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Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Da-
vutoğlu, Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyum atanmasına

ilişkin bir açıklamada bulundu. Davutoğlu, BİSAV'ın tes-
lim alınmaya çalışıldığını belirterek el konma kara-
rını; vakıf geleneğine, örgütlenme özgürlüğüne,

düşünce ve ifade hürriyetine, sivil topluma yapı-
lan darbe olarak değerlendirdi. Davutoğlu ge-
linen noktayı, "Toplumun her kesimini esir
almaya çalışan bir hukuksuzluk, kural tanı-
mazlık, ben merkezcilik" olarak tanımladı.
Davutoğlu son olarak, "Bilim ve Sanat
Vakfı’na reva görülen uygulama herkesi ya-
ralamıştır ancak ilim aşkı, özgürlükler ve
demokrasi için çabamız kesintisiz bir
şekilde devam edecektir" dedi. 

İYİ Parti'nin kuruluşundan bu
yana geçen 2 yılı ve Türkiye

gündemini değerlendiren Meral Ak-
şener, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi keşke çalışsaydı. Tutmadı.
Şimdi 7'den 77'ye Türkiye'de ne
olsa, herkes Sayın Erdoğan'dan bili-

yor" dedi. Kanal
İstanbul konu-
suna da deği-
nen Akşener,
"Sorular soru-
yoruz cevabını
alamadık. Bura-
dan rant akta-
rımı söz konusu
olabilir" açıkla-
masında bu-
lundu. I SAYFA 7
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DEMOKRASİ ÇABAMIZ DEVAM EDECEK

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, belediyeyi 2 milyar 200 milyon borçla devraldıklarını 
belirterek, “Belediye hakkında 6 bin 800 tane dava var. Esenyurt Belediyesi'nin sabit kıymet envanteri yok.
Nerede bir arazimiz, demirbaşımız var bilmiyoruz. Geldiğimiz günden beri araştırmasını yapıyoruz” dedi

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, 922 ilçede eş zamanlı

düzenlenen uyuşturucuyla müca-
dele toplantılarıyla, 2020 yılının
uyuşturucuyla topyekün mücadele
yılı olacağını söyledi. Soylu, ailelere
çağrıda buluna-
rak, "2020'de
ana hedefimiz
anneler, babalar
ve ailelerdir ve
topyekun bir se-
ferberlik başlat-
maktır. Çocuk-
larımızı uyuştu-
rucu çakallarına
kaptırmayalım"
dedi. I SAYFA 7
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süleyman soyluMeral Akşener

2020 mücadele
yılı olacak!

Mahalle Toplantıları’nın üçün-
cüsünü Firuzköy'de yapan Av-

cılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, "Ciddi bir borç yükü olan
ve çalışmayan bir belediye devraldık.
Geçmiş yıllar
içerisinde de faa-
liyetlerini yürüt-
memiş; ağaçlar
budanmamış,
yollar yapılma-
mış, çalışanların
maaşları öden-
memiş bir du-
rumdaydı"
eleştirisinde bu-
lundu. I SAYFA 4
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Turan hançerli

Belediye borç
batağındaydı!

Yalova'da katıldığı bir prog-
ramda kürsüde konuşma ya-

parken kalp krizi geçiren İçişleri
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür-
lüğü Uyum ve
İletişim Dairesi
Başkanı Dr.
Aydın Keskin Ka-
dıoğlu, hastaneye
kaldırıldı. Kalp
krizi geçirildiği
belirlenen Kadı-
oğlu’nun duru-
munun iyi
olduğu öğrenildi.
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kürsüde kalp 
krizi geçirdi

BELEDIYENIN MALI 
NERDE BELLI DEGIL

Türkiye’de ne olsa 
Erdoğan’dan biliyorlar

İBB Ulaşım Daire Başkan-
lığı’ndan 6 ay içinde ikinci kez

istifa haberi geldi. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde
Dr. Taylan Engin'i İBB Ulaşım
Daire Başkanı olarak atamıştı.
Engin, 3.5 ay bu görevi yaptıktan
sonra 12 Kasım 2019 tarihi itibari ile

istifa etmişti.
Engin'in yerine
Doç. Dr. Mus-
tafa Gürsoy
atandı. Gür-
soy'un da yakla-
şık 1.5 aylık
görevinin ardın-
dan Ulaşım
Daire Başkanlı-
ğı'ndan ayrıldığı
öğrenildi. 
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Mustafa Gürsoy

Ulaşım dairesine 
müdür dayanmıyor

TEMA Vakfı Kurucu Onursal
Başkanı Hayrettin Karaca

için Cemal Reşit Rey Salonu’nda
anma töreni düzenlendi. “Toprak
Dede” unvanıyla tanınan Karaca’yı
son yolculuğunda yalnız bırakma-
yan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Belki doğduğumuz köyleri, hayatı-
mız geçirdiğimiz alanları biz unut-
tuk, ama o hiç unutmadı. Oraları
besledi” dedi. I SAYFA 5
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Toprak dede
uğurlandı

Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasına
tepki gösteren Ahmet Davutoğlu, el konma
kararından bir an evvel vazgeçilmesi
gerektiğini belirterek, yapılanın sivil
topluma darbe olduğunu söyledi

Sular altında
insanlık: İdlip

SAYFA 5Rukiye KARADOĞAN

CHP İstanbul İl Başkanlığı
binası muamması!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul’da
ilçe kongrelerini tamamlayarak  37.
Olağan CHP İstanbul Kongresine
doğru yol almaya başladı.
CHP İstanbul İl Yönetimi il kongresi-
nin tarihini 9 Şubat 2020 Pazar ola-
rak belirlerken,  CHP PM ise  37.
Olağan Kurultayı'nın tarihi olarak
28-29 Mart 2020'de ve Ankara
Arena Spor Salonu'nda yapılması
kararlaştırılmıştı.37. Olağan CHP 
İstanbul İl Kongresi'nde 39 ilçede
yapılan seçimlerde il delegesi olan
parti üyeleri, doğal dele-
geler (İstanbul milletvekil-
leri, il yönetim kurulu, il
disiplin kurulu üyeleri)
oy kullanabilecek.

MEhMET MERT’İN
KÖŞE YAzIsI
sAYFA 3'TE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 bin
725 kişinin başvurup, uygun şartları ta-

şıyan bin 298 kişinin mülakata çağrıldığı ve
yapılan görüşmeler sonucu işe alınan 293 yeni
personelle Meclis salonunda buluştu. “Adale-
tin olmadığı bir yerde, diğer hiçbir şeyi konuş-
manın anlamı yok” diyen İmamoğlu, “dürüst,
adil ve şeffaf olmalısınız. Bu etik değerlerden
asla taviz vermeden, her anında halka hesap
verdiğinizi, vermek zorunda olduğunuzu unut-
mamalısınız" ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Kuzey 
Kutbu’ndan

döndüler
FArkIndAlIk oluşturmak ve inceleme-
lerde bulunmak üzere 7 Ocak 2020 Salı

günü kuzey kutbuna giden Uzmaract İklim
Eylem Takımı İstanbul'a döndü. kopenhag ak-
tarmalı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanı’na inen takım üyeleri basın men-

suplarına açıklamalarda bulundu. Yaklaşık iki
hafta Grönland’da kalan

takım gözlemler yaparak
birçok ilke imza attı.
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Hiç kimseden bir
rant beklentim yok

Pop müziğin ünlü ismi Tar-
kan, İBB’deki imar dosya-

sıyla ilgili tartışmalar üzerine
açıklama yaptı. “Söz konusu arsa
ile ilgili kimseden bir rant beklen-
tim ya da ayrıcalık istemim olma-
mıştır” diyen Tarkan,
“13 yılı aşkın süre-
dir ben de her 
vatandaş gibi hu-
kuksal haklarımı
kullanarak, mağdu-
riyetimin giderilmesi
için bu doğrul-
tuda ilerlemi-
şimdir” 
ifadelerini
kullandı. 
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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. 

Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz

Bozkurt 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü dolayı-
sıyla gazetecilerle bir araya
geldi. Belediye Nikah Sara-
yı'nda gerçekleşen toplantıda
konuşan Bozkurt, “Ben aday
olduğum ilk günden itibaren
'Alevi aday geldi' söylemle-
rini işittim. Ben alevi değilim

ama alevi olmakta Anadolu
coğrafyasında önemli kültür
ve inançlardan biridir.
Benim için; PKK'lı, ardından
FETÖ'cü ve ulusalcı benzet-
meleri yapıldı. Göreve gel-
dikten sonra görevden
alınacağım, kayyum atana-
cak iddialarıyla bugünlere
geldik. Benim işim dedikodu
değil” açıklamasını yaptı. 
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BENİM İŞİM DEDİKODU YAPMAK DEĞİL

En önemli projesinin
görevini namusuyla

tamamlamak olduğunu be-
lirten Başkan Bozkurt, geçen
sene yapılan bir ihalede
parke taşının metrekaresinin
150 TL'ye alındığını, kendi-
lerinin ise bu sene 45 TL'ye
aldıklarını belirtti. Esenyurt
Belediyesi'nin 2.2 milyar
borcu olduğunu dile getiren

Başkan Bzokurt, “Belediye
hakkında 6 bin 800 tane
dava var. Belediye'nin sabit
kıymet envanteri yok. Şimdi
bu 3 nokta Esenyurt Beledi-
yesi'ni yüzde 90 tarifleyen bir
veridir. Bu verileri eğer oku-
yamıyorsak o zaman sorun
var. Bir belediye hakkında bu
kadar dava niye açılır?” diye
sordu. I SAYFA 9
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BELEDİYE HAKKINDA 6 BİN 800 DAVA VAR

YAKIT BİLE ALAMIYORDUK
Görevi devraldığında zabıta araçlarına benzin satan firmanın yakıt vermedi-
ğini belirten Kemal Deniz Bozkurt, “Personel maaşını 15 gün sonra ödeyebil-
dik. Ama şuanda personelimizin maaşını zamanında ödeyebiliyoruz” dedi. 

KEMAL DENİZ BOZKURT, İSTANBUL’UN EN BÜYÜK İLÇESİ ESENYURT’TA
BELEDİYENİN DEMİRBAŞLARININ LİSTESİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Sınırsız bir
gücün olsa...

SAYFA 4Kanun GÖÇER

SIVIL TOPLUMA
DARBE VURULDU

ç

Bu satışları 
hemen durdurun

Türkiye Gençlik Birliği (TGB)
üyesi bir grup, HDP Eski Eş

Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a
ait kitapların satışının İBB'ye bağlı İs-
tanbul Kitapçısı mağazalarından kal-
dırılması için dilekçe verdi. TGB Genel
Başkanı Yıldırım Gençer, "Bu kitapla-
rın içeriği önemli değildir. Abdullah
Öcalan, Cemil Bayık, Murat Karayı-
lan hikaye ya da şiir kitabı yazsa onları
da İBB basacak mı? Dağıtacak mı?"
dedi. Gençer, "Bu kitapların satışını
derhal durdurun. Şehit aileleri ve Türk
milletinin vicdanını daha da yaralama-
yın" tepkisini gösterdi. 
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Dr. Aydın 
Keskin Kadıoğlu
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Kemal Deniz Bozkurt, “Ben Londra Belediyesini
veya Newyork Belediyesini devralmadım. Okuma
yazma bilmeyen birinden şiir yazmasını beklene-
mez. Kanayan bir yara vardı onu durdurduk” dedi. 
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Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin

Ç ıkardığı repertuvar albümleriyle dikkatleri üzerine çeken Cenk
Eren, geçtiğimiz günlerde Selda Bağcan'ın prodüktörü olduğu
ve Majör Müzik'ten çıkardığı 'repertuvar: Selda Bağcan Şar-

kıları' albümünün ilk klibini 'Adaletin Bu Mu Dünya?' şarkısına
çekmişti. İkinci klibinin hazırlıklarını tamamlayan Eren, klibini

ilk kez usta sanatçı Ajda Pekkan ve Selda Bağcan'a izletti.
İkinci klip ise 'Öyle Bir Yerdeyim Ki' şarkısına çekildi.

Evinde iki büyük efsaneyi ağırlayan Cenk Eren'in
mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bir araya

gelen ünlü isimler, bol bol fotoğraf çe-
kilmeyi de ihmal etmedi. Cenk

Eren'in Instagram hikaye-
sinden paylaş-

tığı videoda Ajda Hanım'ın Eren'in köpeğini sevdiği anlar yer alıyor.
Bunu gören sosyal medya kullanıcıları, "Ajda Hanım yine bulmuş
yerini. ne çok seviyor hayvanları. Biz de onu çok seviyoruz" yazdı.

Ayaklarınıza sağlık

Ayrıca iki dev ismi bir araya getirmeyi başaran Eren, Instag-
ram hesabından bu özel anları paylaşıp, altına not düş-
meyi de unutmadı: "Biz bu akşam evimde çok kıymetli
iki sanatçı dostum ile 'repertuvar Selda Bağcan
Şarkıları' albümümün ikinci klip şarkısı 'Öyle Bir
Yerdeyim Ki'nin klibini ilk defa beraber
seyrettik. Ayaklarınıza sağlık. ne iyi
ettiniz de geldiniz."

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 
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Ünlü şarkıcı 
Cenk Eren klibini ilk
kez usta sanatçı Ajda

Pekkan ve Selda
Bağcan'a izletti. İkinci

klip ise 'Öyle 
Bir Yerdeyim Ki'
şarkısına çekildi

CENK EREN’E AJDA 
PEKKAN DESTEĞİ!

YURDA DÖNDÜ
SEnElEr önce Enbe Orkestrası'nın
albümünde Ajda Pekkan'la birlikte
seslendirdiği 'Sev Beni' şarkısıyla
tüm dikkatleri üzerine çeken genç
şarkıcı Eren Sandal, yurda döndü.
Kitap yazabilmek için 1 yıl boyunca
Amerika'da yaşayan Sandal, mü-
ziğe verdiği arayı 'Yağmur' adlı tek-
lisiyle kapatmaya geliyor. Sözü ve

müziği başarılı şarkıcının kendisine
ait olan 'Yağmur'un aranjesini Ulaş
Sümer ve Eren Sandal birlikte
yaptı. Yönetmen koltuğunda da yer
alan Sandal, klibini Burak Koçak'la
beraber çekti. Mix ve mastering'i
de Ulaş Sümer'e ait şarkının tanı-
tım fotoğraflarını da Burak Koçak
üstlendi.

EREN SANDAL

5 yılın
ardından...

O Hayat Benim, Kimse Bil-
mez, Aşk ve Mavi gibi dizi-
lerde başrol oynayan ve
oynadığı karakterlerle oyun-
culuğunu konuşturan
oyuncu ve şarkıcı Kerem-
cem, 5 yıl aradan sonra
şarkı çıkardı. Ünlü şarkıcı,
'Gitmişsin Çoktan' isimli
şarkıyla müziğe ağırlık
vereceğinin sinyallerini
belirtmiş oldu. Sözleri

Şebnem Sungur'a, bestesi
Gökhan Tepe'ye, düzenle-
mesi Erhan Bayrak'a ait
'Unutmuşsun Çoktan'ın
video klibini ise ünlü fotoğ-

rafçı Mehmet Turgut
çekti. Şarkının

tanıtım fotoğ-
raflarını
Fethi Kara-
duman üst-
lendi.

Geçtiğimiz günlerde bir Sezen
Aksu bestesi olan 'Uslanmıyor
Bu'yu seslendiren 2019'un yıl-

dızı parlayan ismi Zeynep
Bastık, yeni şarkısı 'Çukur'u

dinleyicilerinin huzuruna
sundu. Sözleri Zeynep Bastık'a

ait, müziğini Bastık ve Çağrı
Telkıvıran'ın yaptığı, düzenle-
mesini de Çağrı Telkıvıran'ın

üstlendiği 'Çukur' trend video-
lara girmeyi başardı bile. Mix
ve mastering'i Özgür Yurtoğ-

lu'nun ellerinden çıkan 'Çukur'
oldukça sevildi. Hypers adlı

yapım şirketine ait şarkı, şim-
diden 600 bin izlenme raka-

mına ulaştı.
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TUAL’CİLER BULUŞUYOR
2005 yılında çıkış yapan Tual Gru-

bu’nun vokalisti Sezi Çeşitli, bu

akşam İstanbul’lu hayranlarıyla bu-

luşmaya hazırlanı-

yor. ‘Pencere’,
‘Tiryakinim’,
‘Kasım’ gibi sevilen

şarkılara imza atan

Tual grubunun ünlü

vokalisti Sezi Çeşitli,

25. sanat yılı konse-

rinin ilkini yarın Ka-

dıköy Dorock XL
sahnesinde verecek.

2000’li yılların en
çok dinlenenleri ara-

sında yer alarak ek-

ranlarda ve dijital medyada rekor

kıran en çok da kendine has ses

rengi ve yorumuyla pop ve rock
dünyasında milyon-

larca hayran yara-

tan sanatçı, Tual
grubunun dağılma-

sının ardından Kur-

talan Ekspres’in bir

dönem de solistli-

ğini yapmıştı. Tual

Sezi adıyla tanınan

İzmir’li sanatçı
yarın akşam vere-
ceği konserle İstan-

bul’lu sevenleriyle
buluşacak.

Bastık’ın
'Çukur’u

Cenk Eren

Selda Bağcan

Ajda Pekkan

Eren
Sandal

Keremcem

Zeynep
Bastık

Tual 



E senyurt'ta hazır beton dolum tesis-
lerinden çıkan beton mikserleri
fazla dolum sebebiyle yollara beton

dökerek tehlike saçıyor. Akçaburgaz Ma-
hallesi'nde bulunan bir hazır beton dolum
tesisinden çıkan beton mikserleri kapasite-
lerinin üzerinde beton alması sebebiyle,
yüklenen beton seyir halindeyken yollara
dökülüyor. Özellikle yokuş ve dik yollarda
dökülen betonlar, bir yandan kirliliğe
sebep olurken bir yanda ise yolu kullanan

sürücüler için tehlike oluşturdu.

Kapasiteden fazla dolduruyorlar

Yollara beton dökülmesiyle ilgili konuşan
beton mikseri sürücüsü, "Bazı araçlarda
metreküpü 7,5- 8 metreküp alan araçlarda
9-10 metreküp alıyorlar. Ondan da olabilir.
Bu konuda operatörleri eğitmek gerekiyor.
Önüne geleni operatör yapmamak gereki-
yor. Emniyet tonaj ve metreküp kontrolüne
bakıyor. Bunlar eğitimsizlikten kaynaklanı-

yor. Dökülen beton yolun biçimini bozuyor,
bundan araçlar kayabilirler" dedi.

Araçlara zarar

Betonların kurumasıyla yolda oluşan tepecik-
lerden şikayet eden bir sürücü ise, "Dikkat et-
miyorlar. Rastgele geçiyorlar.  Araçlara zarar
veriyor. Bizlere zarar veriyor. Yollarda öbek
öbek beton oluyor. Lastiklerimizi balataları-
mızı arabalarımızı sürekli tamire götürmek
zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu. DHA
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C umhuriyet Halk Partisi İstanbul’da 
ilçe kongrelerini tamamlayarak  
37. Olağan CHP İstanbul Kongresine

doğru yol almaya başladı.
CHP İstanbul İl Yönetimi il kongresinin ta-

rihini 9 Şubat 2020 Pazar olarak belirlerken,
CHP PM ise  37. Olağan Kurultayı'nın tarihi
olarak 28-29 Mart 2020'de ve Ankara Arena
Spor Salonu'nda yapılması kararlaştırıl-
mıştı.37. Olağan CHP İstanbul İl Kongresi'nde
39 ilçede yapılan seçimlerde il delegesi olan
parti üyeleri, doğal delegeler (İstanbul millet-
vekilleri, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu
üyeleri) oy kullanabilecek.CHP İstanbul İl
Kongresi'nde 600'ün üzerinde delege oy 
kullanacak.

Önce bina meselesi aklansın

Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenler
yeni il başkanının kim olacağından önce bir
türlü kesinlik kazanmayan yeni il binasının 
durumunun açıklığa kavuşması gerektiğini 
belirtiyorlar.

Bildiğiniz gibi önce Cemal Canpolat döne-
minde yeni bir il binası almak için kampanya
başlatan ve tanesi 10 bin TL'den 2 bin bilet
satan CHP İl Başkanlığı, ardından Canan 
Kaftancıoğlu zamanında da tekrar bir bağış
çağrısında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Cemal 
Canpolat başkanlığı dönemi 21 Ekim 2016
tarihinde Bakırköy WOW Otel'de dayanışma
yemeği düzenledi. 

O dönemde tanesi 10 bin TL'den satılmak
üzere 2 bin bilet bastıran CHP yönetimi, yeni
bir il binası alınacağını duyurdu. 

Öyle ki Mecidiye-
köy'de 24 milyon
TL'ye bir binanın
bulunduğu, satılan
biletlerden 20 mil-
yon gelir elde edile-
ceği, kalan 4
milyonun ise Genel
Merkez'den talep
edileceği açıklandı. 

Biletlerin düzen-
lenen yemekte satıl-
masına rağmen ne
yeni il binası alındı
ne de toplanan pa-
ranın ne olduğu açıklandı.2018 seçimlerinde
ise Canpolat, seçim günü olan Pazar günü 
yaptığı konuşmada; Arsamız alındı, Pazartesi
kazmayı vuruyoruz. Şayet ben kaybedersem
kazanan Canan Kaftancıoğlu'ndan bu 
paraların hesabını soracağım' dedi.

Aradan iki yıl geçti, ne Canpolat öyle bir
hesap sordu, ne de Kaftancıoğlu o toplanan
paraların durumunu açıkladı.

*
12 Aralık 2019 günü ise basında şöyle bir

haber yayımlandı:
Galatasaray'ın  Türk Telekom Stadyumu'nun

bir hayli yakınındaki Avangart Sitesi'nin bitişi-
ğinde yedi katlı bir bina CHP'nin yeni İstanbul
İl Başkanlığı yapılmak üzere satın alındı. Bi-
nanın maliyetinin 40 milyon lira olduğu iddia
edilirken, bu maliyetin CHP Genel Merkezi ve
bağışlarla karşılandığı belirtildi. Independent
Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu,
binanın tapusunun alındığını belirtti. Yeni bi-
naya taşınmak için acele etmediklerini belirten
Kaftancıoğlu, "Sadece yeni il binası demeyece-
ğiz. Burada yeni nesil siyaset de vücut bulacak.
Taşınmak için acele etmiyoruz. Yeni nesil 
siyaseti hayata geçirecek hiyerarşiyi, birimleri
oluşturacağız. O nedenle taşınmak için acele
etmiyoruz. Birkaç aylık süremiz var." dedi.

*
Bu haberden sonra CHP İstanbul İl Baş-

kanı iddia edilen bina ile ilgili herhangi bir

açıklamada bulunmadı, 
maaliyeti ile ilgili bilgi vermedi, 
tapusunu ortaya koymadı.

Yaklaşan İstanbul İl Kongresi öncesi yeni
bir açıklama bekleyen partililer  yeni il başka-
nının kim olacağından önce bir türlü kesinlik
kazanmayan yeni il binasının durumunun 
açıklığa kavuşması  belirtiyorlar.

Kaftancıoğlu'nun İstanbul'dan 
vazgeçmesi çok zor!

Şimdi gelelim adaylara.2018 seçimlerinde
koltukta oturduğu halde aday olan ve 7 oy fark
ile Kaftancıoğlu'na karşı kaybeden Canpolat
dün bu twiti paylaştı:

'Kadınlarımızla, gençlerimizle, ilçe başkan-
larımızla, partisini ve değerlerini emeği, 
samimiyeti ile her zaman hayatlarının, 
ailelerinin önüne koyan İstanbul örgütümüzle
dün, bugün ve yarın hep beraber olacağız,
omuz omuza mücadele edeceğiz. 

Aslolan “CUMHURİYET  
HALK PARTİSİ”DİR...'

Normal zamanlarda böyle bir mesaj çok
fazla şey ifade etmese de kongre öncesi herkes
bu mesajdan 'Canpolat CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık yetkisi aldı' anlamını
çıkarttı.

Cemal Canpolat'ın geride bıraktığımız
Pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu ile yaklaşık 45 dakika görüştüğünü bu
görüşmede yeniden aday olma talebini ileten
Canpolat'a Kılıçdaroğlu’nun ise, “Arkadaşlarla

durum değerlendirmesi 
yaptıktan sonra kararımızı 
açıklayacağız” dediği daha
önce ortaya çıkmıştı.

*
Şimdiye kadar CHP 

İstanbul İl Başkanlığı için
adı geçen aday adayları;
Canan Kaftancıoğlu, Cemal
Canpolat, Necdet Saraç,
Eren Erdem ve Beşiktaş Be-
lediyesi ve İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Meclis Üyesi
genç siyasetçi Selçuk Sarı-
yar isimlerinden oluşmakta.

2018 seçimlerinin ardından 'Cemal 
Canpolat adaylık konuşmasında; Belediye 
başkanlarından hesap soracağım dedi, kazandı
başkanlar ile kol kola oldu.  'sol'dan dem vurdu
kazandı, 'sol'u unuttu kaybetti.' demiştim.

Diğer aday adayı isimlerden sadece Necdet
Saraç ismi biraz aday olabilir gibi geliyor.
Yoksa arkasında gençlerin, kadınların, önemli
diyebileceğimiz bir halk kitlesinin, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun desteğini alan Canan kaftancıoğlu'nun
kolay kolay İstanbul'dan vazgeçmeyeceğini ve
seçimleri kazanacağını söyleyebilirim.

Kaftancıoğlu Genel Sekreterlik teklifine 
sıcak bakmaz!

Bilindiği üzere daha kurultay süreci
başlamadan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 
ilçelerde, illerde ve büyük  kurultayda "tek
aday" önrrisinde bulunmuştu.

Bu durumu yorumladığımda ise
'Kılıçdaroğlu kurultayda kedisine rakip 
istemiyor' demiştim

Geldiğimiz noktada Kılıçdaroğlu'nun aday
olmaması noktasında Kaftancıoğlu'nu 'Gel seni
genel sekreter yapalım' türünden teklifler ile
ikna edemez ise işaret edeceği kişinin kazan-
mama ihtimalini düşünerek kimseyi işaret 
etmeyeceğini ve böylece örgütün sesini 
dinleyerek de İstanbul delegelerinin ciddi 
desteğini alacağını düşünüyorum.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1CHP İstanbul İl Başkanlığı
binası muamması!

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

Beton mIkserlerI
tehlIke saCIyor!
Trafik kuralları konusunda pek çok şikayete konu olan hafiyet kamyon-
larının yanısıra beton mikserleri de tehlike saçıyor. İstanbul Esenyurt'ta
bir mikserin haznesinden dökülen betonlar yolda öbek oluşturdu

Kamyon dehşet saçtı
Fatih'te sürücü-

sünün direksiyon
hakimiyetini

kaybettiği kam-
yon park halin-

deki 6 araca
çarparak dura-
bildi. Olay sıra-

sına caddede
yaşanan panik

güvenlik kame-
ralarına yansıdı

Güvenlik kamera-
sına yansıyan kaza,
dün Fatih Demirtaş

Mahallesi Kepenkçi Sabun-
hanesi Sokak'ta yaşandı. Edi-
nilen bilgiye göre, İSKİ'ye ait
asfalt yüklü kamyon, yokuş-
tan aşağıya indiği sırada sürü-
cüsü direksiyon hakimiyetini
kaybetti. Kamyon park halin-
deki 6 araca çarparak dura-
bildi. Kazada ölen yada
yaralanan olmazken, araç-
larda ve kamyonun çarptığı iş

yerinde hasar oluştu. Kazayı
gören Faris Yorulmaz, "Sürü-
cüyle konuşanlar frenin tut-
madığını söylüyor. Minareye
çarpsaydı minare devrilirdi.
Dükkanıma çarpsaydı içeri gi-
rerdi. Kamyonda tonlarca as-
falt vardı" dedi. Öte yandan
kaza anı güvenlik kamerala-
rıyla kaydedildi. Görüntülerde
yokuştan aşağı inen kamyo-
nun sokağa girerek araçlara
çarptığı ve çevredekilerin pa-
nikle kaçtığı görülüyor.

İÇERENKÖY'deki 
bir evde sahte içki üre-

timi yapıldığı ihbarı 
üzerine harekete

geçen polis, adrese 
operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen 
operasyonda bir

şüpheli gözaltına alındı
ataşehir İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, İçerenköy'deki bir
evde sahte içki üretimi yapıldığı ih-

barı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki
takip gerçekleştiren polis, geçtiğimiz Pazar
günü saat 19.30 sıralarında sahte içki üre-
timi yapılan eve operasyon düzenledi. Ger-
çekleştirilen operasyonda 581 farklı
miktarlarda cam şişeler içerisinde sahte içki
üretiminde kullanılan sıvı madde, 35 litre
bidon içerisinde sıvı madde, 5 litre anason, 5
litre etil alkol ve 10 paket maya ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonda Tahir P.(51) isimli
şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanarak gözaltına alınan Tahir P. hak-
kında Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde
"kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet"
suçundan işlem yapıldı. İşlemleri tamamla-
nan şüpheli adliyeye sevk edilirken, adli ma-
kamlarca serbest bırakıldı. 

Gaziosmanpaşa'da yakla-
şık iki yıl önce diyaliz hastası
eşini yumruklayarak önce ağır

yaraladığı, daha sonra da ölümüne
neden olduğu için iki kez tutuklanan
Erkan Dursun'un yargılandığı dava ka-
rara bağlandı. Mahkeme, sanık Erkan
Dursun hakkında ölüme sebebiyet ver-
diği gerekçesiyle
10 yıl 10 ay hapis
cezası verdi. İs-
tanbul 11. Ağır
Ceza Mahkeme-
si'ndeki duruş-
maya, tutuklu
sanık Erkan Dur-
sun getirildi. Du-
ruşmada savcı,
sanığın eşini darp
ettiği, ölümün

darp sonucu gerçekleştiğini, eylem sıra-
sında herhangi bir silah kullanmadığı,
maktülün ölümün tedavi sürecinden
sonra gerçekleştiğini, bu nedenle "Neti-
cesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" su-
çundan cezalandırılmasını istediği
mütalaasını tekrarladı. Sanık Erkan
Dursun son savunmasında, "Hastaneye

yürüyerek gittiği-
mizde eşimin hiçbir
şeyi yoktu. İki çocu-
ğum vardır. Tutuklu
olduğum için mağ-
dur durumdalar, bu
nedenle tahliyemi ve
beraatimi talep ede-
rim" dedi. Sanık
Erkan Dursun son
sözünde ise "Suçsu-
zum" dedi. Dur-

sun'un avukatı Mustafa Yıldız ise "Olay-
dan iki gün sonra böbrek yetmezliğiyle
ilgili hastaneye gitmişlerdir. Kızı Büşra
da ifadesinde 'Kavga olsaydı sesler du-
yardım. Böyle sesler yoktu' demiştir" di-
yerek müvekkilinin beraatini talep etti. 

10 yıl 10 ay hapis

Mahkeme heyeti, sanık Erkan Dursun
hakkında eşine karşı "Yaralama" ve
"Kasten öldürme" suçlarından iddia-
name düzenlenmişse de "Neticesi sebe-
biyle ağırlaştırılmış yaralama" suçunun
sübut bulduğunu belirterek önce 1 yıl
hapis verdi. Suçu eşine karşı işlemesi ne-
deniyle cezayı 1 yıl 6 ay hapse çıkaran
heyet, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış ya-
ralama eylemi nedeniyle ölüme sebebi-
yet verdiğini belirterek sanığa 13 yıl
hapis cezası verdi. 

Ölüm yumruğuna 10 yıl 10 ay hapis

Ataşehir’de sahte
içki operasyonu

581 farklı
sahte içki
bulundu
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B en bu konularda çok hayal prestim
mesele benim sınırsız bir gücüm
olsaydı Sadece bir hakkım olsa

ben o hakkımı şunu yapardım.
Hiç düşünmeden tüm insanların beynin-

deki bencilliği egoistliği silerdim
Çünkü insan değişir ise dünya değişir 
İnsan eğer gerçekten insan gibi 

yaşarsa tüm sorunlar çözüleceğini 
düşünenlerdenim

Ama insanın insan gibi yaşayabilmesi

için o kadar çok insani yeteneğe ihtiyacı
var ki burada biraz onlara değineceğim
fakat yeterli olamayacağını biliyorum.

Benim yazılarım iyi okunursa eğer hep
insanı anlatan yazılardır ve genelde de
böyle olacaktır.

Çünkü tüm sorunların yaratıcısı biz 
insanlarız

İnsanlarda hep daha çok kazanma, hep
benim de olsun, duygusu olmasa ne
olurdu?

Yani bencillik ve egoistlik ol-
mazsa ne olur?

Kibir yerine alçak gönüllülük olur, uka-
lalık yerine nezaket gelir ve sonuç ta mut-
luluk gelir.

Kimse kimsemin toprağında, malında
mülkünde gözü olmaz, savaşlar olmaz ve
sonuçta mutluluk gelir.

Neden yaşadığımız bu toplumda bu

kadar çok çıkarcı, menfaatçi, açgözlü
insan var! 

Çünkü bu davranış biçimi insanların ya-
radılışında var benim ki tamamen hayal
ötesi bir istek ama toplum o kadar çok bo-
zuldu o kadar çok yozlaştı ki, düzelmesi
için hayal ötesi düşünmemiz gerekiyor o
da mümkün değil.

Çünkü insan değişir ise dünya değişir
Biz insanlarda da bu bencillik, çıkarcı-

lık olduğu sürece insanda değişmeyeceğine
göre, sorunlar gerçek anlamda asla 
çözülmeyecek.

O zaman kutsal kitaplarda anlatıldığı
üzere cennete kim gidebilir? hiç kimse

Onu Allah bilir demeyin, kitapların

hepsi paylaşın derken kimse paylaşmaya
yanaşmazken güzel ve ahlaklı yaşam sa-
dece namaz kılmak ile olmuyor

Yüce Allah ve dört kitabın amacı tabi
iyi okunur, iyi anlaşılırsa paylaşın diyor,
paylaşın diyor, paylaşın diyor.

Peki, yaşadığımız bu evrende böyle bir
şey var mı? Böyle bir paylaşım var mı?

Kesinlikle yok ee o zaman yaşasın ce-
hennem mi diyeceğiz

Belki…..
Teknoloji hızla değişiyor bilim insanları

hatasız ve kusursuz bir robot yap salarda
insanlar buna bakıp ders alsalar.

Belki kitaplardaki mükemmel insan ör-
neği bir robot olur ne dersiniz.

Sınırsız bir gücün olsa 
bu hayatta neyi değiştirirdin?

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1119602)

ESAS NO : 2020/37 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : İstanbul, Silivri, Fenerköy Mah., 1744 parsel
MEVKİİ : Karasinan(Gürçeşme)
PAFTA NO : -
ADA NO : -
PARSEL NO : 1744
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 10.932,11m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdul Muhtalip Yılmaz, Ali Yıldız, Bilgi Nurgün, Celal Dede, 

Emine Pekin, Türkan Arı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 1744 parsel
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma be-
delinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/37 Esas Esas sayısında dava açıl-
mıştır.
a-)Meşruhatlı  davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal
veya adli yargıda  maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yü-
rütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve
mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal  kamulaştırmayı yapan idare adına
tescil edilecektir. 
d)Mahkemece tespit edinilecek kamulaştırma bedeli hak  sahipleri adına T.C Vakıflar Bankası Silivri Şube
Müdürlüğüne yatırılaçaktır.
e)Konuya  ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren
10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f)Yukarıda esas numaraları yazılı dosyanın duruşması 28/04/2020 günü saat 10:15'dan itibaren Silivri
2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlamıştır. 
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5.
Fıkrası uyarınca İLAN olunur.16/01/2020

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

A vcılar Belediye Başkanı Turan Han-
çerli vatandaşların sorunlarını dinle-
diği ‘Mahalle Toplantıları’na devam

ediyor. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla yü-
rütülen toplantıların üçüncüsü dün Firuzköy
Mahallesi’nde gerçekleşti. Firuzköy Mahalle
muhtarı, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin
de yer aldığı toplantıda Başkan Hançerli, va-
tandaşların sorunlarını dinledi, istek ve talep-
lerini not aldı. Yaşanan sıkıntıların çözümü
konusunda fikir alışverişinde bulunma, talep-
leri dinleme ve yapılan hizmetleri anlatma
amacıyla Firuzköylülerle buluşan Başkan
hançerli Avcılar halkının ortak aklıyla hep
birlikte, el ele yönetmeye devam edeceklerini
vurguladı. 

Şikayetler 100'e kadar düştü

Hançerli mahallelinin yoğun katılımıyla ger-
çekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, "9
aydır Avcılar Belediye Başkanlığı görevini
üstleniyorum. Avcılar Belediyesi bu 9 ayda
çok ciddi atılımlar gerçekleştirdi. Ciddi bir
borç yükü olan ve çalışmayan bir belediye
devraldık. Geçmiş yıllar içerisinde de faaliyet-
lerini yürütmemiş; ağaçlar budanmamış, yol-
lar yapılmamış, çalışanların maaşları
ödenmemiş bir durumdaydı. Biz bir gün
değil bir saat bile işçi maaşlarını geciktirme-
dik.  Artık maaş ödeyecek miyiz? Ödeyeme-
yecek miyiz? diye bir derdimiz yok. Parklar
yapmaya başladık. Firuzköy dahil Kent Evle-
rimiz’de toplamda 14 bin kursiyeri aştık.
Çocuk Kulüplerimiz yeni bir strateji ile daha
nitelikli bir hizmet vermeye başladı. Yoğun
bir tempo ile gelen şikayetlerin üzerine çalış-
tık. 1000’in üzerinde olan şikayetleri 100 al-
tına düşürdük. Firuzköy hep ağaç budama
ile ilgili sorunlar yaşardı. Bugün Firuzköy
mahallemizdeki cadde ve sokaklarda bulu-
nan ağaçlarımızın budaması yüzde 90 ta-
mamlanmış durumda. Spor ve kültür sanat
konusunda ülkemiz çok eksik. Spor ve kültür
sanat faaliyetleri özellikle çocukların birlikte
iş yapabilme becerilerini geliştiriyor ve güzel
duygular beslemelerine vesile oluyor. Biz

bunları arttıracağız. Hizmet sunum noktala-
rımızı arttıracağız" dedi. 

Kanal varsa İstanbul yok

Nisan ayı itibari ile yeni projelerle yoğun bir
şekilde çalışacaklarını sözlerine ekleyen Baş-
kan Hançerli, "Nisan ayı bizim için yolları ye-
niden yapmaya başladığımız ve tamir
ettiğimiz bir ay olacak. Bir planlama ve ha-
zırlık aşamasındayız. İmar planları ve kentsel
yenilenmeyle ilgili de çok yoğun bir çalışma
yürütüyoruz. Yeşilkent’in, Firuzköy’ün, Tah-
takale’nin ve merkez mahallerimizdeki var
olan planlardaki yenilenmenin önünü tıka-
yan plan değişiklikleri için gece gündüz çalışı-
yor, bu konuda yoğun bir mesai harcıyoruz.
Ayrıca çok önemli bir gündemimiz olan
kanal projesi ile ilgili de ciddi bir sorunumuz
var. Sayın İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu

gibi biz de kanal ile 
İstanbul’un yan yana 
gelmeyeceğini düşünenler-
deniz. Kanal varsa İstan-
bul yok diyoruz. Kanal
projesi Firuzköy ma-
hallemizi yakından il-
gilendiriyor. Bu
nedenle sizlerin bu
konuda görüş ve
düşüncelerinizi
bugün 
burada ko-
nuşmak 
isteriz" 
ifadele-
rini 
kul-
landı. 

Mahalle Toplantıları’nın üçüncüsünü Firuzköy'de yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Ciddi bir borç
yükü olan ve çalışmayan bir belediye devraldık. Geçmiş yıllar içerisinde de faaliyetlerini yürütmemiş; ağaçlar
budanmamış, yollar yapılmamış, çalışanların maaşları ödenmemiş bir durumdaydı” eleştirisinde bulundu

BELEDIYE BORC
BATAGINDAYDI! Afet eğİtİm 

merkezİ Açıldı
Maltepe Kaymakamlığı, Maltepe

Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı
işbirliğiyle kurulan “Maltepe Afet

Eğitim Merkezi” açıldı
Merkezde, afet gönüllülerine ve
vatandaşlara temel arama kur-
tarma, güvenli yaşam, yangın gü-

venliği ve ilk yardım gibi temel eğitimler
verilecek. Maltepe Kaymakamlığı, Maltepe Be-
lediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)
işbirliğiyle kurulan “Maltepe Afet Eğitim Mer-
kezi” kapılarını açtı.    Düzenlenen bilgilen-
dirme toplantısına, Maltepe Belediye Başkan
Yardımcıları Savaş Eroğlu ve Yahya Han, Kır-
sal Hizmetler ve Acil Yardım Müdürü Ali
Yüce, belediye birim müdürleri, mahalle muh-
tarları, yetkili isimler ve 40 afet gönüllüsü  ka-
tıldı. İlk toplantıda, temel arama kurtarma,
güvenli yaşam, yangın güvenliği ve ilkyardım
gibi temel eğitimler katılımcılara verildi. İstan-
bul Valiliği’nin Maltepe’ye koymuş olduğu ve
içinde 42 kalem malzeme bulunan 18, Mahalle
Afet Gönüllüleri’nin 5 ve ilçe belediyesinin 2
afet konteyneri bulunduğu da açıklanan top-
lantıda, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş
Eroğlu da bir konuşma yaptı. 

Alt yapıyı biz oluşturacağız

Eroğlu konuşmasında, katılan herkese teşek-
kür ederek, “Afet konteynerleri konusunda son
dönemde bütün konteynerlerdeki gıda madde-
leri ve diğer maddeler yenilendi ve periyodik
olarak da yenilenecek. Her şeyden önce yapa-
caklarımıza dair önümüzde bir rehber kitapçı-
ğımızın olması lazım. Bu işin teorisini önce
burada öğreneceğiz. Daha sonra fiziki yapısını
oluşturduktan sonra bunları yayacağız. Bu
açıdan da, ileriye yönelik olarak fiziki ortam-
ları yaratmaya çalışacağız. Ülkemizin çok diri
bir fay hattı üzerinde olduğunu biliyoruz. Sa-
dece deprem değil, ülke olarak doğal afetlere
maruz kalmamız her an mümkün.  1 saniye
sonra ne olacağı belli değil” açıklamasında 
bulundu. 

Kanun GÖÇER
HAYATIN SÜZGECİ

kanungocer1@gmail.com

Başkan Turan Hançerli konuşmasının ardından, tek tek söz alıp
görüş ve taleplerini dile getiren vatandaşları dinleyerek sorularını
yanıtladı. Toplantıya CHP İlçe Başkanı Erdal Nas da katıldı.

Yol haritamızı
oluşturuyoruz

Belediyeler ile muh-
tarların birbirini tamam-
layan iki unsur olduğunu

söyleyen Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner mahalle ziyaretlerine
devam ederek yapılan çalışmaları
yerinde inceliyor ve muhtarlardan
mahalleye dair son durum hak-
kında bilgi alıyor. Ziyaretlerde
muhtarlar ve mahalle sakinleriyle
bir araya gelerek belediye çalışma-
ları ve mahallelerin ihtiyaçları hak-
kında da görüş alışverişinde
bulunan Başkan Mesut Üner son
olarak Akalan Mahallesine ziya-
rette bulundu.

Birlikte Çatalcayız

Akalan Mahallesi Muhtarı Abdül
Yörük ve mahallelilerle görüşen
Başkan Mesut Üner, mahallenin
ihtiyaçları ve eksiklikleri konusunda
bilgi aldı. "Mahallerimizi ziyaret
ederek muhtarlarımızla ve vatan-
daşlarımızla bir araya geliyoruz.
Muhtarlarımızın, vatandaşlarımı-
zın görüşleri, talep ve istekleri çalış-

malarımızda yol haritamız oluyor"
diyen Belediye Başkanı Mesut
Üner, “Biz vatandaşlarımızla ve
muhtarlarımızla diyaloğumuzu,
birlikteliğimizi sürdürmeye, talep
ve isteklerini elimizden geldiğince
en iyi şekilde yerine getirmeye gay-
ret ediyoruz. Çünkü biz, her zaman
ifade ettiğim gibi Birlikte Çatalca-
yız. Önemli olan aldığımız görevi
en iyi şekilde yerine getirerek hem-

şehrilerimizin istek ve taleplerine
karşılık olmaktır, bu amaçla çalış-
malarımıza durmaksızın devam
ediyoruz” diye konuştu. Ziyaretten
duydukları memnuniyeti dile geti-
ren Akalan Muhtarı ve vatandaşlar,
İlçedeki tüm mahallelere olduğu
gibi Akalan Mahallesine de yaptığı
çalışmalardan, katkı ve destekler-
den dolayı Başkan Mesut Üner’e
teşekkür ettiler.

Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner mahal-
lelere yaptığı ziyaretler
kapsamında Akalan Ma-
hallesi'ni ziyaret etti.
Üner, “Muhtarlarımızın,
vatandaşlarımızın gö-
rüşleri, talep ve istekleri
çalışmalarımızda yol 
haritamız oluyor” dedi

Yasal olmayan kuyuya
asla izin verilmeyecek

Avcılar’daki kuyularla ilgili İSKİ ile birlikte ciddi
bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Hançerli,

"Yasal olmayan kontrolsüz, denetimsiz her önüne
gelenin açtığı kuyuların varlığına izin vermeyeceğiz.

Avcılar’da yeni yapılaşmaya izin vermiyoruz
vermeyeceğeyiz. Kaçak yapılaşma ile ilgili inanılmaz

bir mücadele içerisindeyiz. İmar barışından sonra
hükumetin de kaçak yapılarla ilgili tutumu sert. Yıkılacak

birçok yer, öyle görünüyor. Dolayısıyla biz de insanların 
ceplerindeki parayı yıkılacak bir yere harcamamaları

konusunda özenli ve gayretli davranıyoruz. Bunun dışında
imar ile ilgili konularda katılımcı bir süreç yürütmekten

yanayız. İmar ile ilgili süreç yürürken mutlaka anket, 
danışma ve ya buralarda açılacak bürolarla sizlerin görüş ve

düşüncelerine başvurulacak" açıklamasında bulundu. 



İ çişleri Bakanlığının trafikte yaya ölümlerinin azaltıl-
ması amacıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı"
ilan etmesinin ardından denetim ve eğitim faaliyetleri

de arttı. Geçen yıl ülke genelinde polis ve jandarma ekiple-
rince yapılan denetimlerde trafik ışığı ya da görevlisinin bu-
lunmadığı yaya veya okul geçitlerinde yayalara öncelik
vermedikleri için 91 bin 312 sürücüye toplam 44 milyon 560
bin 256 lira ceza kesildi. Aynı zamanda trafik ışığı ya da gö-
revlisinin bulunduğu yaya veya okul geçitlerindeki kurallara
uymayan 7 bin 509 yayaya da toplam 810 bin 972 lira cezai
işlem uygulandı.

Yayaların şikayeti bitmedi

İstanbul'da artan denetimlere rağmen birçok sürücü hala
yaya geçidinde yayalara zor anlar yaşatıyor. Kartal Rah-
manlar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde bulunan yaya ge-

çidini kullanmak isteyen Medine Vural, "Araçlar yol vermedi
ve benim iş yerim burada. Burayı sürekli kullanıyorum. Kaç
kere kaza geçiriyordum neredeyse. Böyle yanımdan geldi,
kendimi zor toparladım. Ve bana bağırıyor, 'önünüze baksa-
nıza' diye. Burası yaya geçidi. Ben hakkımı biliyorum, o
hakka saygı duymuyor. Ve ben burayı benim hakkım olduğu
için kullanmak istiyorum. Ama kimse saygı duymuyor, biz
bunu yaşıyoruz sürekli" dedi.

Para cezası kesiliyor

Peki yaya geçidinde sürücülerin yol vermediği kişiler nasıl bir
yol izlemeli? Avukat Fulya Uzunoğlu, "Karayolları trafik ka-
nunun 74. Maddesinde yapılan değişiklik ile yaya öncelikli
trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Bu düzenlemeye
göre araç sürücüleri görevli veya trafik ışığı bulunmayan
kavşak giriş ve çıkışlarına yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan
yaya varsa durarak ilk geçiş hakkını onlara vermek zorun-
dadır. Yayalara yol vermeyen sürücülere trafik para cezası
kesilmekte ve ehliyetlerine 20 ceza puanı yazılmaktadır"
dedi.

Telefonla tespit yapabilir

Uzunoğlu, "Trafik kurallarına uymayan araçların tespitinde
MOBESE kamerasının olduğu yerde herhangi bir sorun yok.
Ancak kameranın olmadığı yerde tespit yapılması sorun teşkil
etmektedir. Bu tip durumlarda vatandaşın cep telefonuyla
yaptığı tespit kabul edilebilir. Eğer bu durumda yaya yaralanır
ise çevredeki güvenlik kameraları ve de tanıklar ile ispat edebi-
lir bu durumu. Yaya kural ihlali yapan aracı Emniyet Genel
Müdürlüğü'ne şikayet edebilir, online ihbar yapabilir ve bu şe-
kilde şikayet hakkı kullanılabilir." diye konuştu. DHA
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Yaya geçidinde sık sık yaşanan tartışmalara değinen Avukat Fulya Uzunoğlu, "Trafik kurallarına uymayan araçların
tespitinde MOBESE kamerasının olduğu yerde herhangi bir sorun yok. Ancak kameranın olmadığı yerde tespit
yapılması sorun teşkil ediyor. Bu tip durumlarda vatandaşın cep telefonuyla yaptığı tespit kabul edilebilir" dedi.

KAMERA YOKSA 
TELEFON VAR!

Rukiye KARADOĞAN
rukiyekaradogan@mynet.com

İNCE İNCE

Sular altında insanlık: İdlip

K üresel emperyalistler Suriye’de kana doymu-
yorlar. Zalim aklın mensupları Türkiye’nin 
etkilenen değil, etkileyen olmasını hazmede-

medikleri için her fırsatta köşeye sıkıştırmak istiyor-
lar. Türkiye’de son günlerin iç politika argümanı
Suriyeli göçmenler. Muhalefetinde desteği ile 
köpürtülen bu durum üzerine oyun kurgulandı yine.
Aylardır İdlip üzerine bombalar yağdırılıyor. Kadın,
çocuk,hasta,yaşlı binlerce İdlipli soğuk,kar,kış,yağ-
mur çamur içinde yurtlarını terk etmek zorunda bıra-
kılıyorlar. Amaç,Türkiye sınırlarında yeni bir göç
dalgası oluşturarak Türkiye’yi zor durumda 
bırakmak. 

Küresel emperyalistlerin emellerini biliyoruz da,
aynı toplumun içinde birlikte yaşadığımız insanlıktan
nasipsizlerin bu kadar vicdan yoksulu olmalarına kız-
mamak mümkün değil. İçindeki bütün nimetleri ile
yaşadığımız ülkede nimetlerin çokluğundan olsa
gerek en kolay şey eleştirmek olmuş bazıları için.

Şöyle bir -varsa şayet- şuurunuzla etrafınıza
bakın. İnsanlık için insani ne yaptınız? Ne yapıyorsu-
nuz? Ne yapacaksınız? Bir bakın bakalım insani 
olarak iyiliğe,muhtaçlara,mazluma,masuma koşan
Türkiye’den başka kim var? Mazlumun figanına,
ahına kulak verip duyan kim? Bir bakın hele Tür-
kiye’nin insanlarından başka kim” ah”lar “vah” 
olmasın diye çaba gösteriyor? 

Cevabınız yok. Çünkü baktığınız tek pencere
var.Siyaseten rakiplerinizin yaptığı her şey yanlış! Bu
haliniz aynı ülkede yaşıyor olmamızdan dolayı üzün-
tüden öteye artık utandırıyor herkesi. Aynı toplumda
yaşıyor olmaktan dolayı utanıyor insanlar sizden,
tavırlarınızdan ve söylemlerinizden. 

Ne demek!  İdlip’ten bellerine kadar suya batarak
yağmur, çamur,kar,kışta sığınacak bir yer,açlıklarını
bastıracak bir lokma, nefes alacakları bir güvenli gök
kubbe arayanlara “eli kanlı teröristler” demek. Bu
nasıl bir akıl tutulmasıdır. Bu nasıl bir kindir. Bu
nasıl bir nefrettir. Nasıl bir akıl tutulması
yaşıyorsunuz? 

Siz nasıl bir vicdan yoksulusunuz ki, tepesinden
aşağıya bomba atılan, annesini, babasını kaybetmiş
küçücük bir bedenin İdlipli 5 yaşındaki bir 
masumun soğuktan donarak ölen Erva’nın halini
görmezsiniz. 

Siz kimsiniz ki, kimsesizleri sahipsiz sanıyorsu-
nuz?  Siz basiretsiz, insanlıktan nasipsizler; kıyıya
vuran Alan Kurdi’nin de, donarak ölen Erva’nın da
ve daha binlerce masumunda ahları ile titrettikleri
arşın hesap soracağı günde ne diyeceksiniz? 

Şunu da bilin ki, Türkiye mazlum,masum,
mağdurlar için, umut bekleyen insanlık için umut ol-
maya devam edecektir. Elimizin, ayağımızın, 
gözümüzün, gönlümüzün, nefesimizin yetiştiği her
yere, Fizan’a da umut olmaya, yara sarmaya,devam
edeceğiz. Muhacir’e Ensar olmaya devam edeceğiz.
Siz de seyredeceksiniz. Çünkü iyilik bir sorumluluk-
tur. Ve herkese nasip olmaz.

NOT: Masum Erva’nın küçük bedeni bir zeytin
ağacının altında bulundu. İbret almak isteyene bu
mesaj ilahi bir mesajdır. Vesselam..

İstanbul'da artan denetimlere rağmen birçok sürücü hala yaya geçidinde yayalara zor anlar yaşatıyor.

TOPRAK DEDE UGURLANDI
TEMA Vakfı Kurucu Onursal

Başkanı Hayrettin Karaca için
Cemal Reşit Rey Salonu’nda

anma töreni düzenlendi. “Top-
rak Dede” unvanıyla tanınan

Karaca’yı son yolculuğunda
yalnız bırakmayan İBB Başkanı

Ekrem İmamoğlu, “Belki
doğduğumuz köyleri, hayatımız

geçirdiğimiz alanları biz unut-
tuk, ama o hiç unutmadı.

Oraları besledi” dedi.
Türkiye Erozyonla Mücadele,
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları
Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu

Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, önceki
gün, 97 yaşında yaşama gözlerini yumdu.
Merhum Karaca için Harbiye’deki Cemal
Reşit Rey (CRR) Salonu’nda anma töreni
düzenlendi. Törene CHP Genel Başkan
Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Er-
doğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli
Belediye Başkanı Muammer Keskin,
TEMA Vakfı yöneticileri ve üyeleri ile çok
sayıda vatandaş katıldı.

Toprağın başı sağ olsun…

Tören için sahneye, “Toprak Dede” Karaca
ile özdeşleşen bir ağaca sarıldığı fotoğraf
konuldu. Tören, yakın çağın en önemli
ozanlarından Aşık Veysel’in sesinden
“Benim Sadık Yarim Kara Topraktır” türkü-
süyle başladı. Mustafa Kemal Atatürk ve
tüm şehitler için yapılan saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasından sonra ko-
nuşmalara geçildi. TEMA’yı Karaca ile
birlikte kuran “Yaprak Dede” Ali Nihat
Gökyiğit, töreni, sahneye konulan koltukta
izledi. Törende ilk konuşmayı, TEMA Vakfı

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Yıl-
dırım yaptı ve sözlerini, “Toprağın başı sağ
olsun” şeklinde bitirdi. TEMA Vakfı Erzu-
rum İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu, “Sessiz-
lerin sesi olmaya devam edeceğiz” derken,
TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat
Özer, “Rahat uyu Toprak Dede” ifadelerini
kullandı. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Deniz Ataç da göz yaşları içeri-
sinde yaptığı konuşmasını “Bir kanadımız
kırıldı. Sizi çok özleyeceğiz” sözleriyle nok-
taladı.

Önemli bir değeri kaybettik

TEMA Vakfı yöneticilerinin ardından İma-
moğlu söz aldı. Sözlerine, “Hepimizin başı
sağ olsun” diyerek başlayan İmamoğlu,
“Hayat geçici. Dünyada geriye hoş bir seda
bırakma emelinin daha ötesinde bir değer
yok. İyiliklerle anılmak, güzelliklerle hatır-
lanmak, yaptıklarımızla kalıcı olmak, her
anını dolu dolu yaşamak çok önemli. Bence
hayatın bu sırrını keşfedip ona layık bir
yaşam oluşturmak… Hayrettin Karaca bu
sırra erişen insanlardan birisi. Gerçekten ül-
kemizin çok önemli bir değerini, vicdanını
kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Hepi-
miz bir ailemizin ferdini kaybetmiş gibi his-

sediyoruz. Bir isim bu kadar mı yakışır;
‘Toprak Dede’ ismi. Bunun ispatını ortaya
koymuş, buna hayatını adamış bir insanı
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz”
şeklinde konuştu.

Toprağın değerini bilmeliyiz

Karaca kendisini, sadece ülkesine değil, aynı
zamanda dünyaya adamış bir insan oldu-
ğunu vurgulayan İmamoğlu, “Hepimiz top-
raktan gelip, toprağa gidiyoruz. Marifet
tabi bu toprağın değerini bilmekte ve
bu toprağın hakkını vermekte.
Bunu hepimize hissettirdi yap-
tıklarıyla. Kendi canına sahip
çıkar gibi, toprağına sahip
çıkan bir insandı. Toprak
Dede, bunu topluma öğ-
retmeyi ve hayatını bu
idealle geçirmeyi hedef-
ledi. Doğru yaşamak
nasıldır; hepimize o
ispat etmiştir. İsraf et-
menin insana doğaya
topluma tahribatını çok
iyi anlamamızı sağladı.
Bu bilinci topluma yay-
gınlaştırmak için hayatını

adadı. ‘Param var ama ihtiyacım olmayan
şeyleri almaya hakkım yok’ diyebilen derin-
likte; insan gibi insandı. Bu ülkenin her top-
rağında, her ormanında onun geniş
gönlünden bir parça var. Belki doğduğumuz
köyleri, hayatımız geçirdiğimiz alanları biz
unuttuk, ama O hiç unutmadı. Oraları bes-
ledi. Bu ülkenin doğal hayatına, toprağına,

suyuna, ormanına, ye-
şiline sahip

çıktı. Karaca’nın sahip çıktığı bu değerlere,
bundan sonra sahip çıkmak hem bizim va-
tana olan borcumuz hem de rahmetli Top-
rak Dede’ye olan borcumuz diye
düşünüyorum. İnşallah bu hizmetlerini hiç-
bir zaman unutmayacağız. Bize de yardımcı
olacak; önce insana, önce doğaya hizmet
etmenin önemli bir felsefe olarak önü-
müzde durduğunu, bu görevimizde bize
örnek olacağını gösterdi” dedi.

Yaprağı koruyacağız

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 95
yaşındaki “Yaprak Dede” Ali Nihat Gökyi-
ğit, konuşmasını kürsüde ve ayakta yapmak

istedi. Görevlilerin yardımıyla mikrofona
gelen Gökyiğit, “Toprak Dede” ile
TEMA Vakfı’nı kurma süreçlerinden
söz etti. Gökyiğit’in, “O, ‘Toprak Dede’
unvanını, kendisine verilen an kıymetli
armağan olarak gördü. Sonra, lütfet-
tiler bana da ‘Yaprak Dede’ unvanı
verdiler. Ben de aynı şekilde, onu en
büyük bir armağan olarak görüyo-
rum. Şunu beraber söylüyorduk: Top-
rak, yaprak, bayrak. Bayrağın altında;

toprağı, yaprağı koruyacağız inşallah
hep beraber” sözleri büyük alkış aldı.

Orman Kahramanı
ilan edilmişti

Konuşmaların ardından Karaca’nın ha-
yatından kesitlerin sunulduğu film gös-
terildi. İmamoğlu, CRR’deki törenden
sonra Fatih Camii’ne geçti ve Kara-
ca’nın öğle namazını müteakip düzen-
lenen cenaze törenine katıldı. Karaca,
kılınan cenaze namazının ardından
Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryası ta-
rafından belirlenen jüri, 2013 yılında
30 ülkeden 47 adayın arasından Hay-
rettin Karaca’yı seçerek “Orman Kah-
ramanı” ödülüne layık bulmuştu.
Karaca, ödülünü, İstanbul’da 197 ülke-
nin katılımıyla yapılmakta olan BM 10.
Orman Forumu kapsamında düzenle-
nen bir törenle almıştı.

Ekrem İmamoğlu



P esapost'tan yapılan açıkla-
mada, "Pegasus’un dijital
dönüşümüne ettiği öncü-

lük, misafiri merkeze koyan hiz-
met yaklaşımı, verimlilik odaklı
yönetim biçimi, sivil toplum kuru-
luşlarında bugüne kadar aldığı ve
devam ettiği görevler ve toplumsal
cinsiyet eşitliği konusundaki aktif
çalışmaları sebebiyle bu unvana
layık görülen Mehmet T. Nane,
plaketini Perapost Kurucu Ortağı
ve Reklam Grup Direktörü Elçin
Gocay’ın elinden aldı" denildi.

Güçlü ve kocaman bir ekip

Ödülle ilgili açıklama yapan Meh-
met T. Nane, “Perapost tarafın-

dan ‘Yılın CEO’su olarak seçil-
mek ve çalışmalarımızın takdir
edildiğini görmek benim için
büyük bir gurur... Ekip ruhunun
gücüne yürekten inanan bir pro-
fesyonel olarak, bu başarının ar-
kasında kocaman, güçlü bir ekip
olduğunu mutlulukla söylemek is-
tiyorum. Pegasus’taki her bir ça-
lışma arkadaşıma bana
inandıkları ve büyüme hikayemize
kattıkları için teşekkür ediyorum”
dedi.

112 noktaya uçuş

1990 yılında havacılık sektörüne
giriş yapan Pegasus, 2005’te
ESAS Holding tarafından satın

alınarak düşük maliyetli iş mode-
lini benimsedi. Türkiye’nin önde
gelen düşük maliyetli hava yolu
şirketlerinden Pegasus, "hava yolu
ile yolculuğun herkesin hakkı ol-
duğuna olan inancıyla ve uygula-
dığı low cost (düşük maliyetli
hava yolu) modeliyle misafirlerine
uygun fiyatlı ve genç uçaklarla se-
yahat etme imkânı sağlıyor." Pe-
gasus, 35’i yurt içinde, 77’si yurt
dışında olmak üzere toplam 43
ülkede 112 noktaya uçuyor; İstan-
bul Sabiha Gökçen üzerinden
Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika,
Ortadoğu, Rusya, Orta Asya 
arasında bağlantılı uçuşlar 
gerçekleştiriyor. DHA
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1 KALEM İMMUNHİSTOKİMYASAL BOYAMA SİSTEMİ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer al-
maktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/22080
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124143000 - 2124143223
c) Elektronik Posta Adresi :ctfsatinalma@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 :İ.Ü.C. - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı / Laboratuvar 

Hizmetleri Süreci / Patoloji Laboratuvarı'nın ihtiyacı olan 1 Kalem 
İmmunhisto kimyasal Boyama Sistemi TeminiAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :İ.Ü.C. - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç 
Yöneticiliği / Kit - Kimyasal Ambarı

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme ve sarfların 
teslimatı ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi 
siparişinden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde, Primer 
Antikor için en geç 45 gün içerisinde partiler halinde 30.06.2021
tarihine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrah
paşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Kit/
Kimyasal Malzeme Deposuna teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı 

Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale 
Salonu Fatih/İstanbul

b) Tarihi ve saati :13.02.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı-
ğına dair belgeyi teklifiyle birlikte sunmalıdır.
2) Tıbbi Cihaz durumu, tedarikçi / Bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifiyle birlikte sunmalıdır.
Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için firmaların kapsamdışı yazılı beyanlarını tek-
lifiyle birlikte sunmalıdır.
3) UBB kapsam dışı olan ürünler için firma TSE veya ISO veya CE veya CE uygunluk beyanı veya
FDA belgelerinden birini sunmalıdır.
- Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulu-
nan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, barkot no'sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımla-
yıcı no'su, bayi ise bayi kodunun yer aldığı http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm'den hazırlamış
olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb, vb.) idareye sunmalıdır.
- Ürün, tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip
Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değil ise TİTUBB
sisteminden yapılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri 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:
NUMUNE:
İstekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet 250 testlik numuneyi ihale esna-
sında komisyonuna teslim edecektir. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlen-
dirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
KATALOG:
Firmalar, teklif ettiği cihaz/araç-gereç vb. nin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını standart
ve isteğe bağlı (opsiyonel) aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren
tam boy resimleri de içeren tanıtım broşür veya kitap/kitapçığını, ihale dosyasında bulundurmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede fiyat dışı unsurlar dikkate alınacaktır. Buna göre;
Teklif edilen fiyat:92 puan
Cihazın her her lam için farklı antikorlara uygulanacak ısı ve zaman kullanımı ile antijen retrival çeşit
ve süresinin kullanıcı tarafından ayarlanabilmesine olanak sağlaması. (3 puan)
Cihazın SISH yöntemi ile çalışıp böylelikle istenildiği zaman değerlendirmeye olanak sağlaması, de-
ğerlendirme için floresan mikroskobuna ve karanlık oda gibi ek koşullar gerektirmemesi. (2 puan)
Teklif edilen sistemin antikor ve kitin lam yüzeyinin tamamına 100ul veya daha az antikor kullanarak
yayılımını sağlayacak teknolojiye sahip olması. (3 puan)
En Düşük Fiyat: a
Teklif edilen Fiyat: b
Cihazın her her lam için farklı antikorlara uygulanacak ısı ve zaman kullanımı ile antijen retrival çeşit
ve süresinin kullanıcı tarafından ayarlanabilmesine olanak sağlaması: c
Cihazın SISH yöntemi ile çalışıp böylelikle istenildiği zaman değerlendirmeye olanak sağlaması, de-
ğerlendirme için floresan mikroskobuna ve karanlık oda gibi ek koşullar gerektirmemesi: d
Teklif edilen sistemin antikor ve kitin lam yüzeyinin tamamına 100ul veya daha az antikor kullanarak
yayılımını sağlayacak teknolojiye sahip olması: e
Hesaplama (a/b*92)+c+d+e
En yüksek puan alan firma en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
7 (yüzde yedi) 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. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu 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, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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.

1 KALEM İMMUNHİSTOKİMYASAL BOYAMA SİSTEMİ TEMİNİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

DEKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1119932)
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Virüsün ekonomiye 
etkileri ne olur?

Coronavirus'un görüldüğü Çin'de salgınıın birçok alan gibi ekonomiyi de etkilemesi
üzerine analizler yapan ekonomistler, etkinin geçici olabileceğini ifade ederek
satışların ve ulaşım haricindeki diğer sektörlerde sıkıntı yaşamayacağını belirtti

ULUSLARARASI yatırım
bankalarında, küresel
ekonomiye ilişkin analiz

yapan ekonomistler, Çin'de görülen
coronavirus salgınının ekonomiye
etkileri konusunda araştırmalarını
yoğunlaştırıyorlar. Yatırım banka-
ları UBS Group AG, Nomura Hol-
dings Inc. ve Barclays Bank PLC
ekonomistleri, 2003 yılındaki SARS
salgınıyla başlayan gelişmelerin,
yerel ve küresel ekonomilere nasıl
etkiler yaptığını araştırıyorlar.

Aşağı yönlü riskler çıkabilir

UBS'in konuyla ilgili raporunda,
coronavirus salgınının kısa sürede
kontrol altına alınamaması halinde
Çin ekonomisinin aşağı yönlü risk-
lerle karşı karşıya kalabileceği uya-
rısı yapıldı. Son ekonomik verilerin
istikrara işaret etmesi sonrasında
Çin ekonomisinin 2020'nin ilk iki
çeyreğinden toparlanmasının bek-

lenmekte olduğuna işaret edilen
UBS raporunda, salgının pera-
kende, turizm gibi sektörleri doğru-
dan etkilemesi halinde ekonomide
aşağı yönlü riskler ortaya çıkabile-
ceği ve Çin hükümetinin salgının
şoklarını hafifletmek için politika
gevşetmeye dönük kararlarını artı-
rabileceğine dikkat çekildi.

SARS'ta yüzde 10'du

Nomura'nın raporunda da, coro-
navirus salgınının Çin Yeni Yılı tati-
linin de etkisi ile önümüzdeki
dönemde hızlanabileceği uyarısı
yapıldı. Raporda, salgında ölüm
düzeyinin bu aşamada yalnızca
yüzde 2.0 olduğu, buna karşın
2003 yılındaki SARS salgınında ise
yüzde 10'u bulduğu anımsatıldı.
Nomura raporunda, buna karşın
coronaviruse karşı ilaç geliştirilme-
sinin yıllar alabileceği, bu durumun
da Çin'in büyümesi, özellikle hiz-

met sektörü üzerinde aşağı yönlü
baskıyı artıracağı vurgulandı.

Sayı 440 oldu

Barclays ekonomistlerinin hazırla-
dığı raporda da, coronovirusun
ekonomik etkilerinin geçici olma
olasılığının yüksek olduğu vurgu-
landı ve bu sav, salgın etkilerinin
daha çok ulaştırma ve perakende
satışlar üzerinde etkisi olduğu,
diğer sektörlerde bir sorun yaşan-
madığı anımsatıldı. Çin'de grip
benzeri semptomlar gösteren coro-
navirus ile hastaneye başvuranların
sayısı 440'a ulaşırken hayatını kay-
bedenlerin sayısı dokuza yükseldi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yet-
kilileri 1,394 kişinin de gözlem al-
tında tutulduğunu açıkladılar.
Açıklamaya göre, ölen dokuz kişi-
den sekizini 61 ile 87 yaş arasındaki
erkekler ve bir de 48 yaşındaki
kadın oluşturuyor. DHA
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G ünlük tutma kültürü gibi arşiv alışkanlığı-
mıza da"çöp ev"dediğimiz bir süreçte artık
unuttuğumuz mektuplar gibi dün yediğimizi

de unuttuğumuz teknolojik dünyada vazgeçilmezi-
miz halini alan Facebook sağ olsun.

Onca insanın dedikodu yuvası haline çevirdiği Fa-
cebook ve diğer bir çok teknolojik imkanların haya-
tımızı kolaylaştırdığı gibi geçmişimizi de
arşivlediğini 2014 yılında yazdığım iki yazıyı sabah
sabah önüme getirdiğinde bir kez daha anlıyordum.

Sıkı bir MHP'li olmasına karşın, dünyaya soldan
bakan benimle gayet iyi anlaşan Iğdır'lı atom mü-
hendisi rahmetli Coşkun abinin yıllar önce"-Gün ge-
lecek başta biz Atom Mühendisleri olmak üzere
bilim ve teknoloji ile uğraşanlar şu an halen uzayda
yani hava boşluğunda  asılı duran konuşmalarımızı
yazıya ve görüntüye döktüğünde, kim kimin aley-
hinde ve kimin hakkında ne söylediği ortaya çıkınca
asıl kıyamet o zaman kopacak"dediği gibi her gün
hızla gelişen ve Coşkun abinin sözüne doğru giden
teknolojinin, yıllar önce ele aldığım ama güncelli-
ğini hala koruyan iki yazımı okuyordum. Ve başta
Fetö örgütüne yönelik olmak üzere bir çok operas-
yonun devam ettiği şu günlerde yıllar önce ele almış
olduğum iki yazım sanki bugünü çağrıştırıyordu.

Aşağıda sizinde okuyacağınızı umduğum bu yazı-
larımı Facebook bana hatırlattı. Dün yaşananların
bu gün halen devam ettiğini ima ediyordu adeta işte
o iki yazım..

Cemaat parti arıyor...

30 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimleri kim ve
hangi partinin kazanacağının yoğun bir şekilde tar-
tışıldığı şu günlerde en çok merak edilen konuların
başında gelen AK Parti ile arası her geçen gün açı-
lan Fethullah Gülen’in başında bulunduğu cemaatin
ne yapacağı, kime hangi partiye oy vereceğidir.

AK parti Ardahan İl teşkilat binasının bulunduğu
binada ki cafenin bir yıllık kirasını verip, kiraladı-
ğını öğrendiğimiz cemaatin temsilcilerinin de yoğun
bir şekilde ‘Ardahan’da kim kazanacak?’ sorusunu
sorup, karar vermeye çalıştığını da izleyip, 
görüyoruz..

Topu topu 3 bilemediniz 7 kişilik Saadetin sağda
solda, 'cemaatin oyları bizimdir’ diye tur attığını da
görürken, bizlerde, bu cemaatin Ardahan’da kaç
oyunun olduğunu da kendimizce ölçüp, biçiyoruz..

Kiminin 500, kiminin ise ‘Yok canım o kadar
olmaz’ dediği, cemaatçılar olarak bilinenlerin
CHP’lilerle dirsek teması içinde olduğunu ve
CHP’ye ısınmaya, kendi seçmenini ısıtmaya çalıştı-
ğını da görmekteyiz..

Ardahan’da olduğu gibi ilçelerde de merak edilen
bu soruya cevabın arandığı Ardahan’da binin üze-
rinde oy alması beklenen BDP’lileri hesaba katma-
yanların cemaat bize oy verecek umuduyla
dolaşması da ilginç ve düşündürücü bir durumdur..

Çünkü ne olursa olsun CHP’ye ya da sol bir par-
tiye oy vereceğine inanmadığım cemaatten ziyade
Ardahan’da gerçek anlamda bir sol birlikteliğine ih-
tiyaç duyulduğunu birileri anlamaz, kendisine oy
vermeyecek olan cemaatin ve iki oyu olmayan ‘En-
cümen Çetesi’ diye adlandırılanların peşine düştük-
lerini bir solcu olarak görüp, üzülmekteyim..

Sıra duyarsız toplumda mı?

İçinden dolarcıkların çıktığı ayakkabı kutulu 17
Aralık Yolsuzluk Operasyonu ardından 3 Bine yakın
polisin bir çırpıda ordan oraya savrulduğu, bu yet-
mez gibi şimdi de içi silah dolu tırları durduran jan-
darmalar hakkında soruşturmaların başlatıldığı bir
süreçte çıkarılan son kararname ile sıra hakim ve
savcılara geldi gibi..

Hükümetin ‘Paralel Devlet Kuruyorlar’ diyerek
hallaç pamuğuna çevirdiği, ortalığı toz duman ettiği
şu günlerde adeta iş yapamaz hale getirilen hukuk
sistemi çökmek üzere..

Aynı hükümetin önce KCK deyip, 10 bine yakın
insanı aynı polisle, aynı savcıyla, aynı hakimle içeri
attırdığını unutan kamuoyunun sesini çıkarmadığı
görülünce bu kez sıra askerlere, kozmik odalara
gelmiş ve bir çok asker, sivil, siyasi, gazeteci Erge-
nekon, Balyoz adı altında içeri tıkılmış ve hakla-
rında hiç bir iddianame hazırlanmadan yıllarca
hapsedilmişti ve halen de hapisteler..

Şimdi sıra hükümetin hükmettiği KCK, Balyoz,
Ergenekon operasyonlarına imza atan, karar veren-
lere gelmişe benziyor..

Ve önce polisler, ardından jandarma, şimdi de
hakim ve savcılar gece yarısı operasyonlarla sağa
sola, yetmedi başa, geriye alınmaya başladı, hatta
gerek bizzat başbakan, gerek ise sözcüleri tarafın-
dan yapılan ağır açıklamalarla şamar oğlanına çev-
rilmeye başlandılar..

Neyse asıl konumuza, eylem ruhuna, dik durup,
haksızlığa, adaletsizliğe karşı duruşa gelelim..

KCK adı altında Kürtler içeri atıldı, birileri
‘Barış süreci zedelenir’ dedi sustu..

Balyoz ve Ergenekon denildi, generaller içeri
atıldı arkadaşları saf değiştirdiler..

Gazeteciler siyasiler tutuklandı kimsenin gıkı 
çıkmadı..

Şimdi sıra polis, jandarma,hakim savcılara geldi
ve yine ses yok..

Sanırım bu iş Aslanlarla, sarı Öküzler hikayesine
benzeyecek ve bir gün bakacağız sıra duyarsızlara
gelmiş ama geç kalınmış olunmasın..

Facebook hatırlatmalar!

İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, 

922 ilçede eş
zamanlı düzenlenen

uyuşturucuyla mücadele
toplantılarıyla, 

2020 yılının 
uyuşturucuyla

topyekün mücadele yılı
olacağını söyledi.

Soylu, ailelere çağrıda
bulunarak, “2020'de

ana hedefimiz anneler, 
babalar ve ailelerdir ve

topyekun bir 
seferberlik başlatmaktır.

Çocuklarımızı 
uyuşturucu çakallarına 

kaptırmayalım” dedi

S üleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nca
81 ildeki 922 ilçede bugün eş zamanlı
düzenlenen uyuşturucuyla mücadele

toplantıları kapsamında Mardin'e geldi. Em-
niyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülve-
ren ile birlikte Suriye sınırındaki Kızıltepe
ilçesine geçen Bakan Soylu, kaymakamlıktaki
birimleri ziyaret edip, işlem yaptıran vatan-
daşlarla sohbet etti. Çocuklara oyuncak he-
diye eden Bakan Soylu, Mardin Valisi ve
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa
Yaman, AK Parti Mardin Milletvekilleri Cen-
giz Demirkaya ve Şeyhmus Dinçel, Kızıltepe
Kaymakamı Hüseyin Çam ile ilçe belediye
başkanları, jandarma ve emniyet yetkililerin
katılımıyla düzenlenen uyuşturucuyla müca-
dele toplantısına başkanlık etti.

Kapasitemizi arttırıyoruz

Burada konuşan Bakan Soylu, güvenlik me-
seleleri konusunda adeta bilek güreşi halinde
olduklarını belirterek, "21'inci yüzyılı nere-
deyse karakterize eden, tanımlayan, sıkıştıran,
bazı güvenlik meseleleriyle biz bugün, tabiri
caizse bir büyük bilek güreşi halindeyiz. Yani
yıkılmadık, ayaktayız, mücadele ediyoruz,
hatta galip geliyoruz ama mücadelemiz ta-
mamlanmış ve bitmiş değil. Sözgelimi içeride
PKK terörüyle 40 yıldır uğraşıyoruz ve bugün
bu mücadelede en başarılı, en güçlü olduğu-
muz konumdayız, inşallah işin sonuna yakı-
nız. Hem devlet gücümüzün, üretimimizin
artmasıyla mücadele kapasitemizi arttırıyo-
ruz, hem de daha stratejik, terörün yanında
terörizmi de kapsayan daha modern bir bakış
açısıyla mücadele veriyoruz" dedi.

Lojistiği örgütler yapıyor

Yapılan mücadelelerde sonuç alındığını
ancak yeterli olmadığını aktaran Bakan
Soylu, "Dolayısıyla sonuç alıyoruz. Ancak
mücadele ettiğimiz bir saha var ki orada den-
geler biraz daha farklı. Evet, başarılıyız, evet
ciddi bir kapasite kullanıyoruz, evet bileğimiz
bükülmedi ancak bizim dışımızda üretilip ül-
kemize bir şekilde gelen bu zehir sektörü öyle
hızlı büyüyor ki burada 'bitti' demek, 'kazan-
dık' demek ne yazık ki mümkün değil. Bilakis
her gün yeni başlıyormuş gibi kendimizi yeni-
lemek ve mücadeleyi tabana yaymak, toplu-
mun tüm kesimlerini hep birlikte bu işin içine
katmak durumundayız. Günümüzde kimya
geliştikçe, özellikle sentetik uyuşturucu ala-
nında yeni ve daha güçlü zehirler imal edildi-
ğini hepimiz takip edebiliyoruz. Öte yandan
uyuşturucu, terörün, hatta kaçak göçün en
önemli finans ayağı. Dolayısıyla bu meselede
bizim sınırlarımızın dışında ama doğrudan
bize yönelen bir arz baskısıyla karşı karşıya
kaldığımızı bir kez daha ifade etmek istiyo-
rum. Bir yandan Afganistan’da afyon üretimi
artıyor, öte taraftan Avrupa’da sentetik uyuş-
turucu imalatı artıyor, diğer yandan terör ör-
gütleri özellikle PKK ve DEAŞ, bunun
ticaretini ve lojistiğini yapıyor. Özellikle
PKK’nın ana gelir kaynağının uyuşturucu ti-
careti olduğunu herkes zaten biliyor. Avrupa
uyuşturucu pazarının tamamı PKK’nın

elinde ve bunu geçen yıl ilk kez kendi raporla-
rında açıkça ifade ettiler. Amerika Birleşik
Devletleri, daha 2009 ve 2011 yıllarında iki
ayrı kararla PKK yöneticileri Cemil Bayık,
Duran Kalkan ve Murat Karayılan’ı uluslar-
arası uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan etmiş-
tir. Dolayısıyla karşımızda küresel bir tehdit
olarak sürekli büyüyen, terör örgütlerinin ana
geçim kaynağı olan ve tıpkı terör gibi doğru-
dan evlatlarımızı, çocuklarımızı, geleceğimizi
hedef alan bir meseleyle karşı karşıya olduğu-
muz aşikardır."

2019 yılı çok başarılı oldu

Bakan Soylu, 2019'un uyuşturucuyla müca-
delede yakın dönemin en başarılı yılı oldu-
ğuna dikkat çekerek, bunun devam edeceğini
söyledi. Türkiye'nin, hem doğudan hem de
batıdan uyuşturucu baskısı altında olduğunu
vurgulayan Bakan Soylu, "Şunu da sizlerle

paylaşmak isterim, bu mücadelede 2019 yılı,
yakın dönemin en başarılı yılı olmuştur. Bildi-
ğiniz gibi uyuşturucu madde bağlantılı ölüm-
ler, 2013 yılında 232 seviyesinden hızlı bir
yükselişle 2016 yılında 924 yani neredeyse 3
kat arttı. Yani kimyasal uyuşturucu artıkça
onların etkisiyle beraber uyuşturucuya bağlı
ölümler ciddi bir artış gösterdi. 2017 yılında
941 olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın
doğrudan talimatlarıyla konuya hassasiyetle
eğildik ve bu rakamı 2018 yılında 657'ye çek-
tik. Bu yıl sonu verilerimiz, adli tıp verileri bir-
kaç ay geriden geldiği için henüz netleşmedi
ama geçen yıl bu zamanla karşılaştırdığı-
mızda yaklaşık yüzde 40'larda bir azalış söz
konusu. Halihazırda 255 civarındayız ve
Allah nasip ederse 2019 rakamı 500'ün al-
tında gerçekleşecektir. Dünyada milyon kişi
başına madde bağlantılı ölümler 35, Av-
rupa’da 23, Amerika’da 329, bizde ise geçen

yıl 4.6, bu yıl ise 8'lerde olacak. Ama biz bu
rakamı kendimiz açısından kabul edilebilir
görüyor değiliz. Bu mücadeleyi aynı kararlı-
lıkla devam ettirmeliyiz. 2019 yılında toplam
148 bin 527 uyuşturucu operasyonu, 219 bin
gözaltı, 23 bin 619 tutuklama gerçekleştirdik.
Buradan özellikle savcılarımıza ve hakimleri-
mize de hassasiyetlerinden dolayı teşekkür
ederim. Özellikle biz hem doğunun hem de
batının baskısı altındayız. Doğunun doğal
uyuşturucu adı altında, batının ise sentetik
uyuşturucu adı altında baskısı altındayız.
2019'da 64 ton esrar, 7 milyon ectasy, 11 mil-
yon captagon, 42 milyon kök kenevir ele ge-
çirdik. Tabi pek çok madde başlığında
yakalamalar gerçekleştiriyoruz ama üç baş-
lıkta ciddi artış var; Birincisi skunk maddesi.
2018’de 10 bin 862 kiloydu, 2019’da 24 bin
242 kilo yakalandı. Aynı şekilde metamfeta-
min, önceki yıl 478 kiloydu, 2019’da bin 6
kilo oldu ki bu madde için çok büyük bir ra-
kamdır çünkü bu bir hammaddedir. Yani
bundan yaygın miktarda uyuşturucu elde
ediliyor. Üçüncü olarak kök kenevirde ciddi
bir artış görüldü. 2018’de 10 milyon kök ken-
evir yakalanmıştı, 2019’da 42.2 milyon kök
kenevir ele geçirildi. Bunun sadece piyasa de-
ğeri 15 milyar. Bu üç madde, 2020 yılında da
takibimizde olacaktır çünkü hem ciddi bir
artış var, hem de etkileri açısından önemli
maddelerdir" dedi. 

Aileler bilinçlendirilecek

Bakan Soylu, 2020 hedefinin ailelerin uyuştu-
rucu konusunda bilinçlendirmek olduğunu
söyledi. Topyekun seferberlikle uyuşturucuyla
mücadele edileceğini açıklayan Soylu, ailelere
de çağrıda bulundu. Bakan Soylu, şunları
söyledi: "Bizim 2020 hedefimiz veya temamız
diyelim, ailelerimizi, anne- babaları bu ko-
nuda bilinçlendirmektir. 2020'de ana hedefi-
miz anneler, babalar ve ailelerdir ve topyekun
bir seferberlik başlatmaktır. Her anneye, her
babaya buradan bir baba, bir aile bireyi ola-
rak sesleniyorum; ne olursunuz çocuklarını-
zın arkadaşlarının kim olduğuna dikkat
ediniz, çocuklarınızın boş zamanlarının ne-
rede geçtiğini birebir takip ediniz. Bakınız 23
bin uyuşturucu satıcısını bu yıl tutuklandı.
Sokaklarda bu insanların olduğunu, çocukla-
rımızın aklını çalmaya çalıştıklarını unutma-
yın. Topyekün mücadele ediyoruz devlet
olarak. Bize milletimizin itimadını boşa çıkar-
mamak için gayret sarf ediyoruz ama bu hep
birlikte yapılacak bir mücadeledir. Okulları-
mızın etrafındaki tedbirleri aldık, buna herkes
şahit. Işıksız her park, geceleyin suç işleme
alanıdır. Bu kadar açık ve net. Artık belediye-
lerimize buradan sesleniyorum. Led ışıklar
çıktı. Eskiden 10 lira maliyetti, şimdi 0.1 lira
maliyet. 80 bin üzerindeki metruk binadan
çok az kaldı. Burada tekrar söylüyorum
vurun geçin. Kabahatini bize atın. Bana bu-
güne kadar kabahat gelmedi. 60 binin üze-
rinde metruk bina ya yıkıldı ya ıslah edildi.
Her türlü pislik var metruk binalarda. Onun
için yapılması gereken bu metruk binalardan
temizlemek." DHA

Bakan Soylu, ailelerin, çocuklarını takip et-
mesi ve yetkililerle iletişimde olmaları ge-
rektiğine değinerek, "Çocuklarımıza nasıl
yaklaşmalıyız, bu meseleyi nasıl anlatmalı-
yız, gençlerimizle nasıl konuşmalıyız, onları
nasıl takip etmeliyiz, nelere dikkat etmeli-
yiz? 'Benim çocuğum yapmaz' tuzağına
nasıl düşmeyiz? Bunları çok daha etkin bir
şekilde gündeme getirmeyi hedefliyoruz.
Buradan ailelere çağrı yapmak istiyorum;
Özellikle Mardin'den, Kızıltepe'den bu çağ-
rıyı yapmak istiyorum. Çocuklarımızı, kuzu-
larımızı, Dicle'nin, Fırat'ın Kızılırmak'ın
kuzularını, uyuşturucu çakallarına kaptırma-
yalım. Bunu hem evladımızı koruma mese-
lesi, hem de ülkeyi terörden koruma
meselesi olarak görmek lazım. Bunlar bizim
en büyük zenginliklerimiz. Sevgilerimizin çi-
çekleri, ülkemizin gelecekleri, hep beraber
onlar için çalışıyoruz. Onlar için risk alıyo-
ruz. Onlar daha huzurlu bir ortamda yaşa-
sınlar diye. Daha iyi okusunlar, daha iyi
eğitilsinler, dünyaya daha faydalı olsunlar
diye. Tarihimizi, geleneklerimizi, dinimizi,
inancımızı daha iyi bilsinler diye. Uyuştu-
rucu, bu saydıklarımın hepsini, aile bağları-
nın tamamını köreltmektedir, huzuru
ortadan kaldırmaktadır. Onun için bunu çok
net söylüyorum; Bu sene özellikle Doğu ve
Güneydoğu'da uyuşturucuyla mücadeleye
sıkı bir şekilde asılacağız. Çocuklarımızı
heder edemeyiz. Çocuklarımızın yeri, ailele-
rinin, beraber oynadığı arkadaşlarının, spor
sahalarının yanıdır ve medeniyetin bize bı-
raktığı emanetlerdir. Hiç bir tezvirata, ya-

lana, laf kalabalığına kanacak halimiz yok-
tur. Variller içinde Avrupa’dan gelmiş ton-
larca uyuşturucuyu kamu binalarında ele
geçirmiyoruz, PKK’nın mağaralarında ele
geçiriyoruz. O malın sahibi bellidir. O malın
sahibi, Cemil Bayık’tır, Karayılan’dır, Duran
Kalkan’dır, PKK’ya 40 yıldır yatırım yapan-
lardır. Ezcümle, uyuşturucuyla mücadele,
bizim PKK ile mücadelemizin mütemmim
cüzüdür. Uyuşturucudan kurtardığımız her
bir genç, yaptığımız her bir uyuşturucu ih-
barı, gençlerimizin reddettiği her bir hap,
PKK'ya vurulmuş bir darbedir ve bu müca-
dele, polisin jandarmanın sahil güvenliğin
olduğu kadar, artık annelerin mücadelesidir,
babaların mücadelesidir, hepimizin müca-
delesidir. Yalnız ailelere, kamuoyuna şunu
da ifade etmek istiyorum. Bu iş sadece ev-
latlarımıza bir, iki nasihatle olacak iş değil-
dir. Lütfen bu konudaki yayınlarımızı takip
edelim. Bu zehri satanların, şeytanın aklına
gelmeyecek taktikleri var. Özellikle annelere
buradan sesleniyorum. Böyle bir meseleye
düştüğünüz andan itibaren aile bireyiniz ola-
rak kaymakamımız emrinizdedir. Bizatihi
kaymakamımız işini gücünü bırakacak, bu
işle ilgilenecek. Bazen toplantılarda arka-
daşlarımız öyle şeyler, öyle aldatma yön-
temleri anlatıyorlar ki bizler dahi şaşırıp
kalıyoruz. Dolayısıyla mutlaka devletin ilgili
birimlerinin bu konudaki yayınlarını dikkatle
takip edelim. Hepimiz cep telefonlarımızla,
sosyal medyada saatler geçiriyoruz. Ne olur
bir yarım saat de bu işle ilgili bilgi sahibi ol-
maya ayıralım" ifadelerini kullandı. 

YILI OLACAK!

ÇOCUKLARIMIZI KAPTIRMAYALIM

2020 MUCADELE2020 MUCADELE2020 MUCADELE2020 MUCADELE2020 MUCADELE2020 MUCADELE2020 MUCADELE2020 MUCADELE2020 MUCADELE
TOPYEKÜN

SEFERBERLİK

BAŞLATILACAK

AnkArA’dAki parti genel mer-
kezinde gazetecilerle bir araya
gelen İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, partisinin kuru-

luşundan bu yana geçen 2 yılı ve Türkiye
gündemini değerlendirdi. İYİ Parti'nin ku-
ruluşunun üzerinden 2 yıl geçtiğini anımsa-
tan Akşener, “Kuruluş süreci zorlu geçti.
Ömrüm sonuna kadar 24 Haziran 2018 se-
çime girmemizi sağlamak için İYİ Parti'ye
gelen milletvekillerine teşekkür edeceğim”
dedi.

Umutsuzluk hakimdi

Millet İttifakı’nın ortak adayı Ekrem İma-

moğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı seçilme sürecine de değinen Akşe-
ner, “23 Haziran 2019‘daki 2. İstanbul
seçim sonuçlarını başta AK Parti olmak
üzere tüm partiler iyi incelemeli. Kendisini
şehirli addeden, demokrasiye inanan, huku-
kun üstünlüğüne inanan orta sınıf seç-
mende, hangi partiye oy verirse versin,
umutsuzluk hakimdi. İkinci İstanbul seçim-
leri bu seçmene, istediğinde oyuyla siyaset-
çinin kulağını çekebildiğini gösterdi" diye
konuştu.

CHP ile de rakibiz

"Siyasette tek sesliliğin hakim olduğu, “pat-
ron bilir” anlayışına karşı duruyoruz. Bu
yüzden en küçük kararı bile toplantı yapa-
rak alıyoruz" diyen Akşener, "İYİ Parti'nin
mevcut üye sayımız 259 bin 410. Bunu Ha-
ziran'a kadar 300-350 bine çıkarmayı hedef-
liyoruz. Çat kapı siyaseti izliyoruz. Tüm
ilçeleri geziyoruz. Nutuk atmak yerine seç-
meni dinliyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni
partilerin demokrasiyi güçlendireceğini be-

lirten Akşener, "Yeni kurulacak partiler seç-
men açısından iyi. Yeni partiler seçenekleri
arttırır, rekabeti arttırır. Demokrasiyi güçlen-
dirir. Buna inanıyoruz. Ama şu da var: biz
rakibiz. Ak Parti ile de, CHP ile de rakibiz.
Bu nedenle ittifaklar konusunda şimdiden
bir şey söylemek istemem" dedi. 

İstanbul seçimi iyi incelenmeli

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi'nin tutmadığını ifade eden
Akşener,
"Keşke çalış-
saydı. Tut-
madı. Şimdi
7'den 77'ye
Türkiye'de ne
olsa, herkes
Sayın Erdo-
ğan'dan biliyor.
Tek adam reji-
minin getir-
diği durum.
Kısa, öz,
sivil yeni
bir Ana-
yasa ile
iyileş-

tirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi ge-
rektiğine inanıyoruz. Ben iyileştirilmiş güç-
lendirilmiş parlamenter sisteme bizi Sayın
Erdoğan'ın geçireceğini düşünüyorum.
Saray Erdoğan'ı kapattı, steril hale getirdi.
Paralel evren yarattı. 31 Haziran ve ikinci
İstanbul seçimini  AK Parti incelesin derken
bunu kastediyorum. Sonuçta Erdoğan'ın

sağduyusunun hakim olacağına ina-
nıyorum" diye konuştu. 

Davet gelse gitmezdim

Çok tartışılan tiyatro fotoğ-
rafını da değerlendiren Ak-
şener, "Biz insanların

tercihlerine karışmayı kendi-
mize yakıştırmıyoruz. Kim ne-

reye gitmek isterse gider. Sayın
Kılıçdaroğlu ‘HDP, PKK ile ilişkisini
kesmeden kendileriyle ilişki kurma-

yız' demişti. Ben buna bakarım.
Bu konuda değişiklik yok.

Ben megri megri konu-
sunda, Emine Erdo-
ğan konusunda hiç
konuşmadım. Kadın-
ların özne yapılma-
sına karşıyım. Ben

YENi SiSTEM TUTMADI
İYİ Parti kuruluşundan bu yana geçen 
2 yılı ve Türkiye gündemini değerlendiren
Akşener, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi keşke çalışsaydı. Tutmadı. Şimdi
7'den 77'ye Türkiye'de ne olsa, herkes
Sayın Erdoğan'dan biliyor” dedi

bir siyasi partinin, kurumsal yapının başındayım. Dolayısıyla
davet gelseydi gitmezdim" ifadelerini kullandı. 

Erken seçmi öngörmüyorum

“Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?” sorusuna cevap veren
Akşener, “Benim kişisel olarak inatlaşma huyum yok. Referan-
dumdan başlayan süreçten itibaren kendimi bu millete borcunu
ödeyen bir insan olarak görüyorum. İnatla, “ ben ben ben”
deme gibi bir huyum yok. Kendimi Sayın Erdoğan'ın yerine ko-
yuyorum 2023'e kadar süresi var o yüzden seçim öngörmüyo-
rum” dedi. 

Meral Akşener



PERŞEMBE 23 OCAK 2020

İLAN8



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Aralık 2019’da, 420 sözleşmeli perso-
nel alımı için iş ilanı verdi. İlana 22 bin

725 kişi başvurdu. Adaylar arasında mezu-
niyet notuna göre eleme yapıldı. Uygun
şartları taşıyan bin 298 kişi ile mülakat ya-
pıldı. İBB yönetimi, tüm görüşmeleri ka-
mera ile kayıt altına alınan mülakatlar
sonucu, 153’ü kadın 140’ı erkek olmak üzere
293 kişiyi işe aldı. İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 22 gün önce işe başlayan yeni perso-
nelle, Saraçhane’deki merkez binada bir
araya geldi.

Tümüyle umut verici"

Genç pırıl pırıl enerjik insanlar, bu çok güzel
bir görüntü. Bir de kadın erkek sayısı açısın-
dan cinsiyet eşitliği görüyorum. Tümüyle
umut verici" diyen İmamoğlu, "Hepiniz ara-
mıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler aramıza
katılalı 22 gün oldu. Aramızda çok fazla fark
yok. Biz de 142 gündür buradayız. Tecrübe
ve deneyim olarak çok iyi bir ekibe katıldığı-
nızı düşünüyorum. 85 bin civarında çalışanı
olan, çok iyi ve kocaman bir ekibe eşlik ede-
ceksiniz. Bu çok değerli. Elbette benim ve
çalışma arkadaşlarımın beklentileri var. Yanı
sıra 16 milyon İstanbullunun sizlerden bek-
lentisi var. Onun için maneviyatı da çok yük-
sek bir alana dahil oldunuz, bu çok değerli.
Farklı algılarla yoğrulduğumuz bir süreci,
180 derece başka yöne evirmeye, adalete da-
yalı bir sistemle yönetmeye çalıştığımız

insan kaynakları metodumuzun karşılığı
olarak buradasınız. Tabiri caizse siz şu an,
kendi yeteneklerinizle buradasınız. Sizi yü-
rekten alkışlıyorum" ifadelerini kullandı. 

Şeffaf bir süreç yürütüldü

Adaletin olmadığı bir yerde, diğer hiçbir şeyi
konuşmanın anlamı olmadığını belirten
İmamoğlu, "O bakımdan bütün arkadaşla-
rıma da teşekkür ediyorum. Çok şeffaf bir
süreçle işe alım gerçekleştirdiler. İyi bir ne-
tice çıkmış. Gözlerinizdeki o enerjiyi, ışıl ışıl
bakışı görüyorum. Ülkemizin en büyük ku-
rumsal yapılarından biri olan bir kamu ku-
rumuna dahil oldunuz. Bu sürecin başka bir
boyutu şudur: Çok üst seviyede hedefler ko-
yabilirsiniz. Performansınızla kendinizi çok
güzel yerlere taşıyabilirsiniz. Biz, bu alanı
size açacağız. Kamuda sizin gibi yetenekli
arkadaşların daha iyi yerlere gelebilmesini,
gerçekten kamuda bir dönemin değişmesi
gerektiğine inanan ben ve halkımız, bunu
sizlerle yapabileceğimize inanıyoruz. Böyle
bir süreci yaşamak, sizin hizmetlerinizi ol
anlamda da görmek istiyoruz. İnşallah bu
döneme sıkı sıkı sarılır, sahiplenir, büyük bir
motivasyonla çalışırsınız" diye konuştu. 

Kimsenin hakkını yemeyiz

Konuşmasını, "Biz nasıl bir ekibiz; biraz
ondan bahsedeyim. Biz, dürüstüz; dürüst
olacağız. Adiliz; adil davranacağız" şeklinde
sürdüren İmamoğlu, "Kamuya ait bir bi-
rimde, kamunun değerlerini yöneteceksiniz.
Dolayısıyla, sizler de dürüst, adil ve şeffaf

olmalısınız. Bu etik değerlerden asla taviz
vermeden, her anında halka hesap verdiği-
nizi, vermek zorunda olduğunuzu unutma-
malısınız. Bütün benliğimle bunu
söylüyorum ki; insan sevgisiyle doluyuz.
Kimseyi ayırt etmiyoruz. Düşünsenize, in-
sana hizmet ediyorsunuz ve bu şehir, dün-
yanın en karma kültürleriyle yoğrulmuş ve
buluşmuş bir şehir. Bu bakımdan mutlaka
sizler de insan sevgisiyle dolu olmalısınız.
Aynı zamanda insan sevgiyle dolu olan yü-
reğiniz işinize kapsayıcılıkla yansımalı. Tüm
işlerinizde, tüm eylemlerinizde kapsayıcı
ruhla topluma hizmet vermelisiniz. Sizlerin
de bu katılımıyla çok paralel bir tanım, her
zaman söylerim; hak ediyorsak, alırız. Kim-
senin de hakkını yemeyiz. Hak kazanırız. Li-
yakate dayalı bir süreci tanımlıyoruz.
Yetkinliklerimize güveniriz. Ona göre müca-
delemizi veririz. Bilgi, uzmanlık, becerileri-
miz kadar çağın tanımıyla inovasyonu,
ruhumuzdan eksik etmeyiz. Yenilikçi, gelişti-
ren, ‘Yeni ne var, yeni ne katabilirim sürece’
diyerek, gelişime açık bir grubuz. Bütün bu
ruhları, yenilikçiliği sürece katabilmeniz için
çevik olmanız, hızlı hareket etmeniz lazım.
Bir başka karakterimiz de bu. Sizden de
çevik olmanızı, asla hantal olmamanızı, işi
duraksatan değil kurallarına uygun bir şe-
kilde hızlandıran ve çözüm üreten bir anla-
yışla hareket etmenizi çok önemsiyoruz"
dedi.  İşçilere seslenen İmamoğlu, “Sizden
aynı cesareti belli kriterlerle ortaya koyma-
nızı talep ediyoruz. Örnek vizyonlarınızı, ha-
yallerinizi sürece katmalısınız" diye konuştu. 

PERŞEMBE 23 OCAK 2020

GÜNDEM

ZAYİ İLANLARI 
Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Murat Can Akbaş

Güven Market - Hakan Güven Gürpınar Mahallesi Ulusal Caddesi
No: 9/A-1 Beylikdüzü İstanbul adresli TR 34-K-112478 seri nu-

maralı işletme kayıt belgesi kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.
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HIDIR ULAĞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 bin 725 kişinin başvurup, uygun şartları taşıyan bin 298 kişinin mülakata çağrıldığı ve
yapılan görüşmeler sonucu işe alınan 293 yeni personelle Meclis salonunda buluştu. “Adaletin olmadığı bir yerde, diğer
hiçbir şeyi konuşmanın anlamı yok” diyen İmamoğlu, “Dürüst, adil ve şeffaf olmalısınız. Bu etik değerlerden asla taviz 
vermeden, her anında halka hesap verdiğinizi, vermek zorunda olduğunuzu unutmamalısınız" ifadelerini kullandı

ADALET YOKSA 
HICBIR SEY YOK

Yeni işçilere, "Prosedüre, bürokrasiye
boğulmayın" tavsiyesinde bulunan
Ekrem İmamoğlu, "Elbette kurallar başka
bir şey. Ama çözüm odaklı olmalısınız.
Çözüm aramalısınız. ‘Olmuyor, bitti!’ Yok
öyle bir şey. Benim hayatta en beğendi-
ğim yönlerimden birisi de çözüm ara-
maktır. Burada çok önemli başka bir
hususta cesur olacaksınız, cesur bir şe-
kilde konuşacaksınız. Fikrinizi söyleye-
ceksiniz. Duyulması gerekeni değil, ne
söylemeniz gerekiyorsa onu söyleyecek-
siniz. Bu size çok farklı bir konum suna-
cak. Değerinize değer katacak.
Beklentilerimiz bunlar. Sizin cesaretiniz
şehre kalite kayacak. Size de değer kata-
cak ve sizleri farklı yerlere taşıyacak.
Gerçekten çok etkilendim. Görüntünüz
bana da ayrı bir motivasyon kattı, moral
verdi. Bu şehrin ve bu ülkenin güzel, ye-
tenekli ve iyi yetişmiş insanlarıyla çok
güzel işler başaracağımıza hep inancım
tamdı. Hep böyle olmuştu. Şu anda bunu
daha da büyüttünüz, katladınız. Onun için
kendinizle gurur duyun. Sürecin gerçek
kahramanı sizlersiniz. Siz başardınız.
Ama bu bir başlangıç. Esas başarı bun-
dan sonra. Bunu da unutmayın. Hepinize
kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Gençli-
ğinizi, enerjinizle, inancınızla, vazgeçme-
yen karakterinizle, kararlılığınızla
güçlendirin. Çok güzel işlere imza atın.
Hayatınızın, ilk ve tek başarısı bu olma-
yacak. Hayatınıza çok daha güzel başarı-
lar katacağınıza eminim. Yolunuz açık
olsun. Sağlıklı, başarılı günler diliyorum
Türkiye’nin en değerli kurumlarından biri
olan İBB’de" temennisinde bulundu. 

ÇÖZÜM ODAKLI
OLMALISINIZ

İmamoğlu, konuşmasının sonunda mik-
rofonu genç mesai arkadaşlarına bıraktı.
Yeni İBB personellerinden erkek bir çalı-
şan, duygularını, “Bize, adil ve özgün bir
fırsat verdiğiniz için, mülakatları adil bir
şekilde yaptığınız için size çok teşekkür
ediyoruz. Zor bir olaydı gerçekten. Çok
önemli bir şeydi bizim için. Ümitsizleri,
ümitle doldurdunuz gerçekten. Umarım
da ülke için aynı şekilde devam eder”
sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu’nun yeni
mesai arkadaşına yanıtı, “Burada hiç
kimse akrabamız, yakınımız değil. Ama
biliniz ki benim yol arkadaşım, iş yolunda
benim akrabam. Bir de 16 milyon insana
ben öyle bakıyorum artık. Kendimi, bu
sürece adamış bir belediye başkanıyım.
Sizler gibi becerikli, değerli insanlar da
İstanbul’da var” oldu. 

MİKROFON
GENÇLERDE

Bugün kar
bekleniyor

MEtEoroloji Genel Müdürlüğü ve
AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da
bugün öğle saatlerinden itibaren kar ya-

ğışının etkili olması bekleniyor. Yağışın özellikle
Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması,
şehir merkezinde hafif kar yağışı tahmin ediliyor.
Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinin bugün Ka-
radeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın
etkisi altına gireceği tahmin edilirken, İstanbul’da
yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli
yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) beraberinde
sıcaklıkların da kar değerlerine gerilemesi bekleni-
yor.

Ekipler hazır bekliyor

Özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında gö-
rülmesi beklenen yağışların şehir merkezinde karla
karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, yüksek ke-
simlerde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos,
Kurtköy vb.) kar şeklinde yağacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, bir
gün süre ile etkili olması beklenen fırtına ve yağ-
ması muhtemel kar yağışına karşı ana cadde ve
meydanlarda hazır bekletiliyor. Çalışmalar
AKOM’dan koordine ediliyor. Öte yandan, yağışın
ardından açacak gökyüzü nedeniyle havanın ayaz
yapması, bu nedenle köprü ve viyadükler başta
olmak üzere yollarda kırağı (gizli buzlanma) ve
don olayları yaşanması bekleniyor. Sürücülerin kar
lastiği kullanması, yollardaki buzlanma uyarılarına
özellikle dikkat etmesi isteniyor. Uzmanlar, vatan-
daşların ev ve işyerlerinde soba ve baca gazı zehir-
lenmesine karşı dikkatli olması uyarısında da
bulunuyor.

EsEnyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayı-
sıyla gazetecilerle bir araya geldi. Belediye Nikah

Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Bozkurt, “Ben
aday olduğum ilk günden itibaren 'Alevi aday geldi' söylem-
lerini işittim. Ben alevi değilim ama alevi olmakta Anadolu
coğrafyasında önemli kültür ve inançlardan biridir. Benim
için; PKK'lı, ardından FETÖ'cü ve ulusalcı benzetmeleri ya-
pıldı. Göreve geldikten sonra görevden alınacağım, kayyum
atanacak iddialarıyla bugünlere geldik. Ben bunlarla uğraş-
mıyorum. Benim işim dedikodu değil” açıklamasını yaptı. 

Kanayan yarayı durdurduk

Gazetecilerin, “Kendinizi başarılı buluyor musunuz?” soru-
suna cevap veren Bozkurt, “Evet başarılı buluyorum. Başarı
hangi koşulda ne yaptığınızla ilgilidir. Bunu değerlendirirken
bakıyorum; belediyenin borçalarını nereden nereye getirdim.
Esenyurt'un imajı neredeydi, nereye getirdim. Yolsuzluklar
neredeydi nerelere geldi, vatandaş ile ilişkiler nerdeydi nere-
lere geldi. Tüm bunlar devam eden süreçler. Hedefimiz Tür-
kiye'nin en iyi belediyesi olmak. Türkiye'nin en kalabalık
ilçesiyiz. Memnuniyet anketine baktığımızda kararsızlar
hariç yüzde 60-70 oranında memnuniyet sonucu çıkıyor. Bu
oran yeterli midir, değildir. Ben Londra Belediyesini veya
Newyork Belediyesini devralmadım. 8-10 ayda yapabildikle-
rimize bakılmalı. Okuma yazma bilmeyen brinden şiir yaz-
masını beklemek gibi. Bu süreç meselesidir. Kanayan yara
vardı onu durdurduk. Liyakata uygun bir yapılanma yarat-
maya çalışıyorum. En önemli projem grev süremi namu-

suyla tamamlamak, Esenyurt'a adil, adam gibi, namuslu
hizmet etmek” ifadelerini kullandı. 

Her şeyi konuşabiliriz

Türkiye'deki siyasetin en önemli sorununun gerçekleri ko-
nuşmamak olduğunu belirten Başkan Bozkurt, “Mesela
Türkiye'nin sorunu mudur Kanal İstanbul? Türkiye'nin en
önemli sorunu ekonomidir, eğitimdir. Kanal İstanbul bunları
çözecek mi? Benim odaklandığım şey Esenyurt'taki çocuğun
ve gencin hayata daha iyi bakması. Bu ülkede barış ve kar-
deşlik içinde ve ötekileştirmeden yaşayabilir hale gelmeliyiz.
Bunları konuşmak gerek. Başkaları senaryo üretiyor, bunları
konuşmak anlamsız. Akıl sınırları içerisinde her şeyi konuşa-
biliriz” dedi. Esenyurt'tak i borcun ötelenmesi için, borcun
disipline edilmesi gerektiğini ifade eden Bozkurt, “Bu ko-
nuda çok büyük bir yol kat edemedik. Borç buldum fakat
yurt dışından kredi isteyerek. Ancak hukuksal açıdan Türki-
ye'ye döviz sokma kısmı zor. Bizim yıllık ödeyebileceğimiz 80
milyon. 500 milyonluk borç 1 yılda ödenir mi” diye sordu. 

Çevik kuvvet neden geldi?

Esenyurt Belediye Meclisi'ne çevik kuvvetin neden geldiğinin
sorulması üzerine, “Bunu çevik kuvvete sormak lazım” ceva-
bını veren Başkan Bozkurt, “Esenyurt belediyesini sizin vic-
danınıza bırakıyorum. Bu kadar demokratik ne zaman
yönetilmiştir onu sizin kararınıza bırakıyorum. Acaba Ak
Partili meclis üyeleri dahil konuşabiliyorlar mıydı? Konuş-
mak ve tartışmak güzeldir. Eskiden bu gibi toplantılarda
kayıt bile yaptırmıyorlardı. Şimdi herkes canlı yayın bile ya-
pabiliyor. Çevik kuvvetin buraya gelmesini kim istiyorsa
onun bunu cevaplaması lazım” diye konuştu. 

Sayıştay raporu var

Esenyurt Belediye eski Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun, 2011
yılında kurucusu olduğu Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür ve
Sağlık Vakfı’na üniversite yapılması için tahsis ettiği Esen-
yurt Belediyesi’ne ait 25 dönümlük arsa hakkında da açıkla-
malarda bulunan Başkan Bozkurt, “Burası geçmiş yıllarda
bugün ki değerle 1.2 TL'ye belediyeye iş yapan firma ile o işi
veren belediye yönetiminin ortak olduğu bir vakfa tahsil edil-
miş. Bu vakıfta 2011 yılından itibaren buraya tek çivi çakma-

mış. Bizde bunu iptal edelim lise kampüsü yapalım dedik.
Zaten sayıştayında raporu var. Aslında yapılan ihalelerin
önemli bir bölümüde budur. Onun dışında diğerlerini de
böyle bir ihtiyaç olursa kamuoyuna açıklarız. Bildiklerimizi
anlatıyorsunuz diyorsunuz, başka bildiğim birşey yok ki. Yıl-
lardır burayı gözlüyorsunuz ve her şeyi aslında biliyorsunuz.
Mahkemeye vermek için hukuk dışı davranış olması lazım.
Hukuk dışı davranış olması için de o hukuk dışı davranışın
tespit edilmesi lazım. Etik değerler başka bir şey, hukuk dışı-
lık başka bir şey” ifadelerini kullandı. 

Geçen sene 150 bu sene 45 

Geçen sene yapoılan bir ihalede parke taşının metrekaresinin
150 TL'ye alındığını, kendilerinin ise bu sene 45 TL'ye aldık-
larını belirten Başkan Bozkurt, “Hukuk dışı mıdır, değildir.
Ama adaletli midir, değildir. Kimi mahkemeye vereceğimizi
süreç içerisinde birlikte göreceğiz. Arkadaşlarımız o dosya-
ları inceliyorlar. Kaldı ki ben bunları seçim sürecinde de an-
lattım. Dedim ki belediyenin bulunduğu yer yüzde 20 kat
karşılığı verilmiş. Daha ne söyleyeyim.Siz eğer gazeteci ola-
rak Esenyurt'ta bir binanın 200 bin metrekare inşaatın yüzde
kaç kat karşılığı verilebileceğini biliyor olmanız lazım” dedi. 

6 bin 800 tane dava var

Esenyurt Belediyesi'nin 2.2 milyar borcu olduğunu dile 

getiren Başkan Bozkurt, “Belediye hakkında 6 bin 800
tane dava var. Esenyurt Belediyesi'nin sabit kıymet envan-
teri yok. Şimdi bu 3 nokta Esenyurt Belediyesi'ni yüzde 90
tarifleyen bir veridir. Bu verileri eğer okuyamıyorsak o
zaman sorun var. Bir belediye hakkında 6 bin 800 tane
dava niye açılır? 2 milyar 200 milyonluk borç nasıl olu-
şur? Bu borcun 570 milyonu belediyeye iş yapan şirketlere
olan borç. Geri kalanın çoğu da vergi ve SSK borcu. Yol
yapmışlar, parasını ödememişler ben ödüyorum. Şimdi o
yolu sen mi yaptın ben mi yaptım? Yani biz mi yaptık, siz
mi yaptınız? Bu davalar sonuçlanıyor. Ama daha ne gibi
şeyler söylemem gerektiğini inanın ben anlayamıyorum.
Her şey net. Esenyurt'un silüeti ve olanlar ortada. Burada
işte benim yaramaz çocuk dediğim arkadaşlar onu gör-
müyor, mikrofonu neden sağ eline almadım da sol elime
aldın diyor. Komik. Zaman zaman bunlar oluyor, bura-
daki arkadaşlarımıza söylemiyorum. Bunun düzelmesi
lazım. Herkesin şunu bilmesi lazım; geleceğe dair bir şey
yapmamamız durumunda burası ciddi şekilde kaosa dö-
nüşüp, yaşanılmaz bir hal alacak. 14 yılda yapılan ihaleler
ile ilgili bir çalışma yapmadık ama istenirse yaparız” 
tepkisini gösterdi. ALİ TARAKÇI

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, belediyeyi 2 milyar 200 milyon borçla
devraldıklarını belirterek, “Belediye hakkında
6 bin 800 tane dava var. Esenyurt Belediyesi'nin
sabit kıymet envanteri yok. Bu verileri eğer
okuyamıyorsak o zaman sorun var. Bir belediye
hakkında 6 bin 800 tane dava niye açılır?” dedi

Görevi devraldığında zabıta araçlarına benzin satan firmanın
yakıt vermediğini belirten Kemal Deniz Bozkurt, “Personel
maaşını 15 gün sonra ödeyebildik. Ama şuanda personelimi-
zin maaşını zamanından ödeyebiliyoruz. Hatta övünerek söy-
lüyorum; bir sonra ödeyeceğimiz parayıda ayarlıyoruz. Yani
Esenyurt Belediyesi personeli hiçbir zaman maaşını zama-
nında alamayacağını düşünmeyecek. Geçmiş yıllarda SSK
borcu hiçbir zaman ödenmemiş, biz geldiğimiz günden itiba-
ren bunların hepsini, SSK borcunu da, vergi borcunu da ödü-
yoruz. Ama ben kendi adımı şirket yönetim kurulu başkanı
olarak tescil etmek için ticaret odasına evrak düzenleyip gön-
derdik. Ticaret Odası tescil etmedi. Tescil etmeyince mahke-
meye başvurduk. Mahkeme görüldü ve mahkeme tescil
etmemeyi tam kanunsuzluk olarak nitelendirdi. Benim
hemen tescil etmem gerektiğini yazdı. Ama ticaret odası tes-
cil etmedi. İstinaf mahkemesi sonucunu bekliyoruz. Aslında
mahkemenin kararını uygulamaması suç. Ama Türkiye'de
ne kadar hukuk var gözünüzü kapatın ve düşünün” dedi. 

Göreve geldiğimizde 
yakıt bile alamadık6 bin 800 tane dava niye açılır?
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www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.



İ ngiltere’nin çok okunan gazetelerinden
The Guardian, Suudi Arabistan yöne-
timinin Amazon.com ve Washington

Post gazetesi kurumların sahibi olan Jeff
Bezos’un akıllı telefonunu hacklediğini
yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar, iki Bir-
leşmiş Milletler yetkilisinin hazırlanan ra-
poru bugün sunacağını ve kamuoyuna
açıklayacağını aktardı. Bezos’un güvenlik
ekibi tarafından hazırlanan raporda, Suudi
Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın What-
sApp üzerinden bir video gönderdiği ve bu
videonun virüslü olduğu vurgulandı. Ra-
porda, bu videodan sadece bir ay sonra yani
2018’in ortalarından itibaren çok ciddi bir
veri akışı gerçekleştiği belirtildi.

Bezos'un ilişkisi bitti

Guardian’a konuşan kaynaklar, hassas bir
konu olduğu için isimlerini açıklamazken,
Birleşmiş Milletler’in daha kapsamlı bir in-
celeme yapmayı gündemine alabileceği be-
lirtildi. Jeff Bezos’un gizli yazışmalarının
ortaya çıkmasının ardından evliliği bitmişti.
National Enquirer gazetesinde yayınlanan
yazışmalarda Bezos, TV sunucusu Lauren

Sanchez ile flört ediyordu. Skandalın patlak
vermesinin ardından çift ilişkilerini gizlemeyi
bırakmıştı. Suudi Arabistan’ın ABD Büyük-
elçiliği, Twitter üzerinden bir açıklama yapa-
rak, “Suudi Arabistan Krallığı’nın Sayın Jeff
Bezos’un telefonunu hacklediğine yönelik
haberler absürt. Bu konu ile ilgili bir soruş-
turma başlattık ki bütün gerçekleri görelim”
ifadesini kullandı.

Gizli bilgilerine eriştiler

Bezos’un savunma amiri tarafından yapılan
açıklamada, Suudi Arabistan’ın ünlü iş in-
sanının cep telefonuna erişimi olduğu ve
birçok gizli yazışmayı ele geçirerek yaydığı
ifade edildi. Guardian’ın haberinde, “Suudi-
ler, iş insanının telefonuna ve gizli bilgilerine
erişti. Bunlar arasında Bezos ile eski bir tel-
evizyon sunucusunun gizli aşkı ile ilgili me-
sajlaşmalar da vardı. Nitekim bu
mesajlaşmalar daha sonra tabloid gazetesi
National Enquirer’da yayınlanmıştı” ifadesi
yer aldı. Bu ifşanın ardından Bezos’un evli-
liği bitmiş ve 115.6 milyar dolar servete
sahip olan ünlü iş insanı yeni sevgilisiyle ka-
muoyunun karşısına çıkmıştı.
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T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1119609)

ESAS NO : 2020/25 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : İstanbul, Silivri, Fenerköy Mah., 872 parsel
MEVKİİ : Sarıköy
PAFTA NO : -
ADA NO : -
PARSEL NO : 872 
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 21.700,00m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hacı Mehmet Güney
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 872 parsel

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedeli-
nin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/25 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
a-)Meşruhatlı  davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya
adli yargıda  maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütme-
nin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahke-
mece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal  kamulaştırmayı yapan idare adına tescil
edilecektir. 
d)Mahkemece tespit edinilecek kamulaştırma bedeli hak  sahipleri adına T.C Vakıflar Bankası Silivri Şube 
Müdürlüğüne yatırılaçaktır.
e)Konuya  ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 
10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f)Yukarıda esas numaraları yazılı dosyanın duruşması 06/02/2020 günü saat 13:15 'dan itibaren Silivri 
2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlamıştır. 
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 
5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur 16/01/2020

DIŞ HABER

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Guardian, 2018 yılında
Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda öldürülen
Cemal Kaşıkçı cinayeti öncesinde Suudi Arabistan'ın kapsamlı 
bir plan yaptığını ortaya çıkardı. Birleşmiş Milletler'e de 
sunulan raporda, Cemal Kaşıkçı'nın yazdığı Washington 
Post gazetesi ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un cep 
telefonunun cinayetten sadece 5 ay önce hacklendiği belirtildi

JEFF BEZOS’U 
HACKLEMISLER

Trump’ın azil süreci tıkandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın 

görevden alınma süreci Senato'da 
görüşülmeye devam ediyor... 

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki 
Senato'da bugün gerçekleşen 

oturumda sıcak bir gelişme yaşandı.
Cumhuriyetçi senatörler, 

Demokratların, "Eski ulusal güvenlik
danışmanı John Bolton ifade versin" talebine

itiraz etti ve bu hamleyi engelledi

ABD’De gündem başkan Do-
nald Trump’ın görevden alın-
ması süreci kapsamında dün

Senato’da ilk duruşma yapıldı. Geçen
yılın Temmuz ayında Ukrayna Cumhur-
başkanı Zelenski ile yaptığı telefon görüş-
mesinde 2020 seçimlerinde en önemli
rakibi olması beklenen Demokrat Parti’nin
başkan aday adayı Joe Biden ve oğlunun
iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütme-
sini istemek ve bu ülkeye yapılması plan-
lanan 391 milyon dolarlık askeri yardımı
soruşturmalar başlayıncaya kadar askıya
almakla suçlanıyordu. Dün başlayan Se-
nato’daki duruşmada peş peşe sıcak ge-
lişmeler yaşandı… Cumhuriyetçilerin
kontrolündeki Senato, Demokratların
talep ve isteklerini peş peşe reddetti.
ABD basını ve Reuters gibi uluslararası
haber ajansları Cumhuriyetçi senatörlerin

Demokratların talebini reddettiğini son
dakika gelişmesi şeklinde duyurdu. De-
mokratların, “eski ulusal güvenlik danış-
manı John Bolton’ı tanık olarak çağırma”
talebini Senato engelledi.

Trump üçüncü oldu

Görevi kötüye kullanma ve Kongre’ye
engel olmak suçlanan Trump böylelikle
azille karşı karşıya kalan üçüncü başkan
oldu. 1868 yılında dönemin ABD Başkanı
Andrew Johnson, 1998’de Demokrat Baş-
kan Bill Clinton benzer süreçten geçmişti.
Her iki başkan da Senato’da yapılan oyla-
madan geçerek görevine devam etmişti.
Cumhuriyetçi Başkan Richard Nixon da
Watergate skandalının patlak vermesiyle
birlikte azil sürecine girmiş fakat 
görevinden istifa ederek süreci devam 
ettirmemişti.

Yunanistan’da 
bir ilk gerçekleşti

yuNaNistaN’da bir ilk ya-
şandı. Dün parlamentoda
yapılan oylamada Yargıtay

Başkanı olan Katerina Sakelaro-
pulu ülkenin ilk cumhurbaşkanı
seçildi. Yunanistan’ın çok oku-
nan gazetelerinden Kathimeri-

ni’nin haberinde
Sakelaropulu’nun toplam

261 oy aldığı belirtildi.
Ülkenin ilk kadın cum-
hurbaşkanı olacak Sa-
kelaropulu, yemin
töreninin ardından 13

Mart’ta görev sü-
resi dola-

cak
Pro-

kopis Pavlopulos’ın koltuğuna oturacak.
Oylamadan önce Yunanistan Başbakanı
Miçotakis, “Bence devletimizdeki en üst po-
zisyonu bir Yunan kadınına vermenin za-
manı geldi” demiş ve partisi Yeni
Demokrasi’nin Sakelaropulu’ya destek vere-
ceğini açıklamıştı. Oylamadan önce geçen
yıl yapılan seçimlerde iktidarı kaybeden
solcu Syriza ise muhafazakar cumhurbaş-
kanı Prokopis Pavlopulos’a oy vereceklerini
açıklamıştı. Sakelaropulu, 5 yıl boyunca
görev alacak.

Sakelaropulu kimdir?

Selanik’te doğan Sakelaropulu, Atina ve Pa-
ris’te hukuk eğitimi aldı. Eğitiminin ardın-
dan farklı kurumlarda çalışan 63 yaşındaki
Sakelaropulu, Cumhurbaşkanlığı görevin-
den önce Yargıtay başkanı olarak görev alı-
yordu. 17 Ekim 2018’de görevine başlayan
Sakelaropulu sık sık akademik makale ve
yazılar yazarak gündeme geliyordu. Sakela-
ropulu özellikle çevre, azınlık ve göçmen
hakları üzerindeki hassasiyeti ile tanınıyor.

Yunanistan parlamentosu, bugün yaptığı oylama ile tarihe geçti. Yapılan oylamada Katerina
Sakelaropulu cumhurbaşkanı seçildi. Sakelaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Skandal şikayet!
Kıbrıslı Rumlar adına Avrupa 
Parlamentosu'nda (AP) Milletvekili olan
Kıbrıslı Türk asıllı Niyazi Kızılyürek,
Türkiye'nin 'Ada'nın Kuzeyinin
demografik yapısını değiştirdiğini, 
buna müdale edilmesi' gerektiği yönünde
Avrupa Komisyonu’na bir
soru önergesi verdi

Niyazi Kızılyürek, Türkiye'nin
Kıbrıslı Türklere karşı bir kültür
savaşı başlattığını ileri sürdü.

KKTC'ye Türkiye'den gelen vatandaşların
sayılarının arttığını, bunların vatandaş ya-
pıldığını öne süren Kızılyürek, "Bu şekilde
Kıbrıs Türklerinin siyasi iradesine ve ayrıca
toplumun demografik yapısına müdaha-
lede bulunuluyor" dedi. Kıbrıslı Türk asıllı
Rum milletvekili Kızılyürek, soru önerge-
sinde, "Kıbrıs Türk toplumunun, asimilas-
yon ve Türkiye’ye entegrasyon tehdidiyle
karşı karşıya olduğunu" öne sürdü. Kızılyü-
rek, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin
tutumlarına etkin bir şekilde karşı koyup
koymayacağını sordu. DHA

ABD 
Başkanı
Donald
Trump
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Ş AHANE ZÜĞÜRTLER
Rusya'daki devrimden sonra pek çok
Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ou-

ratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yük-
lüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu
paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve
uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam
ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır
ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir
gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir ser-
vete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat ya-
şayan çiftin başına akılalmaz olaylar gelir.
Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör,
yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te
yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek is-
teyenler için kaçırılmaz bir fırsat. Jacques De-
val’ın yazıp Haldun Dormen’in yönettiği
oyunda; Barış Çağatay Çakıroğlu, Besim De-
mirkıran, Can Başak, Caner Bilginer, Ceylan
Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Engin
Akpınar, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur
Şirin, Özgün Akaçça, Süeda Çil rol alıyor. Oyun,
22-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Harbiye
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

MATRUŞKA
Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, ça-
tışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar...  Va-
roluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın
birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama
mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla
yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğ-
raşını mercek altına alıyor. Tuncer Cücenoğ-
lu’nun yazıp Bora Seçkin’in yönettiği oyunda
Cem Karakaya, Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun,
22-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat
Nuri Sahnesi’nde.

BEN ÇAĞIRMADIM
Yazacağı yeni romana konu arayan Mithat, o
akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekle-
riyle etrafta ün salmış Madam'ı akşam yeme-
ğine davet eder. Mithat'ın amacı hem
mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de
misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmektir.
Ancak işler hiç beklenmedik bir şekilde ilerler.
Mithat ve karısı Leyla için, o akşamdan sonra
hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Noel Co-
ward’ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza
Zobu’nun çevirip Engin Gürmen’in yönettiği
oyunda; Aslı Seçkin, Betül Kızılok Bavli, Engin
Gürmen, İrem Arslan, Neşe Ceren Aktay, Pelin
Budak, Tolga Yeter rol alıyor. Oyun, 22-25 Ocak
2020 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad
Sahnesi’nde. 

SON
Tüm bilgi dijital ortama aktarılmış, insanlar tek
tek damgalanıp sınıflarına göre bölgelere yer-
leştirilmiş ve hafızalarını silen bedava yemek-
lerin etkisiyle her şeyi unutmaya
başlamışlardır. Değiştiril-
memiş gerçeklerin ya-
zılı olduğu tek şey,
tüm diğer belge-
lerle birlikte yok
edilen işaretli
kağıtlardır.
Karşılayıcı
ve onunla
yolu kesi-
şenler
şimdi
hem
kendi
unutturul-
muş
geçmişle-
rine sahip
çıkmak
hem de
ger-
çek-
leri
ken-
dile-

rinden sonrakilere aktarabilmek için bu kağıtla-
rın peşindedir. Özgür Kaymak’ın yazıp yönettiği
oyunda; Emre Çağrı Akbaba, Tarık Köksal, Aslı
Menaz, Aslı Şahin, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can
Alibeyoğlu, Cemal Ahhan Şener, Ercan Demir-
han, Onur Demircan, Özgür Atkın, Volkan Öz-
türk, Neslihan Ayşe Öztürk, Zeki Yıldırım
rol alıyor. Oyun, 22-25 Ocak 2020 tarih-
leri arasında Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi’nde.

KARINCALAR - 
BİR SAVAŞ VARDI
Bir asker, nedenini bilmediği
ve hiçbir şeyini anlayamadığı
savaşta firar eder. Özgürlüğe
koşup sevgilisine kavuşaca-
ğını sanırken ayağı bir ma-
yına kilitlenir. İşgal için gittiği
topraklarda kendine esir olan
asker, hayatta kalabilmek için,
topuğunu mayından ayırma-
mak zorundadır. "Burada ne
kadar kalırım, bilemiyorum. Bildi-
ğim bir şey varsa, artık ben seni
bekliyorum!.." Boris Vian ve John
Steinbeck'in metinlerinden yola çıka-
rak Gökhan Aktemur'un
oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği
oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 22-25 Ocak
2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade

Celal Sahnesi’nde. 

TATLI KAÇIK 
Mr. Tanner ile paylaştığı

evinde, çöp toplayarak ya-
şayan, çevresindeki her

şeye sonsuz bir sevgi ve
şefkatle bağlı Opal’in
kendi halindeki ya-
şamı üç davetsiz mi-
safirin gelişi ile
umulmadık şekilde
değişir. Sol, Gloria
ve Brad kendi he-
saplarının peşinde
Opal’in huzur dolu
yaşamına giriverir-
ler. Kendi kendine
yetmeyi becerse de
yalnızlıktan muzda-

rip Opal onları haya-
tına almak
konusunda en ufak
bir tereddüt bile
duymaz ancak son-
suz bir iyi niyetle
evinin kapılarını aç-
tığı misafirleri sev-
gilerini paylaşmak

konusunda Opal kadar istekli değildirler. John
Patrick’in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan
Levendoğlu’nun çevirdiği, Naşit Özcan’ın yö-
nettiği oyunda, Ayşe Kökçü, Çağlar Polat, Eylül
Soğukçay, İbrahim Can, Mehmet Soner Dinç,
Mert Aykul rol alıyor. Oyun, 22-25 Ocak 2020
tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde. 

ÇIN SABAHTA
Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin da-
yatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını
kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolo-
jilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi’nin
boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan
dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca
hayalini kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşın-
mayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve
mutluluğu, Güneşi’nin dünyasına pek çok yeni-
lik getirecektir. Nezihe Meriç’in yazdığı Hülya
Karakaş’ın yönettiği oyunda, Ayşe Günyüz De-
mirci, Hülya Karakaş rol alıyor. Oyun, 22-25
Ocak 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa
Sahnesi’nde.

ON İKİ ÖFKELİ ADAM

Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul görül-
düğü jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa ne
olur? 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramını
sorgulayan oyun tiyatro seyircisiyle buluşuyor.
Reginald Rose’un yazıp Arif Akkaya’nın yönet-
tiği oyunda Ahmet Özarslan, Ali Gökmen Altuğ,
Burteçin

Zoga,
Enes Mazak, Erkan
Akkoyunlu, Gün Koper, Kutay Kırşehirlioğlu,
Mehmet Avdan, Metin Çoban, Nihat Alpteki,
Rahmi Elhan, Serdar Orçin, Selçuk Yüksel rol
alıyor. Oyun, 23-25 Ocak 2020 tarihleri ara-
sında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahne-
si’nde. 

NORA (BİR BEBEK EVİ)
Modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen
doğumunun 190. yılında çağdaş insanın dra-
mını anlatmaya devam ediyor. Maddi baskı al-
tında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve
yok olan değerleri ele alırken, insan onuru ve
kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapıyor. Konu-
sunu gerçek yaşamdan alan başyapıtında ger-
çek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve
birey olarak kadının varolamadığı bir yuvanın
nereye savrulacağını gösteriyor. “Nora (Bir
Bebek Evi)”, yazımının üzerinden yüz kırk yıl
geçmiş olmasına rağmen bugün de tartışıl-
maya ve güncelliğini korumaya devam ediyor.
Henrik Ibsen’in yazıp Ali Gökmen Altuğ’un yö-
nettiği oyunda, Berna Adıgüzel, Cengiz Tangör,
Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Reyhan
Karasu,  Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 22-25
Ocak 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem
Yılmazer Sahnesi’nde.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 

Tiyatroları, 22-26 Ocak
2020 tarihleri arasında 

20 oyunla seyirci karşısına
çıkıyor. Bu hafta 

sahnelenecek oyunlar 
arasında, Şahane Züğürtler,

Matruşka, Ben 
Çağırmadım, Son, Karınca-

lar-Bir Savaş Vardı, Tatlı
Kaçık, Çın Sabahta gibi

oyunlar var

YIRMI OYUN 
HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)
Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Arda Aydın’ın yönet-
tiği Harikalar Mutfağı’nda Papatya Sokağı'nda lo-
kantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın
yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli
kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve
bayan Gülücük’tür. Oyunda ustalığın, bir işi yapar-
ken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabi-
leceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç,
Berfu Aydoğan, Sema Çeker ve Gözde İpek Köse’nin
rol aldığı oyun, 26 Ocak 2020 tarihinde Harbiye
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

RÜYA(5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kulla-
nılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları
nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtar-
dığı anlatılır. Özge Midilli-Ertan Kılıç’ın yazdığı Özge
Midilli’nin yönettiği oyunda Nilay Yazıcıoğlu, Tarık
Köksal, Nilay Bağ, Ceren Kaçar, Ceysu Aygen, Çağ-
lar Polat, Emre Çağrı Akbaba, Mehtap Gündoğdu
Akbulut rol alıyor. Oyun, 26 Ocak 2020 tarihinde
Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve se-
vimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kal-
maz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları
elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak
için iş aramaya başlar. Girdiği işlerden çocuksu du-
yarlılığı nedeniyle bir bir kovulur. Pabuçlarına asla
kavuşamayacağını düşünüp umutsuzluğa kapıldı-
ğında, imdadına çocuklar yetişir ve onların deste-
ğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte
kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam
eder. Dersu Yavuz Altun’un yazıp yönettiği oyunda;
Ayşe Günyüz, Çağrı Büyüksayar, Oğuzhan Oğuz,
Gülsüm Alkan, Samet Silme, Sefa Turan rol alıyor.
Oyun, 26 Ocak 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad
Sahnesi’nde.

BİR KÜMES HİKÂYESİ(5+ Yaş)

Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların
gözünden bakan oyun, kümes sakinlerinin macera-
larını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken;
çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaş-
lık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli
mesajlar veriyor. Hilmi Zafer Şahin’in yazdığı Ebru
Üstüntaş’ın yönettiği oyunda; Direnç Dedeoğlu, İbra-
him Ulutaş, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma İnan,
Hasip Tuz, Kamer Karabektaş, Neşe Ceren Aktay ve
Mana Alkoy rol alıyor. Oyun, 26 Ocak 2020 tarihinde
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

ÜZGÜN AĞAÇLAR ÜLKESİ (5+ YAŞ)

Gökçe Yaşar’ın yazıp, Yeşim Koçak ve
Selin Türkmen’in yönettiği Üzgün Ağaçlar
Ülkesi’nde tüm ağaçlar artık kocaman

meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe
düşkün Kraliçe de  bu işten pek mem-

nundur. Ama Büyücü’nün daha büyük
meyveler yetiştirmek için hazırla-
dığı iksirler, aslında bütün ağaçları
hasta etmekte, kurutmaktadır.
Prenses, ne yapsa da Kral baba-
sına bunu anlatmayı başara-
maz. Günün birinde Kraliçe de
Prenses de iksirli meyvelerden
yiyerek uykuya dalar. Şimdi Kral
çok sevdiği kızı ve Kraliçe’sini
uyandıracak bir çare bulmak zo-
rundadır. Buğra Can Ildırışık, Bur-

han Yeşilyurt, Can Tarakçı,
Mehmet Soner Dinç, Melisa De-

mirhan, Ali Murat Altunmeşe, Şenay
Bağ ve Zeynep Ceren Gedikali’nin rol

aldığı oyun, 26 Ocak 2020 tarihinde Üs-
küdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

POLLYANNA (7-77 Yaş)

Annesi yıllar önce yaşamını yitirince, yardım der-
neği himayesinde yaşamaya başlayan Pollyanna,
babasını da kaybettiği haberini alır. Bu
hayat dolu küçük kız, katı ve ku-
ralcı biri olarak tanınan Polly
Teyzesiyle birlikte yaşaya-
caktır. Pollyanna’nın ko-
nağa gelmesiyle
beraber çevredeki
herkesin hayatı de-
ğişmeye başlar.
Dünya çocuk edebi-
yatının en önemli
eserlerinden biri
olan Pollyanna, her
tür olumsuz du-
rumda bile” mutlu-
luk”un
yaratılabileceğini;

çözüm üretebilme yeteneği kazandıktan sonra ha-
yata umutla bakılabileceğini anlatıyor. Eleanor
H.Porter'ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğ-
lu'nun uyarlayıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Yıl-
maz Aydın, Berk Samur, Destan Batmaz, Dolunay
Pircioğlu, Emrah Derviş Soylu, Ezgim Kılınç, Nazan
Yatgın Palabıyık, Onur Şirin, Ömer Barış Bakova,
Serap Doğan, Yeşim Mazıcıoğlu Bulut, Bahar Çebi
rol alıyor. Oyun, 26 Ocak 2020 tarihinde Ümraniye
Sahnesi’nde.

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan
koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşü-
nen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa başlarlar.
Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi
kendini feda ederek "düşman ülkeye" gizlice girer.
Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını or-
taya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir.
Hasan Erkek’in yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği
oyunda; Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Emrah
Can Yaylı, Ercan Demirhan, Selen Nur Sarıyar, Uğur
Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak’ın
rol alıyor. Oyun, 26 Ocak 2020 tarihinde Gaziosman-
paşa Sahnesi’nde.

YAŞAYAN SAYFALAR(6+YAŞ)

Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve arkadaş-
ları ile oyunlar oynayarak geçirmeyi çok sever.
Ancak uzun zamandır neredeyse hiç arkadaşı kal-
mamıştır. Tüm arkadaşları vakitlerini sanal oyunlar
ve tabletleri ile geçirmeyi tercih etmektedir. Kumsal,
küçücük dünyasında yapayalnız kalmıştır ve artık bu
duruma bir çözüm bulması gerektiğini düşünür. O sı-
rada sadık bir dostu yardımına yetişecektir. Bakalım
bu sadık dostun önerisi Kumsal’ı özlediği günlere
kavuşturabilecek midir? Şirin İnci’nin yazdığı Göksel
Arslan’ın yönettiği oyunda A.Gurur Kuyucak, Alp
Tuğhan Taş, Emre Şen, Erol Ayvaz, Eylül Soğukçay,
Gizem Akkuş, Gül Yıldırım, Pınar Demiral, Onur De-
mircan, Sarin Karadaş rol alıyor. Oyun, 26 Ocak
2020 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sah-
nesi’nde.

PALYAÇO PRENS (+3 YAŞ)

Palyaço Prens, çocukların hayal dünyalarının masal
olgusu ile beslenmesi için kurguladığımız bir oyun.
Kahramanlar, olaylar, olup biten her şey bir masal.
Tiyatro, bu masalın onlara anlatılabilmesi için kul-
landığımız araçlardan sadece biri. Günümüzde
prensler, prensesler yok ama masalımızda onlara
ait gördüğümüz tüm duygular hala var. Şefkat-acı-
masızlık, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuzluk... En
önemlisi sevgi... O hep vardı, hala var. Palyaço
prens sevgiyi renklerle anlatan bir oyun. Oyunda;
Arda Alpkıray, Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Ayşecan
Tatari, Deniz Yeşil Mavi, Doğan Şirin, Hakan Gümüş,
Hazal Uprak, Musa Arslanali, Özgün Akaçça, Özgür
Dağ rol alıyor. Oyun, 26 Ocak 2020 tarihinde Üskü-
dar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık…
Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar
verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O
da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfak-
taki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı,
Kaptan Cook’u aramaya gitmiştir ve kim bilir başın-
dan ne maceralar geçmektedir… Derya Yıldırım’ın
yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği oyunda Derya
Yıldırım rol alıyor. Oyun, 23, 24 Ocak 2020 tarihle-
rinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi’nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuk-
laların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan
eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kur-
dunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolcu-
luğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen,
çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta ara-
dığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha
kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal

çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun
somut nesnelerle soyut kavramları ilişki-

lendirerek çocuğun algısını geliştir-
meyi amaçlamaktadır. 

Çocuğun günlük yaşamında ya-
şadığı çelişkileri renkli bir hayal
dünyasında yeniden yaratan
oyun çocuğa kendi gerçekliğine
dışarıdan bakabilme şansı verir.
B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. 

Barış Bakova’nın yazıp B. Çağa-
tay Çakıroğlu’nun yönettiği

oyunda; Elyesa Çağlar  Evkaya ve
Seda Çavdar rol alıyor. Oyun, 

23, 24 Ocak 2020 tarihlerinde Gazi-
osmanpaşa Ferih Egemen Çocuk

Sahnesi’nde.

SON HAFTADA ÇOCUK OYUNLARI



E senyurt Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Türkiye
Voleybol Federasyonu ile imzaladığı

protokol kapsamında, Türkiye’de 6-12 yaş
arasındaki tüm çocukları voleybol ile ta-
nıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artır-
mayı hedefleyen Fabrika Voleybol’un yeni
okulu Esenyurt’ta açıldı. Esenyurt Beledi-
yesi Örnek Kapalı Spor Salonu’nda baş-
latılan Fabrika Voleybol sosyal sorumluluk
projesinde, ilçedeki çocuklara Milli Takım
hocaları tarafından ücretsiz eğitim verili-
yor. Gerekli materyaller federasyon tara-
fından karşılandığı uygulamada, eğitimler
yıl boyunca devam edecek.

Hedef 300 sporcu

Bu uygulamayla Esenyurt’ta yaşayan 6-
12 yaş arası çocuklara sporu sevdirerek,

Milli Takım’a sporcu yetiştirmeyi hedefle-
diklerini söyleyen Milli Takım antrenörü
Nilüfer Üstüner, “Fabrika Voleybol Tür-
kiye Voleybol Federasyonu tarafından
2013 yılında kurulmuş bir voleybol okulu-
dur. Esenyurt Belediyesi ve federasyon ta-
rafından ilçede bir sosyal sorumluluk
projesi haline dönüştürüldü. Esenyurt,
genç ve yetenekli bireylerin potansiyelinin
yüksek olduğu bir ilçe. Bu yüzden proje-
miz burada yoğun ilgi gördü. Sayımız
kısa sürede 130’a ulaştı” dedi. Eğitimlerin,
öğrencileri yaş gruplarına göre gruplandı-
rılarak yapıldığını belirten Üstüner,
“Örnek Kapalı Spor Salonu’nda pazar-
tesi ve cuma günleri tüm gün hizmet ver-
mekteyiz. Bu uygulamada ilk yıl için
sporcu sayımızı 300’e ulaştırmayı hedefli-
yoruz. Esenyurt Belediyesi ve Türkiye Vo-

leybol federasyonuna bize bu hizmetleri
sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz”
diye konuştu.Amaç gençleri Türk spo-
runa kazandırmakEsenyurt Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü
Doğan Yılmaz ise, “Belediyemiz ve fede-
rasyon arasında bir protokol imzaladık.
Bu projedeki amacımız, Esenyurtlu ço-
cuklarımızı Türk sporuna kazandırabil-
mek. İlçemizdeki genç yeteneklerin
kendilerini bu okulda keşfedeceğine ve
Milli Takım bazında sporcular yetiştirece-
ğimize inanıyorum. Buradan Federasyon
Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ’a ve
sporculara hiçbir zaman desteğini esirge-
meyen Esenyurt Belediye Başkanımız
Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkürlerimi su-
nuyorum” şeklinde konuştu. 
TÜRKAN ERVAN
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Makedon futbolcu Adis Jahovic Türki-
ye'de yeni bir sayfa daha açıyor. Makedon
golcü ligin ikinci yarsında Antalyaspor
forması giyecek. İsmi Gaziantep Futbol
Kulübü ile de anılan ancak bonservis be-

delinde yaşanan sıkıntı nedeniyle rotasını
Antalya'ya çeviren 32 yaşındaki golcü fut-
bolcu, sezon başında transfer olduğu ve
22 maçta 14 kez gol sevinci yaşadığı Yeni
Malatyaspor'a veda ediyor. Hücum hat-

tında son olarak Aatif Chahechouhe'dan
da kendisine kulüp bulmasını isteyen kır-
mızı beyazlılar, Jahovic'i kadrosuna kata-
rak devre arasında 3'üncü forvet oyun-
cusunu renklerine bağlamış olacak. 

GAZİOSMANPAŞA
6. İCRA DAİRESİ
2019/5666 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1119636)

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların pay-
laştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihin-
den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,
birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin(KDV oranında yasal değişiklik ol-
ması halinde teslim tarihinde geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.) alıcıya ait olacağı ve satış şart-
namesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları
ilan olunur. 20/01/2020
İhale Tarihi : 02/04/2020 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 04/05/2020 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
İhale Yeri : Boğazköy, İstiklal Mah. Eski Edirne Asfaltı Cd.No:1196/1 Arnavutköy/İstanbul 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 40.000,00 1 Adet  %1 1 Adet FORKTLİFT DAEWOO MARKA D70S 

MODEL GF-0004 SERİ NOLU SARI VE SİYAH 
RENKTE FORKTLİFT

2 25.000,00 1 Adet  %1 1 Adet FORKTLİFT DOOSAN DAEVOO MARKA 
D40SC MODEL K4-00212 SERİ NOLU DIŞI SARI 
VE SİYAH RENKTE FORKTLİFT

(İİK m.114/1, 114/3)
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Adis JAhovic ANTALYAsPoR’dA

AntAlyA’dA düzenlenen ve 60 ilden 2 bin sporcunun
katıldığı türkiye Açık Kick Boks turnuvası’nda Bağ-
cılar Belediyesi sporcusu Gülsüm Özen, kendi kate-
gorisinde şampiyon oldu. Birincilik kürsüsüne çıkan
Özen, bu şampiyonluğuyla 22. madalyasını elde etti.
2017’de ilk madalyasını kazanan Gülsüm’ün sporla
tanışıklığı 2012’de eşi Altay Özen’i kaybetmesiyle
başladı. 2 yaşındaki çocuğu Melih’i ardından da eşi
Altay’ı kaybeden Gülsüm’ün dünyası karardı. Hayat-
taki tek dayanağı olan oğlu yusuf’a layık bir anne
olabilmek için ayağa kalkması gerekiyordu.

22 madalyası var

yaşadığı bunca acıdan sonra tutunacak bir dal ara-
yan genç kadın, bunu hobi olarak yaptığı kick
boksta buldu. Spor yaptıkça hayatı düzene giren
Gülsüm, azmetti ve lisansını da alarak profesyonel
bir sporcu oldu. Ardından da sırasıyla Bağcılar, İs-
tanbul, türkiye ve Uluslararası turnuvalardaki birin-
ciliklerle başarı merdivenlerini hızlıca tırmandı. Genç
sporcu bugüne kadar yarıştığı müsabakalardan 11
altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 22
madalya kazandı.

Kadınlara rol model oldu

Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi’nde
eğitmen olarak çalışan Gülsüm Özen’in başarı hika-
yesi, yorgun, moralsiz, umutsuz birçok kadına da
örnek oldu. Birçok kadın kendine rol model aldığı
Gülsüm’le spor yapmak için kursa kayıt yaptırdı.
Kısa sürede başvuru yapanların sayısı 300’e ulaştı.
Çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kursiyerler, seç-
tikleri branşlarda eğitim almaya başladı. Kimi şiddet
ve olumsuz olaylara karşı kendini savunmak için
Kick Boks öğrenirken kimi de evde paslanmak ye-
rine enerjik ve pozitif olmak için pilates, zumba, ae-
robik ve step yapıyor. Samimi bir ortamda geçen
eğitim sırasında eğlenceli dakikalar yaşayan kursi-
yerler, spor sayesinde stres, sıkıntı ve yorgunlukla-
rından kurtularak hem kendilerine hem de
çevrelerine ışık saçıyor.

Sayı her geçen gün artıyor

Kadınların sporla önce kendilerini sonra da çevrele-
rini değiştirebileceğini söyleyen Gülsüm Özen, “Üst
üste gelen sıkıntılar ve yalnızlığım beni yıldırmadı.
Kendimde yeniden ayağa kalkabilecek ışığı gördüm.
İnsanın mücadele edip kazanamayacağız bir şey
olamaz. En büyük dostum boks eldivenlerim oldu. El-
divenleri giyince kendime olan güvenim arttı ve
şampiyonluklar elde ettim. Bugün geldiğim noktanın
birilerine örnek olması beni en çok mutlu eden şey
oldu. Başarılarım, ders verdiğim kadınlara ses oldu.
Sayımız her geçen gün artıyor. Spor yapan herkesin
negatif her şeyden uzaklaştığına ve daha pozitif ol-
duğuna inanıyorum. Herkese tavsiye ederim” dedi. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Eşini ve çocuğunu 
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Gülsüm Özen 
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Azmin elinden 

hiçbir şeyin kurtula-
mayacağını gösteren 

Gülsüm, şu anda
çoğunluğu ev hanımı

olmak üzere 300 
kadına eğitim veriyor

Umutsuz
kadınların
sesi Gülsüm

Eddie Newton geliyor
Trabzonspor'un teknik kadroya yaptığı dünyaca ünlü transfer Eddie Newton bugün Türkiye'de olacak.
Hüseyin Çimşir'in yardımcılığını üstlenecek olan İngiliz çalıştırıcı birçok konuda da yetki alacak
Ahmet Ağaoğlu ve yönetimin Hüseyin
Çimşir'e fayda sağlayabileceğini düşün-
düğü Eddie Newton ile anlaşmasından
sonra İngiliz antrenör bugün Türkiye'ye
gelmek için yola çıkacak. Fırtına'da yar-
dımcı antrenörlüğün yanısıra altyapıdan
izlenecek oyuncular ve kurulacak yeni sis-
tem için geniş yetkilerle donatılacak olan
Newton, adeta devrim yapmak için kolları
sıvayacak.

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 yanında ise 
27 karşılaşmaya çıktı. 
Chelsea'nin gözlemci ekibinde de yer alan
Newton, mevcut teknik direktör Lam-
pard'ın da yardımcılarından birisi. Eşi
Türk ve İsveç vatandaşı. Türkiye'ye de
gelen İngiliz koç, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'a da forma hediye etmişti.

Türk sporunun ve futbolunun en önemli
isimlerinden biri olan Gençlerbirliği
Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının
üçüncü yılında kabri başında anıldı

Bu sabah gerçekleştirilen anma törenine İlhan
Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav ile oğlu Önder Cav-
cav'ın yanı sıra Gençlerbirliği Başkanlığını sür-
düren diğer oğlu Murat Cavcav'ın önderliğinde
yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Hamza
Hamzaoğlu, futbolculardan Ahmet Oğuz ve
Halil İbrahim Pehlivan katıldı.

Oğul Cavcav'dan teşekkkür

İlhan Cavcav'ın kabri başında okunan Kuran-ı
Kerim'den sonra başkan Murat Cavcav kısa bir
konuşma yaptı. Cavcav, "Bugün bizi yalnız bı-
rakmayan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bir
gün hepimizin geleceği yer burası. O yüzden bir-
birimizi üzmeyelim, kırmayalım. Dostluklarımızı
koruyalım. Babamın bize bıraktığı mirası hem
ben hem de arkadaşlarım korumak ve büyütmek
için elinden geleni yapacak” dedi. 

Cavcav anıldı
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D ünya Superbike Şampiyonası'nda ter
döken milli motosikletçi Toprak razgatlı-
oğlu, 2020 sezonunda pATA Yamaha takı-

mında yarışacak. 2015 Avrupa Superstock 600
şampiyonu ve 2017 Avrupa Superstock 1000 ikin-
cisi razgatlıoğlu, superbike'a adım attığı 2018'de
bir kez 2'nci, bir kez de 3'üncü olarak dikkatleri
üzerine çekti. Geçen yıl superbike Fransa ayağın-
daki ilk yarışta birinci olarak bunu başaran ilk Türk
motosikletçi unvanını alan red Bull sporcusu Top-
rak razgatlıoğlu, yaptığı özel açıklamada 2020'de
zor yarışların kendisini beklediğini söyledi.

Benim için ilk

2019'da Dünya Şampiyonası'na iyi başlangıç yap-
masa da sonraki yarışlarda başarısıyla 15 yarışta
podyumda yer aldığını aktaran Toprak razgatlı-
oğlu, "Dünya Şampiyonası kolay bir şampiyona
değil. Bunun farkındayım. 2019'da aslında en
büyük hedefimiz ve hayalimiz ilk birinciliğimizi al-
maktı. Dünya Şampiyonası yarışlarında birincilik
alan ilk Türküm. Birincilik hayalimizi gerçekleştir-
dik. Fransa yarışında 16'ncı sırada start alıp yarışı
birinci bitirdik ve bunu iki defa yaptık. Bir tanesi
belki şans diyebilirdik ama ikinci yarış çok önem-
liydi ve kısa yarıştı. 2020'de takım değiştirdik.
Bizim için motor farklı, takım farklı ama 4 tane
testimiz var. O testlere gittikçe, motoru daha çok
tanıyacağız. Daha önceki 5 sezon tek başıma ya-
rıştım. Şimdi bir takım arkadaşım var. Bu, benim
için bir ilk oldu. Biraz baskı hissediyo-
rum. Çünkü o da hızlı bir
pilot" diye konuştu.
DHA

DÜNYA Superbike
Şampiyonası'nda mücadelesini
sürdüren Toprak Razgatlıoğlu,
Avrupa şampiyonluğundan sonra
gözünü dünyanın zirvesine dikti.
23 yaşındaki genç motosikletçi;
“Avrupa şampiyonluğunu 
gördük, şu anki tek hayalim
dünya şampiyonluğu 
kazanmak" dedi

sAmpıyonlUGU
Hedefı dUnyA

2020 hedeflerini anlatan genç sporcu, şunları söyledi: "Avrupa şampiyonlu-
ğunu gördük. Şu anki hedefimiz, benim de tek hayalim dünya şampiyonluğu.

MotoGp ile alakalı çok kişi soruyor. Tabii ki MotoGp'de yarışmak, dünya şampi-
yonu olmak gibi hayalim yok. Şu an yarıştığım yerde dünya şampiyonu olduktan

sonra, inanıyorum ki MotoGp teklifi gelir. O teklife göre değerlendiririm. Tabii ki gide-
riz, gitmem diye bir şey yok. Ama şu anki tek hayalim yarıştığım superbike'da dünya

şampiyonu olmak. 2020 sezonunda 14 pistte yarışımız var.
Bizim her hafta sonu 3 yarışmamız oluyor. Yani 14 piste

ayrı ayrı gidiyoruz, ama her hafta sonu 3 yarışmamız
oluyor. Dünya Şampiyonası olduğu için kolay

değil, her yarış neler olacağını 
bilemiyoruz. Çok uzun süren bir

şampiyona. elimizden geleni
yapıp, Türkiye'ye dünya
şampiyonluğunu ka-

zandırmak 
hedefimiz." 

Teklif 
gelirse giderim

Kendisi küçük
hedefi büyük
12 yaşındaki tenisçi Esila Toklu, İtalya'daki 
U12 Avrupa Kupası Elemeleri'nden sonra ay-yıldızlı
formayla 31 Ocak'ta Ukrayna'nın Kiev şehrinde
yapılacak U12 Avrupa Kış Kupası'nda ülkemizi
temsil edecek.  Esila'nın hedefi 1 numara olmak
antRenöRlüğünü babası Oğuz Toklu
ile Yiğit Şatır'ın, kondisyonerliğini Şahin
Ünal'ın yaptığı İzmir Türk Telekom spo-
rusu Esila Toklu, 6 yaşında tenise başladı.
10 yaşına kadar büyük gelişim gösteren
genç tenisçi 4 yılda çıktığı 130 resmi maçta
110 galibiyet aldı ve küçük yaşına 23 kupa
ve 40 madalya sığdırdı. 11 yaşına bastığı
2019 yılında U12 Milli Takımı seçmele-
rinde ilk 3'e girerek ülkemizi İtalya'da yapı-
lan U12 Avrupa Kupası elemelerinde
temsil eden Esila, 2020 yılında da başarıla-
rını sürdürüyor. 

Tenisi benimsedi

U12 Türk Milli Takım seçmelerinde de
final oynayan başarılı raket, 31 Ocak'ta
Ukrayna'daki Avrupa Kış Kupası elemele-
rine hazırlanıyor. Esila hedefini dünyada
ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi unvanını
almak olarak belirledi. Esila'nın iyi bir te-
nisçi olma yolunda emin adımlarla ilerle-

diğini belirten babası ve antre-
nörü Oğuz Toklu, "Esila bu-
günlere çok kolay gelmedi. İlk
resmi maçına 6 yaşında 8
yaş turnuvasıyla başladı.
Genel olarak yaşıtlarından
daha büyük bir tenisi be-
cerisi vardı. Çok çalıştı ve
tenisi bir yaşam biçimi
olarak benimsedi. Yaşı
küçük ama hedefleri
çok büyük bir sporcu.
Önce dünyada ilk
50'ye girmek ardın-
dan ise 1 numara
olmak istiyor. Ay-
yıldızlı bayrağı-
mızı tüm
dünyada dal-
galandırmayı
hayal ediyor"
dedi. DHA

Röportajda
tRAnsfeR
pAzARlığı

Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlara Beşiktaş
deplasmanındaki 3 puanı da ekleyerek zirve
yürüyüşünü sürdüren Sivasspor'da Teknik Direktör
Rıza Çalımbay sıradışı bir röportaj gerçekleştirdi. CNN
TÜRK spikeri ve Limitsiz Futbol programı moderatörü
Damla Uğurtürk'ün Rıza Çalımbay ile yaptığı röportaj
esnasında transfer görüşmesi yapıldı

RöpoRtajın yapıldığı sırada deneyimli teknik adamın tele-
fonu çalarken, Demir Grup Sivasspor'un ilgilendiği Almanya
Bundesliga ekiplerinden Paderborn'da forma giyen orta saha
oyuncusu Abdelhamid Sabiri, Rıza Çalımbay ile bir görüşme
gerçekleştirdi. Rıza Çalımbay, oyuncu ile kısa bir görüşme
gerçekleştirirken, daha sonrasında oyuncunun yanında bulu-
nan Türk isimle görüştü. Çalımbay, "Çocuğu almak istiyoruz,
kendisi de istiyorsa alacağız. Tam aradığımız pozisyonda oy-
nuyor, onu izledik, beğendik" şeklinde konuştu. Görüşmelerin
tamamlanmasının ardından CNN TÜRK röportajına devam
eden Çalımbay, "Almanya'dan bir futbolcu, size ismini söyle-
mem doğru olmaz" ifadelerini kullanırken, daha sonrasında
oyuncunun Abdelhamid Sabiri olduğu kaydedildi.

Para konuşmam

Öte yandan röportajın içeriğinde dikkat çeken konular ara-
sında Çalımbay'ın şu sözleri yer aldı: "Beşiktaş benim futbola
başladığım ve bitirdiğim yer. Milli takımın da yeri çok ayrı. O
yüzden milli takımla da Beşiktaş ile de para konuşamam.
Hangisinin ihtiyacı varsa oraya gidersiniz"  DHA

Süper Lig'in son sıralarında
yer alan Antalyaspor'da ikinci
yarı için düşünülmeyen Aatif
Chahechouhe ve Diego Ange-
lo'dan ile yollar ayrılıyor. Kır-
mızı beyazlılar, iki futbolcudan
kendilerine kulüp bulmalarını
istedi.

Antenmanlarda yoklar

Süper Lig ekiplerinden Antal-
yaspor'da kadroda düşünülmeyen Diego Angelo ve Aatif
Chahechouhe ile yollar ayrılıyor. Teknik heyet ve yönetimin
ortak kararı doğrultusunda kadroda düşünülmeyen iki fut-
bolcudan kendilerine kulüp bulması istendi. Antalyaspor
yönetimi iki futbolcuya transfer görüşmesi yapma izni
verdi. Chahechouhe ve Diego'nun bundan sonraki süreçte
takımla birlikte antrenmana katılmayacağı bildirildi.

Antalya’da
ayrılık zamanı

Haftanın maçı Aydınus’un
Süper Lig'in 19'uncu
haftasında oynanacak
mücadelelerde görev
alacak hakemler belli
oldu. Haftanın en

önemli karşılaşması
olan Fenerbahçe - Me-
dipol Başakşehir karşı-
laşmasında Fırat
Aydınus düdük çalacak. 

24 OCAK CUMA
20:00 Gençlerbirliği - 

Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)

25 OCAK CUMARTESİ
14:00 HES Kablo Kayserispor - 

MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
17:00 Kasımpaşa  - 

Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)
20:00 Fenerbahçe  - 

Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

26 OCAK PAZAR
13:30 Yukatel Denizlispor - 

Antalyaspor  (Halil Umut Meler)
16:00 Göztepe  - Beşiktaş (Hüseyin Göçek)

19:00 İttifak Holding Konyaspor - 
Galatasaray (Koray Gençerler)

27 OCAK PAZARTESİ
20:00 Demir Grup Sivasspor - 

Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)
20:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - 

Trabzonspor (Alper Ulusoy)

19'uncu haftada görev 
alacak hakemler şöyle: 



D olmabahçe Sarayı Süfera Salonunun
30 numaralı odasında yapılan resto-
rasyon çalışmaları sırasında ortaya

çıkan Osmanlıca gazete parçalarının, Sultan
V. Mehmed Reşad döneminde gerçekleştirilen
onarım sırasında dolgu malzemesi olarak kul-
lanıldığı tespit edildi. Süfera Salonu'ndaki res-
torasyon ve konservasyon çalışmalarında
dikkat çeken bir diğer bulgu ise duvardaki
boya katmanlarının altında tespit edilen erkek
portresi. Yağlı boya ile çizildiği anlaşılan eskiz
şeklindeki portrenin, Saray kalemkârlarının
tarihe bıraktığı bir hatıra olabileceği 
düşünülüyor.

Portre de bulundu

Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet gibi
farklı dönemlere tanıklık eden Süfera Salo-
nu'nda bulunan gazete parçalarında Osmanlı
Devleti'nin ilk iki uçağı 'Osmanlı' ve 'Prens Ce-
laleddin' hakkında bilgi veriliyor. 'Prens Cela-
leddin' uçağının, 11 Şubat 1917 tarihinde
Beyrut'tan Şam'a yaptığı uçuşun sorunsuz
olarak gerçekleştirildiği bildiriliyor. Restoras-

yon çalışmaları hakkında bilgi veren Milli
Saray İdaresi Başkanlığı Restorasyon Daire
Başkanı Cem Eriş "Dolmabahçe Süfera Salo-
nunda 32 numaralı odadayız. Burada saray
uzmanlarımız tarafından tavan ve duvarda
konservasyon çalışmalarımız devam ediyor.
Duvardaki özgün olmayan boya katmanlarını
kaldırırken altından insan sureti çıktı. Anlaşılı-
yor ki tavan ile ilgili boya çalışmamaları be-
zeme çalışmaları yapılırken bir kalemkarımız
duvarları resim paleti gibi kullanırken muhtelif
renklerini, fırçalarını denemişler. Bir kalemkar
da insan sureti resmetmiş. Bu bizim için ilginç
bir bilgi bir hatıra. Bu katmanın altında başka
katmanlar da var. En erken 1850'ler veya
19.yy sonu diyebiliriz" dedi.

İlginç haberler var

Cem Eriş "Arkadaşlarımız sıva ile ilgili ça-
lışma yaparken kapının altında pervazın arka-
sında dolgu amaçlı gazete kupürleri buldular.
Bu gazete kupürlerinde Osmanlıca ve Fran-
sızca metinler var. Osmanlıca yazılan metinde
de ilginç bir haber var. İlk uçaklarımız olan

'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' uçaklarının
Beyruttan Şam'a yaptıkları 40 dakikalık seya-
hatin haberi var onu okuyoruz. Fransızca ku-
pürlerde ise bir tiyatro oyununun reklamı var.
Onu okuyoruz. Ayriyetten 1910 ile 1917 yılla-
rına ait kullanılan elektrik malzemelerinin
karton kutusu var. Restorasyon çalış-
maları hızla devam ediyor. Bula-
bildiğimiz özgün katmanları
koruyoruz. Tavan ve duvar
da aynı şekilde. Dolayı-
sıyla bu uzun bir süreç.
Buradaki boyaları
çok kontrollü bir şe-
kilde kimyasal
yöntemlerle
konservasyon-
dan geçiriyo-
ruz. Onun
için çok
zaman alı-
yor" diye
konuştu.
DHA
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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40 ÇEŞİT ÇORBA

Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

GAZETE CIKTI!

Hayatını anlattığı kitapta Defne
Samyeli’yle ilgili bölümü tartışma-
lara neden olan Mustafa Sandal, ki-
tabının 2. baskısında o bölümü
kaldıracağını söylemişti. Önceki
gün necip Memili-Didem Dayıcıoğ-
lu’nun Ortaköy Stay Otel’deki nikâ-
hına katılan Samyeli, bu yöndeki
sorulara “Doğru bir adım olmuş
ama ben yine de davayı açaca-
ğım. Ben bu konuda bir açıklama
beklemiştim ama böyle bir açık-
lama gelmedi. Kadınların bu şe-
kilde isimlerinin kullanılması
benim için yanlış. Ben duruşu
olan biriyim” dedi.

Ben duruşu

olan biriyim

Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı Dolmabahçe
Sarayı'nın Süfera Salonu'nda yapılan restorasyon

çalışmaları sırasında duvar sıvasının altından 1917
tarihli gazete parçaları çıktı. Osmanlıca ve Fransızca

yazılı haberlerin olduğu gazete parçasında
Osmanlı'nın ilk uçakları olan 'Osmanlı' ve 'Prens

Celaleddin' uçaklarının 40 dakikalık 
seferlerini başarıyla

gerçekleştirdiğini yazıyor.

TARIHIN ICINDEN
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ZORLADIK
Büyükçekmece Belediyesi ve Belediye – İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi

belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Akgün, "Sendikayla yaptığımız
sözleşmede alabildiğine şartlarımızı zorlayarak verebileceğimiz en azami imkanı verdik" dedi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Belediye İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube

Başkanı Sezai Akyürek ve belediye başkan yardımcıları
2020 yılına ilişkin Toplu İş Sözleşmesini imzaladı. Toplu iş

sözleşmesi imza töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi’nin ça-

lışan personeli ve Büyükçekmece ailesine hizmet eden arkadaş-
larım olarak 2020 – 2021 yıllarını kapsayan sendikayla yaptığımız

sözleşmede alabildiğine şartlarımızı zorlayarak verebileceğimiz en
azami imkanı verdik. Yaklaşık olarak yüzde 20 yevmiyelerinize zam
yapıldı. Öğretim yardımının yanına bir de kreş yardımı getirildi. İşçi
bayramında hediye getirildi. Kanun hükmünde kararnameyle bele-
diye şirketlerine aktarılan arkadaşlarımızın durumu kötüdür. Onla-
rın da ekonomik şartlarının düzenlenmesi için hukuki
düzenlemelerin merkezi hükümet tarafından yapılması lazım.
Prensip olarak 2500 TL net rakamın altında maaş alanı bırakma-
yacağız. İmkanlarımızı zorlayacağız. Ekonomik şartlarımız düzel-

dikçe bizimle birlikte bu hizmeti yapan arkadaşlarımızın şartlarını
düzeltmeye kararlıyız. İnşallah imkanlar artar ve sizi daha çok
mutlu ederiz. Bu sözleşmenin değerli mesai arkadaşlarımıza ve be-
lediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Sendika başkanımıza teşek-
kür ediyorum" dedi. 

Tek sermayeleri maaşları

Büyükçekmece Belediyesi ile Belediye – İş Sendikası Toplu İş Söz-
leşmesi’nin 01.01.2020 – 31.12.2021 tarihleri arasında yürürlükte
olacağını söyleyen Belediye – İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube
Başkanı Sezai Akyürek, "Bu sözleşmemizin imzalanmasında sayın
belediye başkanımıza ve sözleşme komisyon ekibimize teşekkür
ediyorum. Sistem bu krizi emekçilere yüklemek istiyor. Ama emek-
çiler kabul etmeyecek. 16 milyon yoksul ve 18 milyona yakın yok-
sulluk sınırında çalışan işçiler var. KHK ile çalışan arkadaşlarımız
şuanda sefalet ücretinde çalışıyor. İnşallah 20 Haziran’da bu süreç
bitiyor. İnşallah bu arkadaşlarımızın da haklarını iyileştireceğiz. İşçi

arkadaşlarımızın tek serma-
yesi alın teriyle aldıkları

maaş. Bu sözleşmenin
hepimiz adına hayırlı
olmasını diliyorum”
ifadesini kullandı. 

ŞARTLARIMIZI

ZORLADIK
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İçİşlerİ Bakanı Süley-
man Soylu'nun tali-
matı üzerine Emniyet
Genel Müdürlüğü
Hudut Kapıları Daire
Başkanlığı, pasaport
polislerinin kıyafetle-
rinde geçen ay değişik-
liğe gitmişti. Turkuaz
yelekleri, ilk olarak An-
kara Esenboğa Havali-
manı'nda görevli
pasaport polisleri giy-
mişti. Türkiye'nin dün-
yaya açılan en büyük

sınır kapısı olan İstan-
bul Havalimanı'nda da
pasaport polisleri üni-
formalarının üzerine
giydikleri yeni yelekler
ile görevlerine başladı.

Yeleklerde arma
da bulunuyor

İstanbul Havalima-
nı'ndaki yaklaşık 600
pasaport polisi, 278
gidiş-geliş bankosunda
üzerinde "Türkiye" ya-
zılı yeleklerle yolculara

hizmet veriyor. Ayrıca
yeni kıyafetlerde, sınır
kapılarında vurulan pa-
saport damgası temalı
'görev yeri kol arması'
bulunuyor. Öte yandan
Esenboğa Havalima-
nı'nda ilk etapta kulla-
nılan turkuaz renkli
kıyafetlerin ön kıs-
mında yazan ve tar-
tışma konusu olan
"Turkey" yazısı ise yapı-
lan değişiklikle "Tür-
kiye" oldu. DHA

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan pasaport polisleri,
üniformaların üzerine ön kısmında "Türkiye" yazılı, turkuaz
renkli özel tasarım yelekleriyle hizmet vermeye başladı

Pasaport 
polislerine
turkuaz renkli yelek


