 1954 -1966 yılların ara-
sında burada yaşadı' yazılı mermer bir
tabela vardı. Şu an burada yaşayan in-
sanlar bu tabelayı kaldırdı. Buraya

gelen öğrenci arkadaşlar, ziyaretçiler
burayı müze zannediyor. Buranın müze
olması gerekir. Orhan Kemal'in ailesi de
burayı satın almak istiyor. Ev sahiple-
riyle görüştüler ama satmıyorlar" ifade-
lerini kullandı. 

Kuru fasulyeyi çok severdi

Orhan Kemal ile babasının lokanta-
sında beraber yemek yediklerini söyle-
yen Kutlu, "1948 ile 1975 yılları
arasında faaliyet gösteren, Orhan Ke-
mal'in kitaplarında geçtiği 'sinekli köf-
teci' denilen yer babamın lokantası.
Orhan Kemal sabahları buraya gelir,
çorbasını içer ve Bab-ı Ali'ye gider,
akşam gelir ve babamla birlikte otu-
rurdu. En çok sevdiği yemekte kuru fa-
sulye ile ızgara köfteydi" diye konuştu.

Çatlaklar sıva ile giderildi!

Mahalle sakini Barbaros Karayel ise
"Yazar Orhan Kemal burada 12 sene
yaşamış. 20 senedir bu burada oturuyo-
rum. Duvarlarında çatlaklar oluştu. Bu
çatlaklar sıva ile giderildi ama sakat bir
ev. Buraya sürekli öğrenciler geliyor.
Buranın restore olup müze olması çok
daha güzel olur" dedi. 

MERHABA
GÜZEL VATANIM

Dünya Şairi Nazım Hikmet ve Yazar
Ahmet Ümit’in gerçek hayat hikayele-
rini beyaz perdeye yansıtan “Merhaba

Güzel Vatanım” film gösterimi Büyükçekmece
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ünlü
şair Nazım Hikmet ile onu örnek almış yazar
Ahmet Ümit’in hikayesini anlatan filme olan ilgi
oldukça fazlaydı. Filmde Yetkin Dikiciler, Serkan
Altıntaş, Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beş-
kırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Meh-
met Tokat ve Alper Türedi gibi oyuncular rol
alıyor. 

Oyuncular da katıldı

Film gösterimine yönetmen Cengiz Karabekir de
katılarak Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’e kültür ve sanata olan katkıların-
dan ötürü teşekkürlerini iletti. Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün eşi Hatice
Akgün, Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve
Yazar Sacide Bolcan, Belediye Başkan Yardım-
cısı Başak Sancar, Tarihçi ve Yazar Sinan Mey-
dan filmin oyuncularına ve yönetmen
Karabekir’e çiçek takdim etti. 

Hafıza Odası
sergisi uzatıldı

Pilevneli Project sunumuyla ve
DAAX Corporation sponsorluğunda
6 Aralık’ta açılan sergi ziyaretçi akı-

nına uğruyor. Açılışından başlayarak yoğun bir
ziyaretçi katılımıyla devam eden serginin aynı za-
manda okullardan gelen ve artamaya devam
eden grup izleme taleplerini karşılayacağı düşü-
nülüyor. Sanatçının katılımıyla her cumartesi Pi-
levneli Mecidiyeköy’de gerçekleşen interaktif
sanat konuşmaları da oldukça ilgi görüyor. Süre-
nin uzatılmasıyla birlikte farklı konukların katılı-
mıyla sanat konuşmaları da devam edecek.

Anılar ne işe yarar?

“Hafıza Odası” sanatçının farklı sanatsal disip-
linlerle etkileşim içinde çalıştığı işlerini bir araya
getirerek, materyalleri yorumlama çeşitliliğine ve
sergileme pratiğine bakıyor. Sergide sanatçının
anıları çağrıştıran nesnelerle çalıştığı enstalasyon-
larıyla birlikte dilin düşünme biçimleriyle olan
ilişkisinden yola çıkarak çalıştığı video yerleştir-
meleri sergileniyor. Sergide ayrıca sanatçının
fragmanları anlatı olarak okunabilecek bir
formda çalıştığı kırkyamaları, gerçeküstü ve gro-
tesk seramikleri ve tuval yüzeyine dışbükey metal
yarımküreler yerleştirerek çalıştığı işleri yer alıyor.
“Hafıza Odası” sanatçının nesnelerle oynama bi-
çimleri üzerine odaklanarak şu temel soruları so-
ruyor: Anılar ne işe yarar? Belleğimiz geçmişimizi
nasıl yapılandırır? Bir nesneyi anımsatıcı, çağrış-
tıran yapan şey nedir? Nesneleri kavramlar üze-
rinde düşünmek, özdeşleşmek veya hatıraları
somutlaştırmak için nasıl kullanırız? Geçmişin
nasıl hatırlanacağına kim karar verir? Bellek poli-
tikaları nasıl oluşur?

Güneştekin’in Pilevneli Mecidiye-
köy’de açılan “Hafıza Odası” isimli
kişisel sergisi gördüğü yoğun ilgi 
nedeniyle 9 Şubat’a kadar uzatıldı.

Türk edebiyatı-
nın önde gelen
isimlerinden
Orhan Kemal'in
1954-1966 
yılları arasında
yaşadığı Fatih
Cibali'deki iki
katlı kargir
evinin dışında
çatlaklar
oluştu.  'Müfet-
tişler Müfettişi',
'Evlerden Biri',
'Sokakların 
çocuğu', 'Suçlu'
adlı romanla-
rını yazdığı 
bu ev yıkılma
tehlikesiyle
karşı karşıya

ORHAN KEMAL’IN
EVI YIKILMAK UZERE

Kozzy kapılarını açıyor
26 Ocak’a kadar karikatür, mandala, 
canlanan kitap, tuval boyama, piyano, 
origami, yaratıcı drama, masal anlatımlı
felsefe gibi atölyelere katılım ücretsiz. 



O rtahisar ilçesi Tabakhane Köprüsü girişin-
deki tarihi binanın altında, kayanın oyul-
ması ile yapılan 2 metrekarelik dükkânda,

Ali Yıldız, 14 yaşında baba mesleği ayakkabı ta-
mirciliğine başladı. Yıldız, çıraklık döneminin ar-
dından kısa sürede kendi iş yerini açtı. 46 yıldır
sürdürdüğü mesleğinde kentte 'Krampon Profe-
sörü' diye tanınan Yıldız, özellikle spor ayakkabı
ve krampon tamiri yapıyor. 'Krampon Hastanesi'
adını verdiği tamirhanede Yıldız, 46 yılda Hami
Mandıralı, Sergen Yalçın, Şota ve Arçil Arveladze
kardeşler ile Burak Yılmaz, Onur Kıvrak, Yusuf
Yazıcı ve Uğurcan Çakır gibi eski ve yeni futbol-
cuların aralarında olduğu sporcuların krampon-
larını tamir etti. Trabzonspor başta olmak üzere
bölgedeki çeşitli liglerde mücadele eden futbol ta-

kımlarında top koşturan futbolcuların krampon-
larını da tamir eden Yıldız'ın ünü dünyaya ya-
yıldı. Yıldız, yurt dışından gönderilen
kramponların tamirini de yapmaya başladı.
Amatör ve pek çok profesyonel futbolcu, özellikle
yeni nesil kramponlarını, Yıldız'a verip, küçük
dükkanda yer alan özel kalıp makinesinde de ge-
nişlettiriyor.

Lakabı krampon profesörü

İşini çok sevdiğini ve kendisine 'Krampon Profe-
sörü' lakabının takıldığını anlatan Ali Yıldız,
"1974'ten 1980 yılına kadar sürekli ayakkabı tamir
ediyordum. Şimdi ise sadece krampon tamiri ya-
pıyorum. Bana 'Krampon Profesörü' diyorlar.
Önce sırasıyla 'Kral, Efsane ve Profesör' dediler.

Daha sonra 'Ordinaryüs' dediler. Çoğu kişi ordi-
naryüsün ne olduğunu bilmiyor. 'Ayakkabı Profe-
sörü olarak kalayım' dedim. Dükkânımın
fotoğraflarını görenler, 'Profesör dükkanın çok
küçük, büyütsen' diyorlar. Ama 2 metrekarelik
dükkânım bana 100 metrekare gibi geliyor. Şehir
dışından tamir için sürekli krampon geliyor" dedi.

Trabzonsporlular abone

İlkokulu bitirdikten sonra kendi dükkânını açtı-
ğını anlatan Yıldız, "İşimi dört dörtlük ve temiz
yaparım. Onun için beni tercih ediyorlar. Sergen
Yalçın'a bile krampon tamiri yaptım. Krampon
tamiri yapmadığım sporcu yok. Trabzonspor'da
1980 yılından beri oynayan bütün futbolcuların
kramponlarının tamirini yaptım. Kramponlar es-

kidiği zaman ayağa daha rahat olduğu için tamir
ettiriyorlar" diye konuştu.

Menajer zannediyorlar

Yurt dışından kendisini arayan futbolcuların ol-
duğunu da söyleyen Ali Yıldız, "Futbolcularla ve
kulüp başkanlarıyla çekildiğim fotoğraflarımı
sosyal medya hesabıma yüklüyorum. Sayfamı
görenler beni başkan, yönetici ya da menajer
zannediyor. Özellikle yurt dışından bu fotoğraf-
ları görenler beni önemli biri ya da menajer oldu-
ğumu düşünerek arıyorlar. Bana 'Türkiye'de
futbol oynamak istiyorum, işimi halledebilir
misin?' diyorlar. Ben de dükkânımda fotoğraf çe-
kilerek krampon tamircisi olduğumu gösteren fo-
toğraf yolluyorum" dedi. DHA
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TFF 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarı-
sına Giresunspor yenilgisiyle başla-
yan Ekol Göz Menemenspor, orta
sahaya takviye yapmak için çalışma-
larını hızlandırdı. Teknik direktör

Cenk Laleci'nin raporu doğrultu-
sunda harekete geçen kurmaylar
İsveç ligi ekiplerinden Sirius'ta forma
giyen Abdul Razak'ı takibe aldı.Orta
sahada görev yapan 27 yaşındaki fut-

bolcuya teklifin iletildiği ve kulübün
Rezak'tan cevap beklediği öğrenildi.
Abdul Rezak 2011-2012 ve 2012-
2013 sezonlarında Manchester City
formasını da terletmişti.

KRAMPONLARA
YILDIZ ELI
KRAMPONLARA
YILDIZ ELI
KRAMPONLARA
YILDIZ ELI
KRAMPONLARA
YILDIZ ELI
KRAMPONLARA
YILDIZ ELI
KRAMPONLARA
YILDIZ ELI
KRAMPONLARA
YILDIZ ELI
2 metrekarelik dükkanında neredeyse
yarım asırdır dünyaca ünlü 
futbolcularım kramponlarını tamir 
eden Ali Yıldız, futbola verdiği 
katkıyla adını duyurmaya devam 
ediyor. Yıldız, "Bana 'Krampon 
Profesörü, dükkânı büyütsen' 
diyorlar. 2 metrekarelik dükkânım 
bana 100 metrekare gibi geliyor" dedi

Bilal imzaladı,
Newton yolda
Devre arası transfer dönemidne Ndiaye'yi kadrosuna katan

Trabzonspor'da ikinci imza dün atıldı. Bordo mavililer 
Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Bilal Başacıkoğlu ile

anlaşama sağladı. 24 yaşındaki oyuncu yarım sezon için
162 bin 500 lira kazanacak. Fırtına'nın yeni yardımcı

antrenörü Eddie Newton da yarın şehre gelecek
Trabzonspor'da ikinci transfer
bombası Süper Lig'den patladı.
Geçtiğimiz sezon Feyenoord'dan
Kayserispor'a transfer olan ve geç-
tiğimiz ay sözleşmesini feshederek
ayrılan Bilal Başacıkoğlu artık
bordo mavili formayı giyecek. Fır-
tına, kenar ekibe de takviye için
Chelsea'nin beyni konumunda bu-
lunan isimlerden biri olan Eddie
Newton ile anlaşamay vardı.

KAP'a bildirildi

Dün sözleşme imzalyarak resmen
Trabzonsporlu olan Bilal Başacı-
koğlu için KAP'a bildirimde bulu-
nan bordo mavililer, opsiyonlu 2.5
yıllık anlaşma sağlandığını ve me-
najerlik ücreti ödenmeyeceğini be-
lirterek;“Şirketimiz ile serbest
statüde yer alan profesyonel fut-
bolcu Bilal Başacıkoğlu arasında,
opsiyon hakkı kulübümüzde
olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma
sağlanmıştır. Anlaşmaya göre
oyuncuya;2019/20 sezonu için
162.500.-TL garanti ücret ödene-
cektir.Opsiyon hakkının şirketimiz
tarafından kullanılması duru-
munda ise oyuncuya ;2020/21 op-
siyon sezonu için 2.750.000.-TL
garanti ücret,2021/22 opsiyon se-
zonu için 2.000.000.-TL garanti
ücret ödenecektir.Transferle ilgili
herhangi bir menajerlik bedeli
ödenmeyecektir. Kamuoyuna du-
yurulur.Saygılarımızla.” ifadelerini
kullandı.

Bilal Başacıkoğlu kimdir?

Trabzonlu tır şoförü bir baba ile

Faslı bir annenin oğlu olarak 26
Mart 1995 tarihinde Hollan-
da'nın Zaanstad kentinde dün-
yaya gelen Bilal Başacıkoğlu 24
yaşında. Futbola Hellas Sport'ta
başladı ve ardından Ajax altya-
pısına transfer oldu. HFC Haar-
lem Jeugd ile RKSV Pancratius
alt yapı takımlarında da oyna-
dıktan sonra profesyonelliğe
adım atacağı Heerenveen'e
transfer oldu. 2014-2015 sezo-
nunda 3.5 milyon euro karşılı-
ğında Rotterdam ekibi
Feyenoord'a ilk profesyonel
transferini gerçekleştirdi. Geçti-
ğimiz sezon başında Kayseris-
por ile Süper Lig kariyerine
adım attı. Kariyerinde 1 Hol-
landa ligi, 1 Hollanda Süper Ku-
pası ve 2 de Hollanda Kupası
şampiyonluğu bulunuyor.

Eddie Newton kimdir?

Futbolculuk hayatında Chelsea,
Cardiff, Birmingham, Oxford
United, Barnet ve Hayes FC'de
forma giyen Eddie Newton,
2008'de antrenörlük kariyerine
başladı. 48 yaşındaki antrenör
Roberto Di Matteo ile 176 maçta
yer aldı. Guus Hiddink'in ya-
nında ise 27 karşılaşmaya çıktı.
Chelsea'nin gözlemci ekibinde
de yer alan Newton, mevcut
teknik direktör Lampard'ın da
yardımcılarından birisi. Eşi Türk
ve İsveç vatandaşı. Türkiye'ye de
gelen İngiliz koç, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'a da forma hediye
etmişti.
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Beşiktaş’ın yeni
ortağı Scoutium
Beşiktaş yeni yıldızlarını çıkarmek ve Türk sporuna kazandırmak için ünlü dijital futbol
gözlemciliği firması Scotium ile anlaşamaya vardı. İşbirliği kapsamında  genç yeteneklerin
Türk futboluna kazandırılması sağlanacak. Dijital futbol gözlemciliği platformunun CEO’su
Efe Aydın, “Beşiktaş JK bünyesinde altyapıları ve kadın futbol takımını yöneten Beşiktaş
Futbol Akademi’ye de yetenek keşfetme konusunda katkı vermeye başlıyoruz” dedi
Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile
200'den fazla eğitimli ve li-
sanslı gözlemcisinin genç ye-
tenekleri keşfettiğini belirttiği
dijital futbol gözlemciliği
platformu Scoutium ara-
sında iş birliği anlaşması im-
zaladı. Scoutium, bu
anlaşma ile sezonun ikinci
yarısında, Beşiktaş Futbol
Akademi bünyesindeki U19,
U17, U15 ve Kadın takımları
başta olmak üzere tüm yaş
grupları için oyuncu ve takım
analizlerini gerçekleştirecek.

Sporcu keşfi için hizmet

Kulüplere yeni sporcu keşfet-
meleri konusunda hizmet
verdiklerini duyuran Scou-
tium, Beşiktaş JK ile hayata
geçirdiği iş birliği sayesinde,
altyapı ve kadın takımlarının
yer aldığı Beşiktaş Futbol
Akademi ile tüm yaş grupla-
rında Türkiye'deki diğer
oyuncu ve takımlar hakkın-
daki analizleri kulüple payla-
şacak. Türkiye'de oynanan
tüm maçların 90 dakikalık vi-
deoları ile futbolcuların de-
taylı analizlerini
çıkardıklarına dikkat çeken

dijital futbol gözlemciliği
platformu Scoutium'un
50'den fazla şehirde 200'den
fazla gözlemcisi bulunuyor.
Türkiye çapında 150 bin kul-
lanıcıya ulaştıklarını ifade
eden Scoutium, 2019 yılında
83 farklı kulübe oyuncu ve
takım analizi ile destek oldu-
ğunu da vurgu yaptı. Şirket,
18 bin 750 adet videolu
oyuncu ve takım analizini sis-
temine kattığını, 15 gözlemci-
sinin de Scoutium ile kendini
göstererek kulüplerde ça-
lışma fırsatı yakaladığını kay-
detti.

Analiz sistemi yok

Beşiktaş JK ile yapılan iş bir-
liği hakkında bilgi veren
Scoutium CEO’su Efe
Aydın, “Futbolcular açısın-
dan Türkiye ve dünyada ye-
tenek gözlemciliği alanındaki
en temel problem, özellikle
altyapı ve alt liglerde futbol-
cuların keşfedilebileceği yerli
ya da global bir videolu ana-
liz sisteminin bulunmaması.
Kulüpler için ise, kendilerine
uygun oyuncuları keşfedebi-
leceği video, analiz ve istatis-

tiklere ulaşamamaları. Scou-
tium, 90 dakikalık videolu
oyuncu ve takım analizlerini
gözlemcileri vasıtası ile kulüp
ve oyuncular tarafından ko-
laylıkla erişilebilen bir plat-
formda toplayarak, futbolda
oyuncu ve kulüplere fırsat
eşitliği ağlıyor. Bu doğrul-
tuda, Beşiktaş JK bünyesinde
altyapıları ve kadın futbol ta-
kımını yöneten Beşiktaş Fut-
bol Akademi’ye de yetenek
keşfetme konusunda Scou-
tium ile katkı vermeye başlı-
yoruz” dedi.Yıldızlar
kazandırmaya devamTürki-
ye'nin en köklü camiaların-
dan biri olan Beşiktaş JK ile
iş birliklerini duyurmaktan
mutluluk duyduklarını belir-
ten Scoutium Globalleşme
Direktörü Ali Keçecioğlu ise,
“Beşiktaş Akademi ile sezo-
nun ikinci yarısında U19,
U17, U15 ve kadın takımları
başta olmak üzere tüm yaş
grupları için oyuncu ve takım
analizlerinin sağlanması için
anlaştık. Beşiktaş ve Türk fut-
boluna karanlıkta kalmış ye-
tenekleri kazandırmaya
devam edeceğiz” dedi.

Çatalca’da hedef
2020 sporcu

Gençlerin geleceğe hazırlayan ve bele-
diye spor kulübünü kurarak 11 branşta
spor eğitimi veren Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner, gençlerin ve ço-
cukların daima yanında olmaya da
devam ediyor. İlçede spor kurslarında
eğitim alan sporculara, amatör spor ku-
lüplerine, spora ve sporculara maddi
manevi desteğini esirgemeyen Başkan
Mesut Üner, spor okulları bünyesinde
gerçekleştirilen futbol ve hentbol takım-
larına malzeme dağıtımı törenine
katıldı.

Kötü alışkanlıklara karşı spor

Törende bir konuşma yapan Başkan
Mesut Üner, “2020 yılında 2020
sporcu”  hedefiyle çalışmalarını gerçek-
leştirdiklerini ifade etti. Başkanımız
Mesut Üner yaptığı konuşmada, “Ço-
cuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtar-
mak için sporun yeri ve önemi çok
büyüktür. Biz diğer belediyeler gibi
sporu sadece yaz okulları ile sınırlı tut-
muyoruz, 12 ay boyunca spor kursları-
mızı veriyoruz. İlçemizde spor
faaliyetlerimizi profesyonel noktaya ge-
tirelim istiyoruz. Değerli spor hocaları-
mızın fikirlerini alarak çalışmalarımızı
yapıyoruz. Biz Çatalca Belediyesi olarak
çocuklarımıza ve gençlerimize spor
noktasında bir üste nasıl getirebiliriz
diye uğraşıyoruz. Şu ana kadar 1400
sporcumuz kurslarımızda eğitim alıyor.
2020 yılında 2020 sporcu hedefimiz var
ama ben bu sayının daha fazla olaca-
ğına inanıyorum diye konuştu.



Galatasaray, teknik direktör Fatih
Terim'in gözünden düşen Faslı oyuncu-
yusu Younes Belhanda'yı kiralık gön-
derme kararı aldı. Belhanda’dan gelen
kiralama bedeli Ryan Babel’deki gibi
gelir olarak gösterilip transfere kaynak
oluşturulacak.

Araplar da istemedi

Sabah'ın haberine göre devre arasında
satış listesine koyulan Belhanda'ya
Suudi Arabistan'dan teklif gelmedi. Ta-
kımda düşünülmeyen Belhanda, sezo-
nun ikinci yarısı için hazırlanan videoda
yer almadı. Yeni on numarası Emre Ak-

baba olan Fatih Terim de kupadaki
Ç.Rize maçından sonra Denizli ma-
çında da Faslı yıldıza süre vermedi. Te-
rim'in, Emre'ye alternatif olarak
Taylan'ı kullanmasıyla Belhanda'nın
forma şansı kalmadı. Belhanda, me-
najeri William D'Avila'ya "Bana Av-
rupa'da kulüp bul" dedi. Fransa'ya
dönmeye sıcak bakan Belhanda
için kiralama formülü devreye so-
kuldu. Faslı oyuncunun ücretini
ödemeye devam edecek kulüp,
Babel'deki gibi kiralama bedelini
gelir olarak gösterip transfere 
kaynak yaratacak. 
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A ltınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Emre Alkin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun
(TFF)  karar altına aldığı kulüplere yönelik

bütçe limiti uygulamasını değerlendirdi. Geçmişte
TFF Genel Sekreterliği görevinde de bulunan Prof.
Dr. Alkin, TFF'nin buna ilişkin kararını “sert” olarak
değerlendirirken, “Bugüne kadar finansal 'fair play'
kurallarına uyulmuş olsaydı, böyle sert kararlar
alınmasına gerek kalmazdı” dedi.

Silinen puanlar ertelendi

Türkiye’deki kulüplerden finansal 'fair play' kuralla-
rını UEFA’da mücadele edenler hariç dikkate alan
olmadığını savunan Alkin şöyle dedi: “Hatta geç-
mişte bazı kulüplere puan eksiltme cezaları veril-
mişti. Bu cezalar da ertelenerek kurallara uymayan
bu kulüpler, üstüne bir de ödüllendirilmiş oldu. Ama
deniz bitti. Dolayısıyla finansal 'fair play' kurallarının
uygulanması için bir saha temizliğine gerek vardı.
Bu saha temizliği, TFF’nin bu sert kararıyla şekillen-
meye başladı.”

Ferrari istiyorsanız yol temiz olmalı

Prof. Dr. Emre Alkin, çok büyük başarılar hedefle-
yenlerin bunun gerektirdiği altyapıya ve anlayışa
sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Ferrari örne-
ğiyle bu konudaki değerlendirmesinin altını çizen
Prof. Dr. Emre Alkin şunları söyledi: “Türkiye’de
şuna mutlaka dikkat etmeliyiz. Ferrari’miz olsun

ama yolumuz olmasa da olur dememeliyiz. Ferrari
kullanmak isteyenin öncelikle bu aracı kullanabile-
ceği temiz bir yola ihtiyacı olur. Dolayısıyla Ferrari
kullanmak istiyorsak yolumuzu temiz tutmalıyız.
Yani futbol takımlarımızın öncelikle aldıkları borçlar
karşılığında yeterli ölçüde değer yaratamadıklarını
kabul etmeleri ve bu gerçeğe uygun hareket etme-
leri lazım.”

Borçlar varlıklardan büyük

Türkiye’deki kulüplerin varlıklarının, altına girdikleri
yükümlülüklerden, yani borçlardan daha küçük ol-
duğunu vurgulayan ünlü ekonomist Emre Alkin, şu
görüşleri dile getirdi: “Bu durumdaki kulüplerin ya-
şamalarına imkan var mı, yok. Dolayısıyla, "Borçla-
rımız ertelensin, bankalar araya girsin, bizlere
destek verilsin" demeye hakları yok. O yüzden, du-
yanlar bana kızacak ama yine de söyleyeyim, ku-
lüplerin ilk önce bütçelerini küçültmeleri şart.
Küçültmezler ve transfer ettikleri futbolculardan
zarar etmeye devam ederlerse Türk futbolunu hiç-
bir şekilde ileri götüremeyeceğiz.”

Fazla ücretin sebebi davalar

Prof. Dr. Emre Alkin, yabancı bir futbolcunun Avru-
pa’daki herhangi bir kulübe üç liraya transfer
olacaksa Türkiye’den teklif aldığında beş
lira istediğini söyledi. Bu fiyat farkının
ise FIFA’nın önündeki Türki-

ye’deki kulüplerle ilgili çok sayıdaki davadan ileri
geldiğini ifade eden Alkin sözlerini şöyle sürdürdü:
“'Türkler menajerlere ve futbolculara para ödemi-
yor' şikayetleri var. Üç liralık oyuncuyu dört liraya
kadar maliyetli hale getiriyoruz. Şanslıysak dört
buçuk liraya satıyoruz. Ama beş liraya aldığımız
oyuncu için hep yarım lira ya da bir lira zarar ediyo-
ruz. Yabancı futbolcuyu buraya getirip sonra sata-
rak zarar edersek hep zarar edeceğiz
demektir.”

Borcu değere çeviriyorlar

Portekiz ligindeki takımların Türkiye’dekilerin yarısı
düzeyinde borçlu olduğuna dikkat çeken Emre
Alkin, “Buna rağmen bizimkinin kat kat fazlası
kadar değer yaratıyorlar. Portekiz ligindeki takımlar,
aldıkları borcu değere çevirmekte başarılı. Tür-
kiye’deki kulüplerde ise durum tam tersi. O yüzden
de sürekli zarar ediyorlar. Dolayısıyla buna karşı
önlem olarak TFF çok doğru bir karar aldı ve 
kulüplerin bütçelerine sınırlama
getirdi” dedi.
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taraftarı. TFF eski

Genel Sekreteri
Prof. Dr. Emre

Alkin, futbol
kulüplerine 
bütçe limiti

getirilmesini
doğru ancak

amacına
ulaşılması için

mutlaka ve
sulandırılmadan

uygulanması
gereken bir 

karar olarak 
nitelendirdi
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UYGULANMALI

ezDi gecti
İ stanbul U-19/ 1.Lig 12. Grubunun

2019-2020 sezonu 1. Haftasında sa-
hasında, Küçükçekmece Kanarya

spor U-19 takımı kendi seyircisi önünde
Haznedarsporu 5-1’lik skorla mağlup ederek

lige üç puanla başlamasını bildi. Kanarya sa-
hasında ligin ilk haftası Kanarya spor ile Haz-

nedar spor takımları arasında oynanan
müsabakanın ilk yarısında 13.Dakikada Abdul-

samet'in attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi Ka-
narya spor takımı oldu.17.Dakikada misafir ta-
kımdan Burak Haznedar spor adına beraberlik
gollünü atarken skoru da 1-1 getirdi. Kanarya
spor 36.Dakikada Akif'in attığı
golle yeniden öne geçe-
rek skoru 2-1 yapar-
ken ilk yarında
skorunu belirlemiş

oldu. İkinci yarıya da etkili başlayan Küçükçek-
mece temsilcisi 61.Dakikada Fırat takımının
üçüncü gollünü kayıt ederek farkı ikiye skoru da
3-1 yaptı. 69 ve 82.Dakikalarda Alaattin'in attığı
iki golle farkı dörtte skoru da 5-1 yapan Küçük-

çekmece temsilcisi Kanarya spor U-19 takımı
ligin ilk haftası 5-1'lik farklı skorla kazanarak

lige üç puan ile başlamanın mutluluğunu
yaşadılar.

TOFAŞ Avrupa
arenasında
TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup
TOP16 turunun 3’üncü haftasında bu
akşam deplasmanda Joventut Badalona
ile kozlarını paylaşacak. Mücadele saat
22.45’te başlayacak
7Days EuroCup TOP16 turu H Grubu 3’üncü hafta
mücadelesinde TOFAŞ, İspanyol temsilcisi Joventut
Badalona’ya konuk oluyor. Son 16 turuna çifte galibi-
yetle başlayan ve grupta lider durumda bulunan mavi
yeşilliler, bu çıkışını Badalona deplasmanında da sür-
dürerek çeyrek final için avantaj elde etmek isterken,
sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen kap-
tan Sammy Mejia ve Matt- Lojeski ile gribal enfeksi-
yonu atlatan DJ White maç kadrosunda yer alıyor.
Yeni transfer Rion Brown ise kafilede yer almasına rağ-
men statü gereği Joventut Badalona karşısında forma
giyemeyecek. ABD’li oyuncu, TOP16 turunun başla-
masının ardından kadroya dahil edilmesi nedeniyle
turun ilk devre müsabakalarında görev yapamayacak.
Rion Brown, 4’üncü hafta müsabakasıyla birlikte par-
kede yerini alabilecek.

İspanya'da kaybetmişti

EuroCup TOP16 turu H Grubu ilk haftasında Unicaja
Malaga’yı evinde 84-82 mağlup eden TOFAŞ Basket-
bol Takımı, ikinci hafta mücadelesinde ise deplas-
manda MoraBanc Andorra’yı önemli eksiklere rağmen
63-69 yenmeyi başarmıştı. Mavi yeşillilerin rakibi Jo-
ventut Badalona ise C Grubu dördüncüsü olarak yük-
seldiği TOP16 turuna 90-87’lik Andorra galibiyetiyle
başlasa da ikinci maçta deplasmanda Unicaja Ma-
laga’ya 90-84 kaybetmişti.

Üç hakem farklı ülkeden

Joventut Badalona ile TOFAŞ arasındaki mücadele bu
akşam Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Palau
Olimpic De Badalona’da oynanacak karşılaşmayı Fin-
landiya’dan Petri Mantyla, Slovenya’dan Mario Maj-
kic ve Yunanistan’dan Vasiliki Tsaroucha hakem
üçlüsü yönetecek. DHA

Belhanda gidiyOr
Emre Akbaba'nın dönmesiyle kulübeye mahkum olacak
Belhanda'nın kulüpten ayrılması kesinleşti. Faslı yıldızı Babel
gibi kiralık gönderip gelecek para ile transfer yapmayı
planlayan Cimbom, şampiyonluk için tüm kozlarını oynayacak

Onyekuru kayserispOr
MAÇINDA 
SAHADA

Onyekuru kayserispOr
MAÇINDA 
SAHADA

Onyekuru kayserispOr
MAÇINDA 
SAHADA

Onyekuru kayserispOr
MAÇINDA 
SAHADA

Onyekuru kayserispOr
MAÇINDA 
SAHADA

Onyekuru kayserispOr
MAÇINDA 
SAHADA

Onyekuru kayserispOr
MAÇINDA 
SAHADA

Onyekuru kayserispOr
MAÇINDA 
SAHADA
İkİncİ Galatasaray kariyerine başlamak
üzereyken yakalandığı sıtma hastalığı se-
bebiyle sahalardan uzak kalan Henry
Onyekuru'nun ne zaman yeşil çimlere
döneceği belli oldu. Nijerya'da sıtma
hastalığına yakayanan Onyekuru'nun
iyileşme süreci beklenenden çabuk oldu.
Bireysel çalışmalara başlayan genç yıldı-
zın fiziki açıdan yeterli seviyedi olmadığı
için Konya'ya götürülmeyeceği öğre-
nildi. Ancak Onyekuru 20. haftadaki
Kayseri maçında sahada olacak.

Kanarya Haznedar’ı

TFF eski Genel 
Sekreteri Prof.
Dr. Emre Alkin

Onyekuru kayserispOr
MAÇINDA 
SAHADA



Ç atalca Belediye Başkanı Mesut Üner, yarıyıl
tatilinde çocukların güzel vakit geçirmelerini
sağlamak için “Yarıyıl Şenliği” düzenledi. Haf-

tasonunu Nazım Özbay Kültür Merkezi’nde müzikli
tiyatro oyununu neşeyle izleyerek geçiren çocuklar dün
de kendileri için hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinlik-
lerle eğlenceli anlar yaşadı. Kültür Merkezine aileleri ile bir-
likte gelen yüzlerce çocuk dev top havuzuna girdi, palyaçolar
ve çizgi film maskotlarıyla birlikte balon patlatma gibi oyunlar
oynarken sihirbazlık gösterilerini büyük bir heyecanla izledi.
Yapay kar yapımı ve ebru sanatının hassasiyetini eğlenceyle
bir arada öğrendi.

Tüm çocuklarımızı bekliyoruz

Çocukların bu eğlencelerine tanıklık eden Başkan Mesut
Üner, çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilenerek her biriyle
hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Çocukların hoş vakit
geçirmelerini ve evlerine güzel anılarla dönmelerinin mutlulu-
ğunu birlikte yaşadıklarını ifade eden Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, “Çocuklarımız için hazırladığımız Yarıyıl
Şenliği ile çocuklarımız tatillerini güzel geçirsinler istiyoruz.
Yaptığımız bu faaliyetlerde amacımız geleceğimizin teminatı
olan çocuklarımızı mutlu edebilmek. Onların mutlu olması,
bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımız için hazırladığımız Yarı-
yıl Şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

Haydi çocuklar eğlenceye

Yarıyıl Şenliği kapsamında 2 Şubat tarihine kadar her gün
saat 13.00 ile 16.00 arasında yarışmalar, çocuk discosu, etkin-
likler, oyunlar, çizgi film maskotları ve palyaçolar, dev top ha-
vuzu, ücretsiz sinema, sihirbazlık ve tiyatro gösterileri
çocuklarla buluşmaya devam edecek.

BAHADIR SÜGÜR

Çocukların yarıyıl tatillerini hem 
keyifle geçirecekleri hem de 
sanatla iç içe olacakları bir şenlik
programı hazırlayan Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner,
eğlenmeye gelen çocuklarla ve
aileleriyle bir araya geldi.
Üner, “Onların mutlu olması,
bizleri de mutlu ediyor” dedi
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Tuba Ünsal

Tacize 

uğradı!
Sosyal medyada tacize uğrayan ünlülerin
arasına tuba Ünsal da eklendi. Oyuncu,
hayatında ilk kez siber zorbalığa uğradı-
ğını belirtip isyan etti. Ünsal, "Doktor ol-
duğunu iddia eden hasta ruhlu bir
kadın tarafından hakarete
ve tacize uğruyorum.
insanların hayatını
karartan şahsı şika-
yet edeceğim” dedi.
Ünsal, "insan için-
deki potansiyeli mec-
buriyetler sayesinde
fark etmiyor mu?" soru-
sunu "Kesinlikle öyle. ailem
bana her imkanı sunabilseydi,
konfor alanımdan çıkıp bu
kadar başarılı olamazdım.
Bizim hiçbir zaman çok para-
mız olmadı, her şey için hep
çalışmak zorundaydım" yanı-
tını verdi. tuba Ünsal, “Ca-
nınızı en çok ne sıkar?”
sorusunu şöyle yanıtladı:
“Haksızlık, iftira ve
yalan dolan beni delir-
tir. Bir süredir çok öf-
keli olduğumu fark
ettim. Kaynağını
buldum. Çocuk-
luktan taşıdı-
ğım o enerjiyi
değiştirmek
için uğra-
şıyo-
rum.”
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

ONLAR MUTLUYSA
BIZ DE MUTLUYUZ

HEDEFiMiZ BÜYÜMEK
Kaktüs Kafe Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde hizmete girdi. Kafenin işletmecisi
Osman Tezel, “Kaktüs kafeye gelenler samimiyet ve iyi hizmet görecekler. Biz
burada butik bir kafe ile başladık. Bunu büyütmek hedefindeyiz” diye konuştu
Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde hizmete
giren Kaktüs Kafe farklı konsepti ile dikkat
çekti. Osman Tezel ve Engin Torun ortaklı-
ğında hayata geçirilen kafenin açılışına, Bey-
likdüzü eski Belediye Başkanı Vehbi Orakçı,
CHP İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, AK
Parti İlçe Başkanı Dilaver Sargın, CHP
Meclis üyesi Müslüm Akülker, İYİ Parti İlçe
Başkanı Erol Karapınar, Beylikdüzü Kızılay
Başkan yardımcısı Kemal Sır, STK temsilci-
leri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılılışta su-
numu İpek Tanrıyar gerçekleştirdi. 

Gençleri davet etti

İşletme sahibi Osman Tezel, açılışta yaptığı
konuşmada, “Hem ülkemizin bügün ki eko-

nomik koşullarında istihdama bir katkımız
oldu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şuan
10 personelimiz var. 'Kaktüs' ismine çok de-
ğerli arkadaşlarımızla birlikte karar verdk.
Önümüzdeki zamanlarda bunu zincire

dönüştürmeyi düşünüyoruz. İyi ve hijyenik
bir hizmet vereceğiz. Bulunduğumuz mev-
kide böyle bir kafe yok. Burada böyle bir ka-
feye çok ciddi bir ihtiyaç vardı. Biz bunu
karşıladık. Eminim ciddi anlamda da talep
ve ilgi görecektir. Kaktüs kafeye gelenler sa-
mimiyet ve iyi hizmet görecekler. Biz bu-
rada butik bir kafe ile başladık. Bunu
büyütmek hedefindeyiz. Öncelikle şunu çok
istiyorum; gençlerimiz gelsin buraya. Anne-
leri gelsin, babaları gelsin. Burada aile or-
tamı istiyorum. Çünkü bulunduğumuz
bölge itibariyle, gerçekten komşuluğun çok
ileri olduğu, yerleşik bir yapının olduğu bir
bölgede yaşıyoruz. Bu açıdan çok mutlu-
yum” açıklamasını yaptı. BARIŞ KIŞ

iŞTE ÖRNEK iŞÇi
Sultangazi'de temizlik işçisi, yol ve kaldırımı temizlerken bulduğu,

içerisinde bir miktar para olan zarfı, amirleri aracılığıyla sahibine teslim etti
Sultangazi Belediye-

si'nde temizlik görevlisi olarak
çalışan Murat Koç, geçen Cuma

günü Sultançiftliği Mahallesi 30 Sokak'ta
temizlik çalışması yaparken içinde 210 lira

olan zarf buldu. Koç, bulduğu zarfı Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürü nazmi Bala'ya teslim etti. zar-
fın üzerinde yazan numarayı arayan belediye yet-
kilileri, paranın Piri Reis Ortaokulu'nda okuyan 7.
Sınıf öğrencisi Selim Karako-
dak'a ait olduğunu öğrendi.
aynı günün akşamı görevliler,
Karakodak'ın yaşadığı eve gide-
rek, parasını teslim etti.

Geldiği için mutluyum

zarfın içinde bulunan paranın
servis ücreti olduğunu belirten

Selim Karakodak, "Okula gidecektim, karne ala-
caktım. Heyecanlandım. Baktım cebimde servisin
parası yok. Söylemedim servisçiye. akşam eve
geldiler. Bana paramı verdiler. Paranın geri gele-
ceğini düşünmüyordum. Şaşırdım. geldiği için
mutluyum" diye konuştu. temizlik görevlisi Murat
Koç ise, "Cuma günü mesai saatleri içerisinde
yerleri süpürürken baktım zarfın içinde para var.
Karıştırmadım açıkçası. Bir miktar vardı. tabi

bunu hemen aldım, amirlerime
götürdüm. amirlerim de arka-
daşımızı bularak parayı teslim
ettiler. Vicdanen hepimizin ya-
pacağı bir şey. Sadece işimiz
temizlik değil, bize öğretilen iş
ahlakıyla hareket ettik. arkada-
şın servis parasıymış” açıkla-
masını yaptı. DHa

Belediye Başkanı Mesut Üner, 
“Çocuklarımız için hazırladığımız Yarıyıl
Şenliği ile çocuklarımız tatillerini güzel

geçirsinler istiyoruz” diye konuştu.


