
Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, hain sal-

dırı hakkında, “Birliklerimizin
bulunduğu yerler önceden
Rusya'nın sahadaki yetkilileri
ile koordine edilmesine rağ-
men bu saldırı gerçekleştiril-
miştir. İlk atışa müteakip bir
kez daha uyarı yapılmasına
rağmen saldırı devam etmiş,
bu hava saldırıları sırasında

ambulanslar
dahi vurul-
muştur”
dedi. 
I SAYFA 7

ALÇAKÇA BİR SALDIRI!

22 Şubat tarihinde Şarkul Aw-
sat'ta yazdığım, “Bir başka
ülkenin topraklarına giren
hiçbir ülke dikiş tutmadı...
Amacına da ulaşmadı...

Kaybetti...” demiş ve 
ardından eklemiştim:

“İdlib bir bataklık...”

Ali Tarakcı‘nın köşe yazısı sayfa 9’da

Rusya, Türkiye’yi
Suriye’de adım adım

tuzağa çekti

İdlib’de savaşın
eşiğine geldik...

ERDOĞAN VE PUTiN BiR ARAYA GELECEK
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da
medya yöneticileri ile buluştu. Cumhurbaşkanı

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı
telefon görüşmesinin detaylarını paylaşan Altun, 
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’e, “Sayıları milyon-
ları aşan sınırımıza yığılmaya başlayan insanların duru-
mundan rejimin ihmalleri sorumludur. Milli Güvenlik
sorununa bir de askerimizin kanı eklendi. Şehitlerimizin
kanı yerde kalmayacak. Ülkemize saldırılan bir ortamda
rejimin tüm unsurları meşru hedeftir" mesajını verdi.
Görüşmede iki liderin bir araya gelmeleri de 
kararlaştırıldı” bilgisini verdi. I SAYFA 7

ç

ç

Türkiye'nin mülteciler
ile ilgili kararı sonra-

sında sınırlara akın eden
mülteciler Yunanistan'ı 
harekete geçirdi. Yunan 
hükümeti kaynakları Yuna-
nistan'ın deniz ve kara sınır-
larındaki önlemlerin

sıkılaştırıldığını duyurdu. 
Yunanistan Başbakanı Kiria-
kos Miçotakis, Yunanistan-
Türkiye sınırında bekleyen
Suriyeli mültecilerin kaçak
girişlerine izin verilmeyece-
ğini ve sınır güvenliğinin artı-
rılacağını açıkladı. I SAYFA 11
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Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Akgün, şehit askerlerimiz

için başsağlığı mesajı yayımladı.
Akgün, “İdlib’de
ordumuza karşı
yapılan alçakça
saldırı bizleri de-
rinden üzmüştür.
Milletçe acımız
çok büyük, yüre-
ğimiz yanıyor.
Hepimizin başı
sağ olsun” dedi.
I SAYFA 4
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Acımız çok büyük
yüreğimiz yanıyor!

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

Son günlerde yoğun çatışma-
ların yaşandığı İdlib kentinden

önceki akşam gelen acı haberle kah-
rolduk. Hatay Valisi Rahmi Doğan,
Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı
Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği
hava saldırısında 33 askerin şehit 
olduğunu açıkladı. Saldırının rejim
unsurlarınca gerçekleştirildiğini belir-

ten Doğan, "Yapılan hava saldırıları
sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit
olmuştur. Şu an itibarıyla hastane-
mizde 32 yaralımız var. Hastaneler-
deki yaralı askerlerimizin hayati
tehlikesi bulunmamaktadır." bilgisini
verdi. Bu arada 33 şehit son 45 yılda
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek seferde
verdiği en büyük kayıp oldu.

ç
SON 45 YILDA VERiLEN EN BÜYÜK KAYIP

Hain saldırının ardından 
Savunma Bakanlığı'ndan 

yapılan açıklamada, rejim güçlerine
misliyle karşılık verildiği belirtildi.
Rusya'dan yapılan açıklamada ise
saldırının Esad güçleri tarafından
gerçekleştirildiği açıklandı. Saldırı
sonrası NATO toplanma kararı aldı ve
Türkiye'ye desteğini bildirdi. ABD 

Dışişleri Bakanlığı, “NATO müttefiki-
miz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'yi
bu krizde en iyi şekilde nasıl destek-
leyebileceğimize ilişkin seçenekleri
değerlendiriyoruz” açıklamasını
yaptı. 33 askerin şehit olduğu hava
saldırısının ardından Dışişleri Bakan-
lığı'nda Türk heyet ile Rus heyet bir
kez daha bir araya geldi. I SAYFA 9
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NATO VE ABD’DEN TÜRKİYE’YE DESTEK 

SAYFA 4

İnsan anadilinden
utanmaz...

İlhami IŞIK SAYFA 5

Ne Suriye, ne
Rusya, ne de ABD

Mustafa DOLU

BAĞCILAR’DA EN ACI GÜN

İdlib'de yaşanan saldırıda şehit
düşen 23 yaşındaki Uzman

Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın Bağcı-
lar'da bulunan evine şehit ateşi düştü.
Şehit evine Türk bayrakları asıldı,
evin önüne taziye çadırı kuruldu. 
Bir ambulansın da hazır bekletildiği
sokakta, şehit Alpaslan için dua
okundu. Şehidin babası İbrahim Al-
paslan, “Vatan sağ olsun, devletimiz
sağ olsun, gururluyuz, kendimizi zor
tutuyoruz ama gururluyuz. Düşmanı 
sevindirmeyeceğiz vatan sağ olsun”
diye konuştu.
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Düşmanımızı asla
sevindirmeyeceğizSuriye'nin İdlib

kentindeki Türk
askerlerine 

düzenlenen hava
saldırısında 33

Mehmetçik şehit
oldu. Saldırıda 

32 Mehmetçik de
yaralandı. 

Ateşkesi sağlamak
ve güvenli bölge
oluşturmak için

canını veren 
askerlerimizden

birçoğunun 
kimlikleri belli

oldu. Şubatın ilk
gününden beri 

İdlib'de verdiğimiz
şehit sayısı 53'e

yükseldi

AİLE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

İdlib saldırısında şehit düşen 
3 yıllık Uzman Onbaşı Emre

Baysal'ın Sancaktepe'de bulunan
evine ve sokaktaki tüm evlere Türk
bayrakları asıldı, evin önüne taziye ça-
dırı kuruldu. Şehidin dayısı Umut
Başal, “Vatan sağ olsun, Bayrağımızı
Allah indirmesin. Şehitlerimizi yüce
mevlam yüceltsin. Kendisi nişanlıydı.
Nisan'ın 20'sinde düğünü olacaktı.
Evini tuttu, eşyasını aldı. Kullanmak
nasip olmadı. Şehitlik mertebesine
yükseldi” dedi. I SAYFA 9
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Sancaktepe’ye
şehit ateşi düştü

YÜREK BURKAN DETAY

İstanbul'a gelen bir diğer şehit
Tayfun Pekel oldu. İdlib'te şehit

düşen 29 yaşındaki Uzman Onbaşı
Tayfun Pekel'in evine şehit ateşi düştü.
Sultangazi'de bulunan babasının
evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin
amcası Hasan Pekel, “Telefonla görü-
şüyorduk, en son yeğenimi aramış,
'hakkınızı helal edin' demiş” diye ko-
nuştu. Şehit Uzman Onbaşı Pekel'in
cenazesi Samsun'da toprağa 
verilecek.
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Son konuşmasında
hellallik istemiş!

CigERiMiZ
DAgLANDI

İdlib'de gerçekleşen saldırıyı lanetleyen
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Acı ha-

berle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize
Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağ-
lığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi ko-
rusun” mesajını paylaştı. Bu arada CHP, İdlib’de
yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere,
TBMM'nin cumartesi günü olağanüstü toplan-
ması için Meclis Başkanlığı'na önerge verdi. CHP
Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Olağanüstü çağrı
için grubu bulunan siyasi partileri de arayarak
bilgi verdik. Meclis'i olağanüstü toplantıya çağır-
mak için dilekçemizi verdik” dedi.
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ORTAK MÜCADELE 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türki-

ye'yi yasa boğan şehit haberlerine ilişkin
açıklama yaptı. İmamoğlu; “Umuyorum
ortak mücadeleyle başımızdaki ve etrafı-
mızdaki bütün sıkıntıları bertaraf ederiz.
Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin
ruhu şad olsun” dedi. I SAYFA 5
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Kemal 
Kılıçdaroğlu

ambulansları
dahi vurdular

Hulusi
Akar

Ekrem İmamoğlu

İDLİB’DE 33 MEHMETÇİK ŞEHİT DÜŞTÜ, 32 MEHMETÇİK DE YARALANDI

YuReGımıze 
aTes DusTu!

TÜM UNSURLAR
MESRU HEDEFTiR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmenin
perde arkasını aktardı. Altun, Erdoğan'ın Putin'e, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak.
Ülkemize saldırılan bir ortamda rejimin tüm unsurları meşru hedeftir" dediğini ifade etti

Dr. Hasan Akgün

HERKES EVİNE BAYRAK ASSIN

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, İdlib’de şehit olan

Mehmetçiğimizle ilgili üzüntüsünü
ifade ederek Silivrili hemşehrilerini
manevi desteğe davet etti. Başkan 
Yılmaz, makam odasının bulunduğu
pencereye Türk bayrağı asarak ev ve

iş yerlerinin bay-
raklarla donatıl-
ması için çağrı
yaptı. Yılmaz,
“Şehit haberleri
karşısında keder-
liyiz, öfkeliyiz
ama yılmayacak
ve korkmayacak
kadar cesaretli-
yiz” dedi. 
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Kederliyiz, öfkeliyiz 
ama yılmayacağız!

Volkan Yılmaz

ÇALIK’DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Şehit-

lerimize Allah’tan rahmet, yakınla-
rına baş sağlığı
diliyorum.Bir
daha bu acı 
haberlerin 
gelmemesi 
en büyük 
temennimiz. 
Milletimizin 
başı sağ olsun”
ifadelerini 
kullandı. 
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Bir daha böyle acı
haberler gelmesin!

Mehmet M. Çalık

Önceki gece Türkiye belki de tarihinin
en acı anını yaşadı. Onlarca vatan 
evladını bir anda şehit verdi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde Mehmetçi-
ğimize savaş kanunları ihlal edilerek
hava saldırısı düzenlendi.
Şehit sayısının daha
fazla olduğu yönünde
iddialar var.
Ne fark eder.
33 şehit 32 yaralı 
sayısı az mı?

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 3’te 
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Cumhurbaşkanı erdoğan bizi bilgilendirsin! I SAYFA 7

GÜnDeme
bomba 
Gİbİ DÜşTÜ

I SAYFA 11

Ülkemİzİn
başı sağ olsun

SAYFA 

4’TE

Kremlin sözcüsü 
Dmitriy Peskov, Putin

ile Erdoğan’ın 5 ya da
6 Mart’ta bir araya
geleceğini duyurdu. 



B azen mutluluktan ya da üzüntü-
den, bazen dikkati çeken bir rek-
lamla, kimi zaman da

kendiliğinden gelen tatlı isteği, kriz haline
dönüşebiliyor. Bu isteğin sık sık yaşan-
ması ise kilo alımını kolaylaştırıyor ve
genel sağlığı olumsuz etkiliyor. Ancak pek
çok kişinin doğru yönetemediği tatlı kri-
zini çikolata kavanozunun sonunu getir-
meden ya da evdeki tüm tatlıları
bitirmeden aşmak o kadar da zor değil.
Tatlı olarak adlandırılan gıdalar pek çok
kişinin vazgeçilmezleri arasında üst sıra-
larda yer almaktadır. Tatlı sevgisinin daha
fazla kadınlarda görüldüğü bilinmektedir.
Tatlı yenildiğinde seratonin ve endorfin
salgılanmaktadır. Bu nedenle de en küçük
bir mutsuzluk anında bile tatlıya yönelim
artmaktadır. Tatlının ihtiyaç duyulan
değil, sadece tüketilmek istenen bir gıda
olduğu unutulmamalıdır. Tatlı karbon-
hidrat ve yağ oranı yüksek besin öğelerin-
den oluşur. Günlük ihtiyaçtan fazla
tüketildiğinde obezite, diyabet ve hiper-
tansiyon gibi kronik rahatsızlıklara yol
açabilir ve zamanla hayatınızın konforu
etkilenir, performansınız düşer.

Tatlı krizine neden olan 6 durum

Bazı araştırmalarda tatlı krizlerine neden
olan birçok etmenden bahsedilmektedir.
Tatlı krizine yol açan nedenler şöyle sıra-
lanabilir:
Hipoglisemi: Hipoglisemi, kan şekerinin
hızlı düşmesidir. Ara öğün yapılmadan,
uzun süreli açlık durumlarında tatlı krizi
kaçınılmazdır. Hipoglisemi varsa 3 saatte
bir hafif öğünler yapılmalıdır.
Polikistik over sendromu: Bu problemi
yaşayan kadınların çoğunda gizli şeker de

bulunmaktadır. Kadın doğum uzmanla-
rının tedavisi ve uzman yardımıyla Poli-
kistik Over Sendromu olanlar tatlı
krizlerinin önüne geçebilir.
Vitamin, mineral eksikliği: Demir, krom,
magnezyum eksikliklerinde kişilerin daha
fazla tatlı krizi yaşadıkları bilinmektedir.
Bu nedenle bir doktor kontrolüyle vita-
min ve mineral eksiklikleri değerlendiril-
melidir.
Adet öncesi sendromu: Kadınların bir-
çoğu normalde tatlı isteği duymazken
regli öncesi yoğun bir şekilde tatlı tü-
ketme ihtiyacı duyarlar. Bunun sebebi ös-
trojen hormonunun bu dönemde
azalmasıdır. Diyetisyen ile uygulanacak
stratejilerle bu süreci atlatmak mümkün-
dür.
Duygusal durumlar: Depresyon süre-
cinde tatlı isteği artabilir. Araştırmalarda
evlilikte mutsuz olan kadınların, diğer ka-
dınlara göre daha fazla tatlı ihtiyacı ol-
duğu gözlemlenmiştir. Depresyon için
mutlaka bir terapistten yardım alınmalı-
dır. Aynı süreçte bir diyetisyen kontro-
lünde gitmek olumlu sonuçlar verecektir.
Alışkanlıklar: Çocuklukta ailelerin ödül-
lendirmek için verdikleri çikolata ileride
her mutlu ve başarılı dönemlerde kişilerin
karşısına ödül algısı olarak çıkabilmekte-
dir. Belki bir parça bitter çikolata sorun
yapmazken, bunu “Kendime tatlı ısmar-
layacağım” diyerek abartma tatlı krizle-
rini tetikleyebilir.

Güçlü sindirim sistemi

Normalde kuru meyve ve taze meyveler
tatlı isteğini kırabilmektedir. Ancak bazen
bunlar yeterli gelmemektedir. Yapılan
araştırmalarda şekersiz sakız çiğnemenin
tatlı isteğini azalttığı ortaya çıkmakla bir-
likte tatlı isteğinde odak değiştirmeye ça-

lışmak işe yarayabilmektedir. Sindirim sis-
temi güçlendirilebilirse de tatlı isteği sağ-
lıklı yiyeceklerle ortadan kalkabilmektedir.
Tatlı krizlerini sonlandıracak öneriler şöyle
sıralanmaktadır:
Az ama sık yemek: Ana öğünlerdeki
yemek miktarını kısıp, ara öğünler oluştu-
rularak tatlı isteği azaltılabilir. Böylece kan
şekeri dengede olur, hipoglisemi atakları
yaşanmaz.
150 kalori limiti: Günlük 150 kaloriyi aş-
mayacak bir tatlı tüketiminin vücuda za-
rarlı olmayacağı bilinmektedir. Ayrıca yine
de tatlı yenmek isteniyorsa sütlü veya
meyveli tatlılar hem kalori alımını azaltır,
hem tatlı isteğini bastırır hem de kilo alı-
mını engeller.
Karışım tatlılar: Bir çikolatayı tek başına
yemektense çikolata sosuna batırılan bir
muz veya bir çilek tatlı isteğini azaltır. Ya
da fındıklı, bademli drajelerden az mik-
tarda tüketmek tatlı isteğini keser.
Kurtarıcı meyve: Taze ve
kuru meyveler tatlı ihtiya-
cını karşılayabilir. Yanına
eklenecek kalsiyum
kaynakları tokluk his-
sini artırarak yar-
dımcı olur.
Yeni
odaklar: Tatlı
yeme fikri
akıllara
düştü-
ğünde
ilk 10
daki-

kada yapılabilecek bir aktivite tatlıdan
uzaklaştırabilir. O sırada evi toparla-
mak, ofiste kalkıp yürümek, yakın arka-
daşları aramak, gazete okumak tatlı
fikrini unutturabilir.
Basit karbonhidratı es geçin: Hamur işi,
pastane ürünleri gibi basit karbonhidrat-
lar tatlıya eğilimi artırır. Bunun yerine
Bulgur, kepekli ekmek, tam buğday
ürünleri, kuru baklagiller proteinle tüke-
tilirse tokluk hissi artar, tatlı isteği azalır.
Destek şart: Stres, üzüntü gibi duygusal
durum değişiklikleri tatlı krizine neden
olursa, bir psikologdan destek almak
düşünülebilir. Hiçbir besinin ya da tatlı-
nın hayattaki hiçbir sorunu çözmeyeceği
unutulmamalıdır.
Önce gözünüz doymalı: Görsel algının,
tat duygusunu geliştirdiği bilinmektedir.
Bu nedenle evde hazırlanabilecek sağ-
lıklı ve güzel görünen tariflerle tatlı isteği
bastırılabilir.
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Liposuction nedir?
Memorial Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden
Doç. Dr. Ozan Luay Abbas, liposuction ile ilgili bilinmesi gerekenleri sıraladı

Vücut hatlarının daha iyi şekil-
lendirilmesi amacıyla, spor ve di-
yete dirençli yağların alındığı

liposuction yani yağ aldırma işlemi, genel-
likle bel, basen, göbek, bacak içi ve gıdı gibi
belirli bölgelere uygulanıyor. Son dönem-
lerde hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaş-
ması ile birlikte obezitenin de artış
göstermesi, liposuction ameliyatlarına olan
ilginin artmasına sebep oluyor. Ancak en sık
yapılan estetik operasyonlardan biri olan bu
uygulama hakkında halk arasında doğru bi-
linen pek çok yanlış bulunuyor.

1- Diyet ve spora alternatif 
bir yöntem değil

Liposuction kesinlikle diyet ve spor yapmak
istemeyen kişiler için uygulanan bir ameliyat
olarak görülmemelidir. Liposuction yaptır-
mak için estetik ve plastik cerrahi uzmanla-
rına başvuran hastaların diyet yapıp
yapmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. Hasta-
ların hem sağlıklı olmaları hem de fazla ki-
lolarından kurtulmaları için dengeli bir
beslenme ve hareket düzenine sahip olması
gerekmektedir. Spor ve diyet yapmayıp,
fazla yağlarından liposuction ile kurtulmak
isteyen hastaların operasyon talepleri kabul
edilmemelidir. Çünkü hayat ve hareket dü-
zenini değiştirmeyen hastalarda, yapılan
operasyonun ardından yağlanma artışının

devam ettiği görülmektedir. Liposuction
ideal kiloya ulaşılmasına rağmen, vücutta
erimeyen yağ depolarının kalması duru-
munda etkili bir çözüm olmaktadır.

2-Liposuction ile kilo verdirmek 

Liposuction tam anlamıyla vücut hatlarına
şekil verme ameliyatıdır. Bu ameliyatlar kilo
vermek amacıyla yapılmamaktadır. Bir has-
tadan beş litre yağ çekilmesi, o hastanın beş
kilo zayıfladığı anlamına gelmemektedir.
Çünkü litrenin kilo olarak yansıması birebir
değildir. Liposuction, vücut hatlarında böl-
gesel çıkıntı ya da şekilsizlikleri gidermek

için yapılmaktadır.

3- Liposuction çatlaklarınızı 
gidermez

İnsan derisi iki katmandan oluşmaktadır.
Üstte epidermis denilen ince bir tabaka
onun altında da dermis adı verilen kalın bir
katman bulunmaktadır. Derideki çatlaklar
hızlı kilo alıp verme, ilaç kullanımı ya da ya-
pısal olarak ortaya çıkmaktadır. Çatlaklar,
üstteki ince deri tabakası sağlam kalırken,
alttaki kalın elastik tabakanın yırtılması ve
dışarıdan çatlamış bir görüntünün oluşması
ile ortaya çıkmaktadır. 

Kırık kalp sendromu

Dondurmada farklı lezzet

kalp, akla sevgiyi getirse de kalp hastalıkları
ölümle eş değer anlama gelebiliyor. Çünkü
kalp-damar hastalıkları, tüm dünyada olduğu

gibi ülkemizde de ölüm nedenlerinin başında geliyor.
2018 yılına ait verilere göre; bu hastalıklar ölümlerin yak-
laşık yüzde 40’ından sorumlu. Bu nedenle uzun ve sağ-
lıklı bir yaşam için kalbimize hem fiziksel hem de
duygusal olarak iyi bakmamız gerektiği ortada. Çünkü
kalbimiz ani gelişen stres durumlarında hormon değişik-
liklerine bağlı olarak gerçekten kırılabiliyor. Tıp dünya-
sında “stresin tetiklediği kardiyomiyopati” olarak
tanımlanan “Kırık Kalp Sendromu” tıpkı kalp krizine
benzer belirtiler verdiği için korkutucu olabiliyor. Acıba-
dem Kadıköy Hastanesi’nde Kırık Kalp Sendromu’na
dikkat çekmek amacıyla “Kalbiniz Sevgiyle Atsın” baş-
lıklı bir söyleşi düzenlendi. Acıbadem Kadıköy Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez,
söyleşide kalp hastalıkları hakkında bilgi verirken kadın-
larda erkeklere oranla 9 kat daha fazla görülen Kırık
Kalp Sendromu’nu da anlattı.

İlk kez Japonya'da tanımlandı

İlk kez 1990 yılında Japonya’da tanımlanan ve “takot-
subo kardiyomiyopatisi” adıyla da bilinen Kırık Kalp
Sendromu fiziksel ve psikolojik yoğun stres sonrasında
duygu durumunda ortaya çıkan ani değişikliklerden kay-
naklanıyor. Stres hormonundaki artışın kalbin sol karın-
cığında hareket kaybına, kalp kas hücresinde ve koroner
damar yatağının uç kesimlerinde bozulmalara neden ol-
duğu düşünülüyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim
Üyesi Selçuk Görmez, bu stres nedenlerini “sevilen bir
kişinin beklenmedik kaybı, şiddetli tartışma, kötü haber
alma, ani ekonomik kayıplar, kazalar, aile içi kavga, alda-
tılma, aşırı ağrı veya cerrahi girişimler, astım atağı ya da
piyangodan ikramiye çıkması, bebek haberi almak gibi
beklenmedik, aşırı sevindirici durumlar” olarak sıraladı.

TaTlı krızıne son!
Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt.
Büşra Mutlu, tatlı krizlerini doğru yönetmenin yolları hakkında bilgi verdi

250 gram yoğurt, 5 yemek kaşığı bal,
Yarım su bardağı kırmızı meyve-
Böğürtlen, yaban mersini veya fram-
buaz, 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2
yemek kaşığı antep fıstığı içi- İri
kıyılmış ve tuzsuz olmalıYapılışı: Yoğurt
ve balı karıştırın. Bu karışımı pişirme

kağıdı serdiğiniz 20*30 cm’lik düz
tepsiye yayın. Üzerine yulaf, meyve ve
antep fıstıklarını serpin. Karışımı 5
saat derin dondurucuda bekletin.
Yeterince donduktan sonra keskin bir
bıçak yardımıyla üçgen şeklinde
kesip, bekletmeden tüketin.

Tatlı krizini bastıracak yoğurt bar

500 gram yulaf, 1 çay bardağı pekmez,
yarım çay bardağı bal, 1 çay bardağı
kıyılmış çiğ badem, 1 su bardağı küçük
küçük doğranmış kuru meyve Yapılışı:
Pekmez ve balı karıştırıp kısık ateşte beş
dakika kaynatın. Yulaf, badem ve kuru
meyve karışımını başka bir kapta
harmanlayın ve üzerine pekmezli karışımı

ekleyip karıştırın. Yağlı kağıtla kapladığınız
fırın tepsisine bu malzemeyi yayın. Önce-
den ısıtılmış fırında 200 derecede 15-20
dakika pişirin. Oda ısısında
soğuttuğunuz karışımı elinizle ufak
parçalar halinde ufalayın, ağzı kapalı
cam bir kavanozda saklayın. Sonrasında
ister sütle, ister yoğurtla tüketin.

Tatlı
aşkına
müsli

‘Ne yiyorsak onu sunarız’ mottosu ile yol alan
Serez Dondurmacısı, dondurmalarında bulunan
her bir bileşeni özenle teste tabi tutarak içeri-

ğinde kimyasal ya da tarım ilacı olmayan en kaliteli ham-
maddeleri üretimine dahil ediyor.
Türkiye’nin dört bir yanından temin
ettiği taze meyve, kuruyemiş ve sütü
her dondurma çeşidi için kendine
has formülleri ile birleştirerek birbi-
rinden özel lezzetlerini dondurma se-
verlerin beğenisine sunuyor.
Türkiye’nin ilk gurme dondurmacısı
olma özelliğini taşıyan Serez Don-
durmacısı, diyabet hastaları, vegan
beslenenler, spor yapanlar, formunu
koruyanlar veya sağlıklı beslenmeyi
tercih edenler için çeşit çeşit dondur-
malarıyla her mevsim lezzet ile sağ-
lığı buluşturuyor. Serez
Dondurmacısı, her zaman en taze ve
en doğal hammaddeyi tercih ediyor. 
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D ün gece Türkiye belki de tarihinin en acı
anını yaşadı.
Onlarca vatan evladını bir anda şehit verdi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Mehmetçiğimize savaş
kanunları ihlal edilerek hava saldırısı düzenlendi.

Resmi açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan
geldi. Vali Doğan, İdlib'te 33 askerin şehit olduğunu
32 askerin de yaralandığını açıkladı. 

Şehit sayısının daha fazla olduğu yönünde iddialar var.
Ne fark eder.
33 şehit 32 yaralı sayısı az mı?
Son yıllardayı bırakalım vatanın bir karış toprağını

savunmak için birçok cephede savaştık.
Fakat.
Belki de ilk defa bu kadar alçakça, bu kadar savun-

masız, bu kadar kalleşce bir saldırıya maruz kaldık.
Sadece kalmadık, kalakaldık...

*
Peki bu kayıpları neden yaşıyoruz?
Yaşamalı mıyız?
ABD yaptığı açıklamada 'Türkiye S-400’den

vazgeçmelidir' diyor.
NATO sonuna kadar Türkiye'nin yanındayız diyor.
Rusya'dan daha önce alışık olduğumuz yanıltıcı

açıklamalarından; "Rus Hava Kuvvetleri, Türk askerle-
rinin vurulduğu alanda operasyon düzenlemedi" 
şeklindeki ifadeleri yanı sıra.

Alandan çekilmeyeceklerini de açıklıyor.
Ayrıca; Reuters’ın Interfax ajansından son dakika

gelişmesi olarak aktardığına göre Rusya Donanma-
sı’na bağlı Karadeniz Filosu, iki savaş gemisinin 
Suriye kıyılarına doğru yola çıktığını duyurdu.

Gemilerin üzerinde Kalibr kara saldırı ve gemisa-
var seyir füzeleri bulunduğu belirtiliyor. 

Rusya'ya ait 2 savaş gemisinin İstanbul 
Boğazı'ndan geçtiği duyuruldu.

*
Durum bu kadar ciddi iken Türkiye ise bu saldırı-

lara karşı misli ile cevap verildiğini, verilmeye devam
edileceğini ve Suriyeli sığınmacıların Avrupa'ya geçi-
şini engellememeyecekleri kararı aldığını açıkladı.

İdlib'e neden girdiğimizi, orada ne yapmaya çalıştı-
ğımızı tam olarak bilenimiz veya anlayanımız var mı?

Açıkçası ben çok emin değilim bildiğimden ve 
anladığımdan.

*
Uzun yıllar PKK gibi terör örgütü ile savaşan 

ordumuz son yıllarda ise Güneydoğu'da birçok 
hareket düzenledi.

Bunlardan çok az kayıpla da çıktık.
Aslında bu çıkarmalar Mehmetçiği belki de 

antrenmanlı tutuyordu.
Gittik borçla S-400 aldık.
ABD ve Rusya arasında zaten belirsizlik yaşayan

dostluğumuza bir bahane daha yaratmış olduk.
Oysa tarihimiz boyunca batıdan çok Rusya ile sa-

vaşmıştık.
Ruslarla ne zaman savaşsak Batılı ülkelerin hep

kârlı çıkacağını hesaba katmamıştık.
Ve 03 Ocak 2020’de Libya’ya asker göndermeye

izin veren tezkereyi onayladık.
Libya’da Rusya’nın karşısına dikildik. 
Şu an İdlib’de Esad güçleriyle ama aslına bakarsa-

nız Rusya ile karşı karşıyayız. 
Son saldırıdan sonra da neredeyse savaşın eşiğine

geldik.
Bu gerginlik sürer ve uzarsa ilerleyen dönemde

Türkiye-İran ilişkilerinin de bozulması kaçınılmazdır.
*

Tamam son yıllarda milyonlarca göç dalgasına
maruz kaldık.

Bu göç dalgasının sürmesinden endişeliyiz.
Suriye’nin 15'den fazla eyalete bölündüğü, her eya-

lette birbirinden bağımsız orduların olduğu, 10 binin
üzerinde başka ülkelerden gelen cihatçı savaşçılarında
olduğu biliniyor.

Aslında o kadar hassas durumlar söz konusu ki.
Doğrusu biz burada kalem oynatıyoruz ama devleti ve

hükümeti yönetenlerle ilgili de empati yapmak gerek.
Bir tarafta dost mu düşman mı emin olmadığımız

ABD. İsrail'i sürekli tehdit eden İran'ın Suriye’de etkin 
olmamasını istiyor. Diğer tarafta buraların ağası benim
rolündeki Rusya ben varken Suriye'ye kimse müdahale
edemez diyor. Öte yanda Türkiye’yi byypas ederek Ak-
deniz’e ulaşan bir enerji koridoru açma niyeti olan
İran. Tabi yıllarca savaştığımız ve bölgede bulunan
Kürt grupların da desteğini alan PKK, PYD gibi başı-
mızın belaları.

Anlayacağın İdlib tam bir ateş çemberi.
Bu çemberden nasıl daha az hasarlı çıkarız 

doğrusu kestirmek güç. Örneğin;
Türkiye-Rusya-İran ilişkilerinin düzelmesi ve İdlib

krizine çözüm bulma adına sembolik Rusya, PKK ve
PYD bürolarını kapatabilir.

İdlib bölgesinde Suriye’ye gelen yabancı savaşçılar
için geniş bir bölge bırakılabilir.

Bu savaşçılar düzenli bir şekilde eritilene kadar
bölge Rusya, Türkiye ve Suriye tarafından denetim 
altında tutulabilir.

*
İktidarda yirmi yıla yakındır Adalet ve Kalkınma

Partisi var.
Aslında ben açıkçası iktidarı devletin yönettiğini

hep düşünmüşümdür.
İktidar partisi değişse ülke politikaları da değişir

mi inanın çok emin değilim.
İktidar vatanın savunmak için bu teskereler şart diyor.
Muhalefet bir hiç uğruna vatan evlatlarımızı şehit

veriyoruz diyor.
1920 yılında; “Memleketimizin ellide biri değil, her

tarafı tahrip edilse, her tarafı ateşler içinde bırakılsa, biz
bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve oradan
savunma ile meşgul olacağız.” sözünün sahibi Mustafa
Kemal Atatürk bugün yaşasaydı ne derdi bilmesek de
aşağı yukarı kestirebiliyoruz diyeceklerini.

İdlib'de var olmakla memleketi savunmanın ne ala-
kası var diye konuya yaklaşanlar da olabilir belki.

Buna da diyeceğimiz yok.
Diyeceğimiz şu.
Bir yolu olmalı ve savaşlar olmadan tüm sorunlar

çözülmeli.
Veya devletleri hükümetleri yönetenler vatanın bir

karış toprağını savundukları gibi, attıkları her adımda,
vatanın her evladını da düşünerek hareket etmeli...

İdlib'de savaşın eşiğine geldik...
İdlib krizi uzamamalı...

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

İ stanbul 1. Ağır Ceza Mahkeme-
si'ndeki duruşma, tutuksuz
sanık Mehmet Salih Obut ka-

tıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gel-
mezken; çok sayıda mağdur ve
avukatları da duruşmada hazır bu-
lundu. Duruşmada, şikayetçiler din-
lendi. Müştekilerden Fatma Saraç,
Caprice Gold'dan 2013 yılında devre
mülk aldığını belirterek, ''Toplam 43
bin lira para ödedim. Mağdurum.
Kira bedeli almadım, zararım gideril-
medi, şikayetçiyim'' dedi. Bir diğer
müşteki Elif Ayça Küçükköse ise
''Caprice Gold'dan 2013 yılında
devre mülk aldım. Toplam 90 bin
Euro para ödedim. 980 Euro ise kira
bedeli aldım. 4 tane tapu verilmesi
gerekirken sadece 2 tapu verildi.
Maddi manevi zararım giderilmedi.
Sanık Fadıl Akgündüz'ün tutuklu
yargılanmasını istiyorum'' şeklinde

konuştu. Şikayetçilerin ardından söz
alan avukatları, tedbir olarak sanık
Fadıl Akgündüz'ün tutuklanmasını
talep ettiler.

Duruşma ertelendi

Duruşmada söz alan sanık Fadıl Ak-
gündüz'ün avukatı ise, "Müvekkilim
duruşma öncesi saldırıya uğradığın-
dan duruşmada hazır edemedik. Şi-
kayetçilerin taleplerinin reddini talep
ediyoruz. Bilirkişi incelemesinde tapu
kayıtlarıyla ilgili bir usulsüzlük tespit
edilememiştir'' dedi. Mahkeme heyeti,
müşteki avukatlarının sanık Fadıl Ak-
gündüz hakkında tutuklanması yö-
nündeki talebini ve mal varlıklarına
tedbir konulmasına ilişkin taleplerini
reddetti. Heyet, müşteki beyanları ta-
mamlandıktan sonra dosyanın bilir-
kişiye gönderilmesine karar verdi.
Duruşma ertelendi. DHA

OLAY, dün akşam saatle-
rinde meydana geldi. İd-
diaya göre, akşam

saatlerinde başlayan sağanak yağış ve
etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açık-
larında Clavigo adlı bir gemi demir ta-
rayarak sürüklenmeye başladı. 

13 personel kurtarıldı

Sürüklenme esnasında Clavigo adlı
gemi Dede adlı başka bir gemiye
çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan
ve aldıkları hasar nedeniyle su alan 2
gemide bulunan 13 mürettebat, Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri
tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağ-
lık ekiplerine teslim edilen mürettebatın
sağlık durumunun iyi olduğu, Gemi-
lerden bir tanesinin batma tehlikesinin
olduğu öğrenildi. Öte yandan gemiler-
deki hasarın boyutu havadan görüntü-
lendi. Yan yatan gemilerden yakıt
sızdığı da görüntülere yansıyor. DHA

Eski başkan
ifade verdi 

Tekirdağ’ın Marmara
Ereğlisi ilçesi eski Bele-
diye Başkanı İbrahim

Uyan ile CHP İlçe Başkanı Tolga
Çalışkan'ın, yerel yayın yapan ga-
zetenin sahibi Osman Güneyka-
ya'yı darbettirmeye azmettirdikleri
gerekçesiyle ifadeleri alındı. Uyan,
iddiaları kabul etmeyerek, "Neden
benim için bu yönde ifade verdi,
bilemiyorum. Atılı suçlamaları
reddediyorum" dedi. Tekirdağ’da
yerel gazete sahibi Osman Gü-
neykaya, 2018'in Aralık ayında 2
kişinin saldırısına uğrayarak dar-
bedildi. Başına demir levye ile vu-
rulan Güneykaya'nın şikayeti
üzerine saldırganlar H.D. ve
H.G., yakalandı. İki kişi verdikleri
ifadelerde kendilerini S.A.'nın az-
mettirdiğini söyleyince, bu kişi de
gözaltına alındı. Emniyetteki iş-
lemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen şüphelilerden S.A., başka
bir suçtan tutuklanırken, diğer 2
kişi ise serbest bırakıldı.

Tuzla’da çarpışan 
gemiler yan yattı
Tuzla açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan
2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı

Kartal’da ambulans yandı
KARTAL D-100'de ambu-
lansın motor bölümünde
yangın çıktı. Yangın o sı-

rada yoldan geçen beton mikserinden
hortumla tutulan suyla söndürüldü.

Kartal D-100 Karayolu Kadıköy isti-
kametinde giden ve içinde hasta olan
ambulansın motor bölümünde yangın
çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye
ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki

yangın o sırada yoldan geçen beton
mikserinden hortumla tutulan suyla
söndürüldü. Hasta ise başka bir am-
bulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.
DHA

DURUSMA ONCESI 
SALDIRIYA UGRADI
Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolan-
dırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu tukuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. 
Duruşmada, Fadıl Akgündüz'ün avukatı, müvekkilinin duruşma öncesi saldırıya uğradığını, bu nedenle duruşmaya katılamadığını belirtti

DAVANIN
GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuri-
yet Başsavcılığı ta-
rafından hazırlanan
iddianamede, Fadıl
Akgündüz birlikte
yargılanan 5 sanığa
349 müştekiye yö-
nelik "Nitelikli do-
landırıcılık"
suçundan ayrı ayrı
698 yıldan 2 bin
443 yıla kadar
hapis cezası talep
ediliyor. Akgündüz,
22 Aralık 2015’de
tacir ve ya şirket yö-
neticileri ile koope-
ratif yöneticilerinin
dolandırıcılığı su-
çundan tutuklan-
mıştı. 28 Mart
2017'de çıkarıldığı
mahkemede ise ye-
ğeni Mehmet Salih
Obut ile birlikte
tahliyesine karar
verilmişti. Fadıl Akgündüz, duruşma öncesi saldırıya uğradığını iddia etti.



Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, İd-

lib'de rejim unsurlarının saldırısı
sonucu şehit olan askerlerimiz
için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Akgün başsağlığı mesa-
jında şu ifadelere yer verdi: “İb-
lid’de kahraman ordumuza karşı
yapılan alçakça saldırı bizleri de-
rinden üzmüştür. Milletçe acımız
çok büyük, yüreğimiz yanıyor. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti geçmişte olduğu gibi bundan sonra da tüm un-
surlarıyla gereken tedbirleri mutlaka alacaktır. Bu millet
her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir.
İblid’de yaşamını yitiren şehitlerimize Yüce Allah’tan
rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı asker-
lerimize de acil şifalar diliyorum. Aziz Türk milletinin
başı sağolsun, Allah Mehmetçiğimizi korusun.”

İ stanbul Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü tarafından, İŞKUR,
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

Sanayi Odası, İstanbul Tekstil ve
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği,
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksi-
yon İhracatçıları Birliği ve Kadıköy
Halk Eğitimi Merkezi'nin katkılarıyla
eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile
denetim ve takipleri devam eden yü-
kümlülerin topluma kazandırılması
sürecinde meslek edinmelerine des-
tek olunarak yeniden suç işlemeleri-
nin önlenmeye çalışılması, topluma
kazandırılması amacıyla Tekstil Uy-
gulama Atölyesi Projesi oluşturuldu.
Atölyede 336 saat kurs gören yü-
kümlüler, kursu tamamladıktan
sonra işe yerleştirildi.

İş garantili mezun oluyorlar

Tekstil atölyesini gezen İstanbul
Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İs-
mail Uçar, “336 saat süren bir eğitim
akabinde burada iş garantili mezun
oluyorlar. Ve buradaki paydaşlarımız
onlara iş temin ediyor. Yeniden top-
lumda suç işlemeden yaşayabilme-
leri için tabi bu onarıcı adaletin
katkıları bizim ceza sistemimize
gelen denetimli serbestlik budur. Ön-
celeri sadece cezalandırmak amacı
güdülüyordu biliyorsunuz ama şu
anda insanları sadece cezalandır-
maktan ziyade topluma yeniden ka-
zandırmayı düşünüyoruz. Onların
insan olduğunu unutmuyoruz. Suç
işleseler bile yeniden aramıza katılıp
bizimle birlikte yaşayabilirler. Proje-
nin amacı da budur. Onlara istih-
dam sağlamak" dedi.

2009 Ekim'de faaliyete girdi

Denetimli Serbestlik Daire Başkanı
Burak Ceyhan ise, “Denetimli ser-
bestlik şüpheli sanık ve yükümlülerin
toplum içerisinde denetim ve takibi-
nin yapıldığı bir ceza infaz sistemi.
2005 yılında mevzuatımıza kazandı-
rıldı. Yükümlülerin cezalarını infaz
ederken aynı zamanda iyileşmeleri,
rehabilite edilmeleri ve mesleki eği-
timlerinin sağlanarak topluma yeni-
den kazandırılmasını hedef alan ceza
infaz sistemi" diye konuştu. Ceyhan,
“Adalet Bakanlığı olarak onarıcı ada-
let ve modern ceza infaz anlayışıyla
hareket ediyoruz. Burada bugün
gördüğümüz de bunun tezahürü.
Sayın Adalet Bakanımızın talimatları
doğrultusunda eski hükümlülerin is-
tihdam edilmesi yönünde çalışmala-
rımız hız kazandı. Burada resmi
açılışını yapmış olduğumuz atölye-
miz 2009 Ekim ayında faaliyete
girdi" dedi. 

336 saat temel eğitim

"Buradaki en temel hedefimiz, mes-
leki eğitim almaları. Burada tekstil
konusunda uygulama eğitimi alıyor-
lar" diyen Burak Ceyhan, "2 ay bo-
yunca toplamda 336 saatlik bir
eğitimden sonra yaptığımız anlaş-
malar neticesinde biraz önce bahset-
miş olduğum sivil toplum
kuruluşları, dernekleri iş garantili bir
proje bu. Onlar bu eğitimi tamamla-

dıktan sonra oralarda işe başlıyorlar.
Ekim ayında 12 tane hükümlümüz
burada 336 saatlik temel eğitimini
tamamladıktan sonra denetimli ser-
bestlik sisteminden tahliye olduktan
sonra buralarda işe başladı. Türkiye
İş Kurumuyla da iş birliği halinde ol-
duğumuz için hem burada çalışırken
cep harçlıklarını günlük olarak alı-
yorlar. Hem sigortaları ödeniyor.
Hem de iş başı yaptıklarında Türkiye
İş Kurumu'nun iş başı ödeneğinden
ilk 6 aylık ücretleri de İŞKUR tara-
fından karşılanıyor. Buradaki en
temel hedefimiz hükümlülerin top-
luma yeniden kazandırılmaları" şek-
linde konuştu. DHa
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B ugün bile, onca konuşma tecrübe-
sine rağmen, bir yerlerde konuş-
maya başladığımda, konuşmanın

ilk dakikalarında, kendime, ağzımdan çıka-
cak cümlelere hakim olamıyorum. Tuhaf
bir heyecan, negatif bir enerjinin ani baskı-
sıyla bedenimin her zerresine hakim olur;
öyle ki, ellerimi bile nereye koyacağımı bi-
lemez hale gelirim. Bu tuhaf anlarla neden
başa çıkamadığımı hala sorarım kendime
ve ister inanın ister inanmayın, bu soruya
verebileceğim ikna olduğum bir cevabım
yok. Nedenler arasında en olağan şüpheli
sebep elbette, kendimi anadilimin güven ve-
rici ikliminde ifade etme imkanı bulamayı-
şım yer alır. En ciddi anlarımı hep
anadilimin dışında bir dille yaşadım. Ana-
dilin rahatlığıyla hayatı karşılamak büyük
bir konfor değil sadece, ne dediğinden tam
anlamıyla emin olmak manasında, konuş-
macıya ciddi bir huzur da sağlar anadilin
rahatlığı. O gün, o mahkeme salonunda Ha-

kimin sorularına cevap verirken, hiç rahat
değildim. Korkuyordum, tedirgindim, ken-
dimi anneme kanıtlamak ve bütün köyün
takdirini de kazanmak istiyordum. Bütün
bu duygular beynimde ciddi bir basınca yol
açıyordu. Zihnim açık değildi. Söyleyece-
ğim her şeyden emindim ama onları daha
etkili cümleler halinde söylemek için can at-
mama rağmen, ifadelerime istediğim ışıltıyı
kazandıramıyordum. İtiraf etmeliyim ki,
benim ifade verişim bittiğinde kendimden,
ifade performansımdan hiç memnun değil-
dim. Yanlış şeyler söylemek anlamında
değil, etkili şeyler söyleyememiş olmanın
burukluğunu yaşıyordum. Benim ifade ver-
mem bitti, sıra anneme gelmişti. Ben ona
biraz da utangaç bakışlarla bakıyordum.
Bir şeyleri eksik yapmış bir insanın mahcu-
biyetiyle, annemin gözlerindeki gururu arı-
yordum. Annemin gözlerinde haysiyet ve
biraz buğu vardı. Duygulanmış mıydı yoksa
yüreği mi yanmıştı, inanın bilmiyorum. Bil-

diğim tek şey, benden farklı ola-
rak annemin ağzından çıkan tok ve kesin
cümlelerdi.

Annem buğulu gözleri ile konuşmaya
devam ediyordu. Biliyor musunuz, annemin
gözleri renkliydi. Gök kuşağını andıran renk
geçişleriyle bezenmişti annemin gözleri;
sanki her renk geçişi arasından bir renkli
ışık fışkırıyordu, o dünyaya baktığında. An-
nemle bakışmak benim hiç doyamadığım,
unutulmaz hatıralarımın başında gelir.

Ve o renkli gözleri ile konuşuyor gibiydi.
“Biz cahil değiliz Hakim Bey’’ diyordu.
“Türkçe bilmemek cahillik değildir, Türkçe
az bilmek cahillik değildir, esas anadilini
konuşamamak cahilliktir. Ve her dili Allah
yaratmış, İnsan Allah’ın yaratığı anadilin-
den utanır mı Hakim Bey?...”

“Bize ‘Dilinizden utanın’ diyorlar
“Günah değil mi?
“Bizim dilimizin kime zararı var?
“Biz hiç bir dilden nefret etmedik.”
Benim söylemeye can attığım, ama söyle-

yemediğim ne kadar yalın, basit ve söylen-
diğinde olağanüstü etkiler yaratan cümle
varsa, annemin ağzından çıkıyordu.

“Biz Kürdüz Hakim Bey.
“Kürd olarak doğduk
“Evimizde
“Sokağımızda
“Mahallemizde
“Şehrimizde Kürtçe konuşulur…
“Biz Kürtçe yaşıyoruz
“Kürtçe düşünüyoruz
“Kürtçe sevdik..
“Ben eşimle Kürtçe evlendim ve eşim

hala tek kelime Türkçe bilmez.
“Ticaret adamıdır eşim.
“Bütün hesabını kitabını Kürtçe yapar.
“Çocuklarım Türkçe okudular ve Türkçe

konuşuyorlar şimdi.
“Ama görüyorum ki,
“Türkçe bilmediğimiz için bizden

utanıyorsunuz!
“Ben biraz Türkçe konuşunca da 

kabullenemiyorsunuz!
“Biz ne edelim Hakim Bey?
“Siz söyleyin.
“Ben derdimi hangi dil ile

anlatayım size?
“Kürtçe bilmiyorsunuz ki.
“Beni Türkçe de anlamıyorsunuz.
“Size acılarımı kendi dilimle anlatayım.
“Ben bir anneyim Hakim Bey?
“Daha bir kaç yıl oldu, 19 yaşında ki 

kız evladımı kaybedeli.
“Niye kıydı canına biliyor musunuz?
“Kelepçe takılan evlatlar geri gelmiyor

korkusuyla abilerini bir daha göremeyece-
ğini düşündüğü için canına kıydı kızım
benim.

“Bu korkuyu sarmışlar yüreğimize.
“Evlatlarımız geri gelmiyor 

hapishanelerden.
“Ama bugün evladımı geri götüreceğim.
“Ya da ben de geri dönmeyeceğim.”
Bu yazı ankaraekspresi.com 

adresinden alınmıştır.

İnsan anadilinden utanmaz Hakim Bey!

INSAN OLDUKLARI
UNUTULMAMALI!
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim ve takipleri devam eden yükümlülerin meslek edinmelerine ve 
tekstil sektöründe istihdam edilmelerine yönelik oluşturulan “Tekstil Uygulama Atölyesi" açılış töreni İstanbul Anadolu 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde yapıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, “İnsanları sadece 
cezalandırmaktan ziyade topluma yeniden kazandırmayı düşünüyoruz. Onların insan olduğunu unutmuyoruz" dedi

“TekSTil Uygulama Atölyesi"nin açılış tö-
reni bugün İstanbul Anadolu Denetimli Ser-
bestlik Müdürlüğü'nde yapıldı. Törene,
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Başkanı
Burak Ceyhan, İstanbul Anadolu Cumhuri-
yet Başsavcısı İsmail Uçar, Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Bölge
Adliye Mahkemesi Cumhuriyeti Başsavcısı
Metin Sarıhan, İstanbul Anadolu Adli Yargı
İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanı Bekir Altun, İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu üyesi Servet Samsama, İs-

tanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan, İstan-
bul Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Öksüz, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Süley-
man Çakıroğlu katıldı. Törende yapılan ko-
nuşmaların ardından destek veren
katılımcılara plaketler verildi. Tüm katılımcı-
lar açılış kurdelesini kesti ardından atölyeyi
ziyaret etti. Hükümlülerin diktiği formalar,
savcılara ve projeye katkıda bulunan temsil-
cilere hediye edildi.

Katkıda bulunanlara hediye takdim edildi

Yürüteç ile hayata tutundu
Esenyurt'ta araba çarpması sonucu arka ayaklarından yaralanan “Gurur” isimli
köpeğe Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri görevlileri tarafından yürüteç takıldı

yaklaşık 4 yıl önce bir aracın
çarpması sonucu sokak köpeğinin
arka ayakları sakatlandı. Esenyurt

Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne ge-
tirilen köpek burada bakıma alındı. Çalışanla-
rın ‘Gurur' ismini verdiği köpeğin tekrar
yürüyebilmesi için havuzda fizik tedavi dahil
her türlü metot uygulandığı öğrenildi. Yaklaşık
400 sokak hayvanının bulunduğu ve 40 tane-
sinin engelli olduğu merkezde Gurur'a yürüteç
alındı. Tekerli yürütecin takıldığı Gurur, cinsle-
rinin yanında yürümeye ve koşmaya başladı.

Esenyurt'un gururu oldu

Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü
İbrahim Halil Çalış köpeğin 4 sene önce kaza
sonucu getirildiğini ifade ederek, “Ameliyatlar-
dan sonra fizik tedavi ve havuzda tedavi süre-

cimiz başladı. Tedavilere sonuç vermeyince en
son çare olarak hayvanseverlerden de destek
alarak protez taktık. Gördüğünüz gibi Gurur,
gururumuz oldu Esenyurt'un gururu oldu.
Büyük bir keyifle yürümeye başladı. Her gün
düzenli olarak bu protezi taktırıp burada diğer
bütün kendi arkadaşları gibi koşup oynayabili-
yor. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Mü-

dürlüğü'nde 40'a yakın engelli hayvanımız var
biz ömür boyunca bunlara bakıyoruz sağlık-
ları ile ilgileniyoruz. Burada termal ve fizik te-
davisi uyguluyoruz. Sonuçta aldık 2 tane
hayvanımızı yürür hale getirdik. Dışarıda bı-
raktık” dedi.

Biz de mutlu oluyoruz

Gurur'un tedavi süreci boyunca ilgilenen vete-
rinerlik işleri çalışanı Mehmet Umur Kara,
merkezde ilk defa işe başladığında Gurur'u
gördüğünü kaydederek, “Aramızda bir etkile-
şim oldu. Günlük olarak krem tedavisi uygu-
ladık. Yaralarını sardık sürekli sürtündüğü
için. Araba edindik onun için gördüğünüz 
gibi çok mutlu onu görünce biz de mutlu 
oluyoruz” ifadelerini kullandı.
UfUk ÇoBan

Acımız çok büyük
yüreğimiz yanıyor!

Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıkla-
mada İdlib'de Türk askerine yapılan saldırı
kınandı. Açıklamada, "Suriye’nin İdlib ken-

tinde Silahlı Kuvvetleri’mizin konvoyuna gerçekleştiri-
len hain saldırı sonucu şehit ve yaralı askerlerimizin
olduğu haberlerini büyük bir üzüntüyle takip ediyo-
ruz.Bizi derinden yasa boğan saldırı sonucu şehit
düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı
olan Mehmetçiklerimize ise acil şifalar diliyorum. Şe-
hitlerimizin kederli ailelerinin ve ülkemizin başı sağ
olsun. Böylesi zor günlerde, yaşadığımız bütün acılara
rağmen ülke olarak birlik ve beraberliğimizi en üst dü-
zeyde tutarak, sağduyulu hareket etmek zorundayız.
Temelleri “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi üzerine
kurulu ülkemizden her fırsatta bütün dünyaya barış,
huzur ve sevgi dileklerinde bulunmaya devam edece-
ğiz. Bir kez daha başımız sağ olsun" denildi. 

Ülkemizin başı
sağolsun

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile
Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir
arasında “Denetimli Serbestlik Protokolü”

imzalandı. Silivri Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat
Zencir de toplantıda hazır bulundu. Silivri Adalet Sa-
rayı’nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından imza al-
tına alınan işbirliği protokolü gereğince, kamuya yararlı
işte çalıştırılma cezası ve yaptırımı almış hükümlüler
belediye hizmetlerinde ücretsiz çalıştırılacak. Yükümlü-
lerin sosyalleşmesine, iş alışkanlığı edinmesine ve top-
lumla bütünleşmesine katkı sağlaması amaçlanan
işbirliği protokolünün hayırlı olmasını dileyen Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Haklarında kamuya
yararlı bir işte çalıştırılma kararı verilen yükümlüleri
kapsayan bir protokol imzaladık. Toplumsal fayda açı-
sından son derece önemli buluyorum. İnşallah hayır-
lara vesile olur" dedi.

Denetimli serbestlik 
protokolü imzalandı
Kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı
verilen hükümlüleri kapsayan işbirliği
protokolü Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz ve Silivri Cumhuriyet Başsavcısı
Nihat Demir arasında imzalandı

www.superhaber.tv
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu,
34’üncü ilçe belediyesi ziyaretini

Beyoğlu’na gerçekleştirdi. Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın
makam odasında gerçekleşen toplantı-
nın ana konusu, Türkiye’yi yasa boğan
şehitler oldu.

Hepimizin içi yanıyor 

“Hepimizin içi yanıyor” diyen İma-
moğlu, “Bütün şehitlerimize hepimiz
ağlıyoruz açıkçası. Olağanüstü bir
durum yaşanıyor. Olağanüstü bir sü-
reçle iç içeyiz. Umuyorum milletçe bir
arada, herkesin bir araya geldiği, bir
arada düşünüp, en doğru kararı verdiği
şekliyle, ortak mücadeleyle başımızdaki

ve etrafımızdaki bütün sıkıntıları berta-
raf ederiz. Milletimizin başı sağ olsun.
Şehitlerimizin ruhu şad olsun” şeklinde
konuştu. 

Büyük katkıları olacaktır

İmamoğlu, ziyaret amacını da şu söz-
lerle dile getirdi: “Bugün Beyoğlu Bele-
diyesi’ndeyiz. Başkan’ımızla Beyoğlu’nu
konuşacağız. İBB-Beyoğlu Belediyesi.
Geçmişten bugüne neler yapıldı, bek-
lentiler ve bundan sonraki sürecin nasıl
yönetileceği konusunda ortak bir gün
geçireceğiz. Bugün, 34’ncü belediyemizi
ziyaret ediyoruz İstanbul’umuzda. İn-
şallah tamamını 1-2 hafta içinde bitire-
ceğiz. Ortak akılla bir süreç yönetme
konusunda azami çaba göstereceğiz.
Uyumun hem ilçelerimizi hem de İstan-
bul’umuza büyük katkıları olacaktır."

HIDIR ULAĞ

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerine
ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu; "Umuyorum ortak
mücadeleyle başımızdaki ve etrafımızdaki bütün
sıkıntıları bertaraf ederiz. Milletimizin başı sağ
olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu

İstanBul Büyükşehir Be-
lediyesi’nin (İBB) Cağaloğ-
lu'nda bulunan Gençlik

Ofisi, eğitim ve kariyer planlaması ko-
nusunda ziyaretçilerine birçok farklı
alanda yeni bakış açıları sunuyor. Gi-
rişimcilikten fotoğrafçılığa, finanstan
diksiyona kadar 11 farklı eğitim prog-
ramının başlatıldığı ofis, misafirlerine
yeni olanaklar yarattı. Faaliyete geçen
dinlenme alanları, kitap kafe, çama-
şırhane ve oyun alanları, genç misa-
firlerine hem dinlenme hem de
sosyalleşme imkanı veriyor.

Altı gün eğitim

Haftanın altı günü devam eden eği-
timlerin her birine 30 kişi katılıyor.
Gençler, eğitimler arasındaki zaman-
larında ve eğitim saatleri dışında, ofi-
sin diğer bölümlerini kullanabiliyor.
Haftada 500 gencin ziyaret ettiği İBB
Gençlik Ofisi'nde, eğitim salonlarının
dışında ücretsiz interneti ile birlikte
kitap kafe ve dinlenme alanları da bu-
lunuyor. Binlerce üniversite öğrencisi-
nin geçiş yolu üzerinde yer alan İBB
Gençlik Ofisi, konuklarına kafeter-
yada vakit geçirme ve istedikleri
zaman giysilerini çamaşırhanede yı-
katabilme imkanı sunuyor. Dijital
oyun alanı ile de günlük hayatın yo-

ğunluğundan uzaklaşıp stres atılması
da mümkün. Ofiste bulunan ritim atöl-
yesi sayesinde gençler, hem ekip çalış-
ması hem de uyum konularında
kendilerini geliştirirken, müzikle de mo-
tive olarak sosyalleşmelerine katkı sağ-
lanıyor.

Hizmetler ücretsiz

İBB Gençlik Ofisi, uzman kadrosu ile
mevcut hizmetlerinin yanında, proje

yazma ve yönetme, kişisel gelişim,
beden dili, etkili iletişim teknikleri gibi
birçok alanda danışmanlık hizmeti ve-
riyor. Ofis, bu yıl Yüksek Öğretim Ku-
rumları Sınavı'nın (YKS) ardından,
üniversite tercihi yapacak öğrencilere
rehberlik desteği de sağlayacak. Mar-
maray'ın Cağaloğlu çıkışında ve İstan-
bul Valiliği'nin hemen karşısında
hizmete açılan İBB Gençlik Ofisi'nin
gençlere verdiği tüm hizmetler ücretsiz.

İBB’nin üniversiteye hazırlanan, devam eden ve iş hayatına atılma hazırlığında
olanlara katkı sağlamak için hayata geçirdiği Gençlik Ofisi, ziyaretçilerine yeni
imkanlar sunuyor.Birçok farklı alanda eğitim programlarının verildiği ofis, 
yeni sosyal alanlarıyla gençlerin yeni buluşma noktasına dönüşüyor

S uriye Osmanlı topraklarına katıldığından bu yana
problem olmaya devam ediyor. Orada çıkan isyanlar,
Suriye ve Arapların kolayca kandırılmaları, hep

kargaşaya ve belaya sebep oldu ve devam da ediyor.
Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında adeta

İngiliz Lavrance’nin dolayısıyla İngilizlere ve Osmanlının
çökmesine çalışan haçlı emperyallerin kulu kölesi olun Su-
riyeliler, onların teşvikleri ile yıllarca kendilerine hükmet-
miş ve onlara bakmış olan Osmanlıya baş kaldırmadılar
mı? Bu baş kaldırı ve isyanlar sonrasında haçlılarla işbir-
liği yaparak Osmanlı topraklarından bunlar ayrılmadı mı?

Sonrasında yine Fransız, İngiliz ve Yunanlılarla aynı
safta olup Osmanlıyı yok etme ve Anadolu’yu işgal etmeye
başlamadılar mı? Bu emellerine de büyük oranda sahip
olup sonrasında Sevr Andlaşmasını imzalayan haçlı 
emperyalistlerin yanında yer almadılar mı?

Sonrasında Anadolu Halkı kurtarıcı ve kurucu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’le bir olup yeni bir devlet kurup
Adına da Türkiye demediler mi?

O günlerde gösterilen kahramanlıklar ve fedakarlıklar
sonrasında Antep “Gazi”, Urfa “Şanlı”, Maraş 
“Kahraman” Ünvanlarını almadı mı?

Amed , Diyarbakır’a dönüşmedi mi?
Tarihin sayfalarında yerini aldıkları için, bunlar unutul-

madı ve unutulmayacak ta. Arkasından yine Suriyeliler ar-
kalarını dayadıkları Haçlılara güvenip Hatay’ı istemediler
mi? Onların bu taleplerini kale almayan Hataylılar yeni bir
Cumhuriyet kurup sonrasında da çiçeği burnunda yeni
Kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyetine katılmadı mı?

Bunları da unutmak mümkün değil.
Osmanlı döneminde haçlı emperyalistlere arkasını veren

Suriye, şimdilerde yine kendine yandaş bularak bu kere
arkasını Rusya ve ABD’ye dayadı.

Daha dünlerde topraklarını işgal eden İsrail tanklarına
ve donanımla İsrail ordusuna kılıçla karşı koymaya çalışan
zavallı Suriye günümüzde onların ezilmesini, sömürülme-
mesini ve parçalanmamasını isteyen Ülkemize kafa 
tutmaya çalışıyor.

Daha dünlerde iki ülke insanları sanki bir devlet gibi
birbirlerine gidip gelir, sınırlarında rahatça gezip dolaşır,
kız alıp kız verirken ey Suriye kimin gazına geldin?

Yine dünlerde iki ülke yöneticileri bir arada tatil yapar-
ken,  ülkemizin önemli takımlarından biri olan Fenerbahçe
Spor Kulübü’nün Şam da Yaptığı futbol maçını ülke yöne-
ticileri ve Bakanları bir arada izlerken, şimdi birbirlerine
neden selam dahi vermez oldular.

Yine o günlerde Suriye Ve Türkiye’nin Bakanları, 
Bakanlar Kurulu Toplantısı yapıp müşterek kararlar alır
ve halkta, “Suriye ile Türkiye birleşiyor mu?” intibağı
bırakırken, o zamanın Esad’ı şimdi neden Esed oldu?

Ülkemiz kendine tehlike oluşturan ve bundan sonrada
oluşturacak olan terör örgütlerinin orada yerleşmemesini
ve Suriye ile komşuluğunun devam etmesini isterken ve
Suriye toprağında gözünün olmadığını defalarca açıkla-
masına ve Suriye’ye demokrasi gelmesini istemesine 
rağmen, bu talepleri neden görmezden gelmezler ki?

Suriye konusunda önerim
Dış politikada uzman biri değilim. Elbette bu önemli bir

konu. Bu konunun detaylarını eski Başbakan, Dışişleri 
Bakanı şimdilerde bir partinin Başkanı olan Ahmet 
Davutoğlu anlatmalı. Suriye ile ilişkilerimiz neden bu hale
geldi? Onlar mı haklı biz mi haklıyız? Emevi Camisinde
namaz kılmak isteyenler zamanında gidip orada neden
namaz kılmadılar?

Evet, işte bu yüzden biz şimdi ülkemizin kalkınmasına,
sosyal bir devlet olarak halkımızın huzuru için harcanması
gereken bütçemizden 40 milyar dolar’ın Suriyeliler için
harcandığı yöneticilerimiz tarafından belirtiliyor.

Yetmedi, “Bizlerde size katkı sunacağız” diyen AB 
Ülkeleri şimdi kulaklarını tıkayıp gözlerini yumdular. Dört
milyon Suriye’li içimizde bir milyonu da yolda.  Suriyeliler
yayıldıkları ülkemizin her köşesinde problem çıkarmaya
sorun olmaya devam ediyorlar.

AB ülkeleri bize yardımcı olmadığı halde biz neden o
ülkelere kaçan Suriyeli ve diğer devletler mültecilerini 
yakaladığımızı da anlayamıyorum.

Fırat’ın Doğusu, Barış Pınarı harekatları ve şimdide
İdlip meselesinde düğümlenip kaldık. Buralardan gün 
geçmiyor ki ülkemize Al bayrağımıza sarılı yiğitlerimiz
şehit olarak gelmeyi sürdürüyor.

Çocukları asker olan anaların gözleri yaşlı, çoğu da
endişeli. Bizler şehitlerimize ağlıyor ve üzülüyoruz. Bu
durumda çözüm beklemek elbette hakkımız. Bunun için
Rusya ve ABD ile sonuçsuz görüşmeler sürüp gidiyor. Bu
devletler ve diğer emperyalist silah üretici devletler böyle
kanlı bir Pazar bulmuş ve ölenlerle öldürenlere silah 
satmaya devam edip, milyar dolarlar kazanırken sizce bu 
konuya çözüm bulunur mu?

Nacizane tavsiyem. Güneydoğuda Şınnak ve diğer
hudut boylarında bir zamarnlar kalekollar kuruldu ve 
halende var. Bunlar PKK’ya karşı gözetleme ve mücadele
de başarılı da oldular.

Bizim Suriye ile hududumuz 910 KM. Bana göre,
bunca Suriyeliye ve diğer savunmaya masraf edip ülkemi-
zin kaynaklarını harcamaktansa har bir buçuk Kilomet-
reye birer karakol kurulursa yaklaşık 600 karakol ya da
Kalekol olur. Buralara donanımlı 50’şer askerimiz görev-
lendirildiğinde toplam 30 bin asker eder. Bu karakollar bir
birine yakın olduğu için gözetleme ve koruma görevi yapa-
cağı gibi, her hangi bir saldırı ya da hudut ihlalinde de atış
mesafesinde olacağı için savunma gayet kolay olacaktır.

Bu tedbiri aldıktan sonra tüm dünyaya şu mesaj veril-
meli, “Suriye ve diğer hudutlarımızdan ülkemize giriş ka-
pıları bellidir. Bu kapılar haricinde ülkemize girmek,
sızmak, saldırmak isteyen birileri çıkarsa bedelini canları
ile öder” denilerek dosta düşmana duyurulur.

Sonrasında tıpkı Kıbrıs ta Bayrağımızı gönderden indir-
meye çalışan bir Rum teröristinin gönderden indirildiği
gibi de hududumuza belirtilen yerler yani kapılar dışında
gelenler de indirilmelidir.

Gerçi Diyarbakır Hava Üssünde gönderden Bayrağı-
mızı indiren bir terörist Kıbrıs ta ki gibi indirilemedi ama,
hudutlarımızda bu yapılmalıdır.

Bu tedbirler alındıktan sonra ülkemize yan gözle bakan
bakmayı düşünenler, izinsiz ve ne idüğü belli olmayan 
mülteci gibi gözüken unsurlar düşünsün. Bu sırada Suriye
den birliklerimiz çekilir, Suriye’yi masadan kalkmadan 
yakinen takip eder, orada huzur sağlandık ve demokrasi 
geldikten sonra da oraların imarını yapar kazancımıza 
bakarız. Böylece ülkemize sığınmış ve ekonomimize de
büyük yük olan Suriyelilerden kurtulmuş oluruz.

Böylece anaların göz yaşı diner, ülkemizde huzura 
kavuşur diye düşünüyorum.

Ne Suriye, ne Rusya, ne de ABD
halkın talebi huzurlu Türkiye

ORTAK MUCADELE 
CAGRISI

MİLLETİMİZİN
KALBİNE DÜŞTÜ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sözle-
rine Suriye’de yaşanan ve 33 Türk askerinin şehit ol-
duğu olayla ilgili üzüntülerini paylaşarak başladı.
Yıldız, “Biz burada günlük çalışmalarımızı yaparken,
diğer tarafta ordumuz, askerimiz, polisimiz bu vatanın
güveliği için tarihi bir mücadeleyi gerçekleştiriyorlar.
Millet olarak acıyı yaşıyoruz. 33 şehidimiz var. Rabbim,
şehitlerimizin annelerine sabırlar ihsan etsin. Ateş

düştüğü yeri yakıyor ama bu ateş, bütün milletimizin
kalbine, gönlüne düştü. Büyük bir acı yaşıyoruz. Baş-
kan’ımız bugün Beyoğlu’muza hizmet, İstanbul’umuza
hizmet anlamında çalışmalarına devam edecek. Bu an-
lamda biz de ziyaretleri için kendilerine teşekkür edi-
yoruz” dedi. Konuşmaların ardından, İBB ve Beyoğlu
Belediyesi ekipleri, İmamoğlu ve Yıldız ile birlikte ilçe-
nin sorunlarının ele alınacağı sunum salonuna geçti.

ETKİNLİKLER
İPTAL EDİLDİ

İBB iştirak ve bağlı kuruluşlarının dü-
zenlediği etkinliklerden, konser ve eğ-
lence niteliği taşıyanlar iptal edildi.

Buna eğlence yönü ağır basan Şehir Tiyatro-
ları’nda sergilenen oyunlar da dahil edildi. Ço-
cuklara yönelik oyunlar ise müzikal bir içerik
barındırmadığı için programa uygun olarak sür-
dürülecek.

Oyunlar da iptal edildi

İBB, Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’ndaki(CRR) performansları iptal kapsa-
mında tuttu. 28-29 Şubat ve 4 Mart tarihli orga-
nizasyonları, gerçekleştirmeme kararı aldı. İBB
Şehir Tiyatroları’nın tüm sahnelerinde, 28 ve 29
Şubat tarihinde sergilenmesi planlanan yetişkin
oyunlarında da iptale gidildi. İBB Şehir Tiyatro-
ları’nın 29 Şubat tarihli çocuk oyunları ise müzi-
kal bir içerik barındırmadığı için kapsamın
dışında tutuldu. İBB’ye bağlı 13 kültür merkez-
lerindeki konserler ve yetişkin tiyatroları için de
sahnelememe karar alındı. Bu etkinlik salonla-
rındaki çocuk oyunlarında da iptale gidilmedi.

İptal kararı alınan etkinlikler:
29 Şubat Cumartesi  Saat: 20.00
Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi: 
Aysun & Ali Kocatepe
Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi: Yeni Türkü
Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi:Velveleband
Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi:
Gülden Karaböcek
Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür 
Merkezi: Aydoğan Topal
Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk
Kültür Merkezi: Alamatra Orkestrası
Şile Kültür Merkezi: Orhan Ölmez
Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi: 
Özdemir Erdoğan
Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi: Ali Altay
Başakşehir Kültür Merkezinde: İncesaz
Sarıyer Kültür Merkezi: İhsan Eş
Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi: Yüksel 
Baltacı
Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi: 
Serhat Ulaşkan ve Ali Şahin

İstanbul Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit
olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayım-

ladı. İGD’nin başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İblid bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan
kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, ya-
kınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize
acil şifalar diliyoruz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle."

İGD’den şehitler için
başsağlığı mesajı
İGD’den şehitler için
başsağlığı mesajı
İGD’den şehitler için
başsağlığı mesajı
İGD’den şehitler için
başsağlığı mesajı
İGD’den şehitler için
başsağlığı mesajı
İGD’den şehitler için
başsağlığı mesajı
İGD’den şehitler için
başsağlığı mesajı

Ekrem
İmamoğlu Haydar

Ali
Yıldız
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İhale Kayıt Numarası :2020/106420
İşin Adı :Tarihi Ali Fuat Paşa (Iıbayezid) Ve Çanta Köprülerinin Restorasyon 

Uygulama Projelerinin Temini İşi
İhale Türü - Usulü :Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi :Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408
b) Telefon ve faks numarası :2123125000 - 2123125070
c) Elektronik posta adresi :bol01@kgm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi :
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen tür ve miktarda tarihi köprü restorasyon projesi temini işi
b) Yapılacağı Yer :İstanbul-Sakarya
c) Süresi :İşe başlanılmasından itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer :Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (2.Kat) Hamidiye Mah. Kemerburgaz 

Cad. No:170 34408 Hasdal-Kağıthane/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :26.03.2020 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bu-
lunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gös-
termek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısındanfazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesinti-
siz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri-
nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplan-
mak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, hizmet alımı iş-
leri için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya
% 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini göste-
ren belgeler:
İsteklinin teklif edilen bedelin %50’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. 1. grup eski eser olarak tescillenmiş olan Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurullarınca onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon
Projeleri temini işleri kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli
50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik pu-
anlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No—İş Kalemi No—Minimum Teklif Oranı (%)—Maksimum Teklif Oranı (%)—PUAN
1—KTK-RUP/01—67,48468—91,32180—17
2—KTK-RUP/02—7,10360—9,61075—17
3—Ö-SON—10,41172—14,08645—16
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve
maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer
alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kalite ve teknik değer nitelik puanlamasından 50 puan alan istekliler içinde fiyat dışı unsurlar dikkate alına-
rak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
FİYAT DIŞI UNSURLAR DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINAN GEÇERLİ TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİLERDE (GEÇERSİZ
TEKLİFLER VE VARSA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF OLUPTA TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILAN İSTEKLİLER DIŞINDA KALAN İS-
TEKLİLERDE) KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASINDAN 50 PUAN ALMALARI ŞARTI ARANACAKTIR.
KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASINDAN 50 PUAN ALAMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFİ REDDEDİLECEKTİR.
FİYAT DIŞI UNSURLAR DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINAN GEÇERLİ TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİLER İÇİNDE YUKARI-
DAKİ ŞARTLARI SAĞLAYAN İSTEKLİ OLMAMASI HALİNDE TÜM İSTEKLİLERE AİT TEKLİFLER REDDEDİLEREK İHALE İPTAL 
EDİLECEKTİR.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhaleler Başmühendisliği)
2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad.
34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalem-
ler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
14.Bu ihalede 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği uygulanacaktır.
15. İsteklilerin kendisi veya temsilcileri ihale dokümanını ihale tarihinden en az üç gün önce satın almaları zorunludur.  Bu ihalede ihale dokü-
manı satın almak için son tarih 23.03.2020 mesai saatinin bitimine kadardır.

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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EKONOMİ

G irişimci İş Adamları Vakfı’nın
(GİV) her ay düzenlediği ‘Giri-
şimci Buluşmaları’nın bu ayki

konuğu Konutder ve Sur Yapı Yönetim
Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas oldu.
Elmas, iş adamları, girişimciler, STK
temsilcilerinin aralarında bulunduğu ka-
tılımcılar ile tecrübelerini paylaştı. Prog-
ramın açılış konuşmasını yapan GİV
Başkanı Mehmet Koç, program kapsa-
mında her ay konuşmacıların tecrübele-
rini dinlediklerini dile getirdi. Gençlere
her zaman ‘girişimci olun’ tavsiyesinde
bulunduklarını belirten Koç, “Mutlak
başarıya odaklanmanın her zaman risk
olduğunu düşünüyoruz. Toplum giri-
şimciyi her şeyi yapabilen olarak algılı-
yor. Girişimcilik bizim insanımızın
doğasında olan bir özellik. Ciddi düzen-
lemelerle ülkemizin kalkınmasında
büyük yol alabileceğimizi düşünüyoruz”
dedi.

Paranız kadar düşünmeyin

Türkiye’nin kalkınmasında girişimcilerin
büyük rol oynadığını düşündüğünü söy-
leyen Koç, “Bu programlarla gençlerin
girişimci olmaya daha çok özenmesini
amaçlıyoruz. Gerçek bir iş adamının ha-
yatını dinleyip, ondan örnekler alıp,
hangi zorlukları nasıl aştıklarını, nasıl
başa çıkabildiklerini, nasıl sermaye bul-
duklarını, nasıl proje geliştirdiklerini öğ-
retmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Kendisinin girişimciliğe başladığı dö-
nemde bilgi edinmenin daha zor oldu-
ğuna vurgu yapan Koç, şunları söyledi:
“Şimdi bütün bilgiye internet üzerinden

ulaşmak çok kolay. Gençlerimiz cesur
olsunlar, ceplerindeki para kadar değil,
bankaların kayıtlarındaki para kadar dü-
şünsünler. Paranız kadar düşündüğü-
nüzde o sizi çok sınırlıyor. Bugün
başarılı projelere bakıldığında hiçbirisi
önce parasını koyup, sonrasında başarılı
olmuş değil. Start-up kısmını tamamla-
dıktan sonra zaten sermaye bulunabili-
yor. Girişimcilik sabır işi. Bugün
başlayıp, yarın kazanmak olmuyor.
Bana göre bir girişimci iş hayatına baş-
ladığında en erken 5 senede bir şey ya-
pabilir. Riskleri var ama çok keyifli.
Planlı olmak ve zamanı kullanmak da
bu işin bir kuralıdır.”

İşinize yarayan bilgiyi öğrenin

Gençlerin işlerine yarayan bilgileri öğ-
renmesi gerektiğini dile getiren Koç,
“Sektörle ilgili bilgi edinseler daha rahat
olabilir. Ülkenin ve kendisinin ihtiyacı
olacak projeleri düşünmeliler. Çalışanın
önü her zaman açılıyor hem de ülkeler
böyle kalkınıyor. Biz ülke olarak büyük
bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi
de girişimcilerimizin bugüne kadar geliş-
tirdiği sistemlerle veriyoruz. Ekonomik
olarak 20 senede çok büyük mesafe
aldık. Devletin girişimciye bakışı çok de-
ğişti. Cumhurbaşkanımız ‘Bir iş adamı
bir gencin elinden tutup iş adamı ya-
parsa, büyük hayır işlemiş olur’ demişti.
Biz de bunun kültürünü oluşturmaya
çalışıyoruz” diye konuştu. Program,
Altan Elmas’ın tecrübelerini anlattığı ko-
nuşmasının ardından plaket takdimi ve
fotoğraf çekimi ile sona erdi. DHA

RISKLER
VAR AMA
COK KEYIFLI
Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, ekonominin
kalkınmasında girişimcilerin büyük bir payı olduğunu söyledi.
Gençlerin sabırlı olmaları gerektiğine dikkat çeken Koç, “Bir
girişimci iş hayatına başladığında en erken 5 senede bir şey
yapabilir. Riskleri var ama çok keyifli” diye konuştu

Önce tweet
attı sonra sildi!

Twitter'dan ekonominin büyüğüne
yönelik paylaşımlarda bulunan Ha-
zine ve Maliye Bakanı Berat Albay-

rak, gelen tepkiler üzerine attığı tweeti sildi. 33
askerin şehit haberlerinin geldiği günde Albay-
rak'ın ekonomi üzerine yaptığı değerlendirmeler
sosyal medyada tepki çekti. Albayrak'ın gelen

tepkilerin ardından paylaşımları sildiği görüldü.
Albayrak'ın paylaşımları şöyleydi: "Böyle bir
günde ekonomideki rakamları konuşmak, açıkla-
nan verileri değerlendirmek çok zor geliyor. 2019
yılı politikalarımızın en önemli gösterge verisi
olan büyüme açıklandı. Yüzde 6'lık 4'üncü çey-
rek ve yüzde 0,9'luk yıl sonu büyüme rakamları

beklentileri aşan performansımızı teyit etti. 2019
yılı bütçe açığının milli gelire oranı da yüzde 2,89
olarak gerçekleşirken, bu alandaki hedefimizi de
yakalamış olduk. 4'üncü çeyrekle başlayan yıllık
bazda büyüme ivmemizi koruyacak ve arzu etti-
ğimiz model çerçevesinde 2020'de yüzde 5'lik
büyüme hedefimize ulaşacağız."

2007 seviyesinin 
altına geriledik
2013'te 12 bin 480 dolara kadar yükselen kişi başı milli gelir, 2019'da 9
bin 127 dolara geriledi. Böylece, 2007'deki 9 bin 656 dolarlık seviyenin
gerisine düşülmüş oldu. Büyüme oranında da, 2009'daki yüzde 4,8'lik
küçülmenin ardından en kötü performans 2019 yılında kaydedildi

Türkiye ekonomisi 2019’da
yüzde 0,9 oranında büyürken,
dolar cinsinden kişi başı milli

gelirdeki düşüş dikkat çekiyor. 2013’te 12
bin 480 dolara kadar yükselen kişi başı
milli gelir, 2019’da 9 bin 127 dolara kadar
geriledi. Kişi başı milli gelirdeki 6 yıllık
düşüş 3 bin 353 dolar, 1 yıllık düşüş 566
dolar oldu. Kişi başı milli
gelir 6 yılda yüzde 26,9, 1
yılda yüzde 5,8 oldu. Böylece
vatandaşın gelir düzeyi, 2007
seviyesinin altına geriledi.

Milli gelirin 
5'te biri eridi

2018’de 789 milyar dolar
olan Türkiye’nin milli geliri,
2019’da 36 milyar dolar aza-
larak 753 milyar dolara geri-
ledi. Milli gelir, 2013’te 951
milyar dolara kadar yüksel-

mişti. Bu alanda 6 yıllık gerileme yüzde
20,8’e ulaştı. Böylece Türkiye, son 6 yılda
dolar cinsinden milli gelirinin beşte birini
kaybetmiş oldu. Yüzde 0,9’luk büyüme
de, 2009’da küresel finansal kriz sıra-
sında kaydedilen yüzde 4,8’lik küçülme
sonrasındaki 10 yılda elde edilen en
düşük büyüme oldu.

BİRAZ
SABIRLI
OLUN!

Berat
Albayrak
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B üyük Ortadoğu Projesi yani kısa adıyla birileri-
nin, "Ben BOP'un Eş Başkanıyım" dediği BOP
projesinin bir ileri, bir geri olmak üzere dım

adım uygulandığı Ortadoğu bataklığına çekilmek iste-
nen Türkiye, şehitlerine ağlamaya devam ediyor.

Hepimizi derinden üzen gelişmelerin büyük kayıp-
lara neden olduğu bu bölgede hesapları olanların "Til-
kiye kaç, tazıya tut" diyerek oynadıkları oyunun baş
aktörleri arasında rol alacağım derken oynanan oyuna
oyuncu olmanın bedelini gözyaşlarıyla ödediğimiz şu
günlerde yapılacak tek şey sakin ve sabırlı olmaktan
geçer ve daha önce Süleyman Şah Türbesi denen türbe
gibi başkalarının topraklarında bulunan ve adına 'Göz-
lem Noktaları' denen alanlarda bulunan askerlerimizi
suratle geri, sınırlarımızın içine getirmeliyiz.

Bunu yaparkende gururdan uzak, sakin ve sabırlı
olmalıyız.

Çünkü oyun oyundan öte ve çok büyük.
Evet, bacakları güzel, yüzü kırışık, zamanın Ame-

rika Dışişleri Bakanı Rice'nin o dönemlerde eline aldığı
cetvelle, "Ortadoğudaki sınırları yanlış çizmişiz, bu ne-
denle bu bölgeyi yeniden dizayn edeceğiz" dediğini unut-
madan, ortaya koyacağımız tavır ve hareketlerle bu
satrançta piyon değil, barışçı, sakin ve sabırlı vezir
olmalıyız.

Çünkü bölgede ki Şahlar başkalarıdır!
Kısacası bölgedeki Kürtlerle dist, akraba olduğu-

muzu, Eset dediğimize, rejim demeden Esad deyip,
kendisiyle komşu olduğumuzu hatırlayıp sınırlarımızı
yeni cetvellerle kurban ettirmemeliyiz. Ve; 'Ben vur-
dum, kırdımla' değil, ülkeler arası ilişkileri ön planda
tutarak hareket etmeliyiz.

Dün ve benimde aralarında olduğu bugün hala
"orada ne işimiz var?" diyenlerede de kızmadan bunu
demeye devam edenlerin haklı olduklarını da kabul ede-
rek, birlikte alınacak kararlarla yeni bir yol haritası çi-
zerek Suriye politikamızı yeniden gözden geçirip,
Suriye'nin olduğu gibi ülkemizin toprak bütünlüğünü
acil garantiye almalıyız.

Aksi nemi?
Ortadoğu bataklığında önce İran-lrak sonra lrakk

ardından Suriye ve Afrika konumuna düşeriz.
Ve buna en çokta Şahları sevindiririz, biz de dün ol-

duğu gibi bugün ağlamaya devam.ederiz.

Sakin ve sabırlı olmalıyız...

TUM UNSURLAR
MESRU HEDEFTIR
İdlib'de 33 askerin Esad Rejimi’nin hava saldırısı ile şehit olması ve Türkiye’nin rejime yönelik 
operasyonunun ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le 
yaptığı görüşmenin perde arkasını aktardı. Altun, Erdoğan'ın Putin'e, "Şehitlerimizin kanı yerde 
kalmayacak. Ülkemize saldırılan bir ortamda rejimin tüm unsurları meşru hedeftir" dediğini ifade etti

corbacıaden corbacıaden
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

İ letişim Başkanı Fahrettin Altun, An-
kara’da medya yöneticileri ile bu-
luştu. "Suriye krizinde başından beri

en mağdur ülke Türkiye. Sürecin başından
itibaren çözüm konusunda en güçlü, ka-
rarlı ve net adımları atan Türkiye oldu"
diyen Altun, "Türkiye milli güvenlik soru-
nundan kaynaklanan 'terörü kaynağında
kurutmak' ve mülteci sorununu çözmek
için 'güvenli bölge oluşturulması' için irade
gösterdi, adımlar attı. Eğer adımlar atıl-
masaydı kriz Türkiye’ye sıçramış olacaktı,
gündelik hayatlarımız büyük ölçüde taru-
mar olacaktı. Süreç boyunca uluslararası
kamuoyundan yeterli desteği görmedik.
Aksine zaman zaman bizden değil, terör-
den yana tavır takınıldığını gördük. Batılı
ülkeler Suriye krizine 'bize mülteci gel-
mesin, bize yabancı savaşçı
gelmesin' perspektifi ile
baktı. Bugün itibariyle
terör sorunu varlığını
devam ettiriyor. Mül-
teci sorunu ise adım
atılmadığı için erte-
lenmiştir" açıklama-
sında bulundu. 

3 maymunu
oynadılar

33 askerin şehit ol-
duğu saldırıdan
bi-

rinci derecede Esad rejiminin sorumlu ol-
duğunu belirten Altun, "Rusya ise gerek
ikili ilişkilerimiz çerçevesinde gerek Astana
ve Soçi mutabakatları kapsamında rejimin
saldırılarını durdurmalı, engel olmalıydı.
Rejim hedefleri, Türkiye Cumhuriyeti açı-
sından meşru hedeftir. 10 Şubat 2020’den
bu yana TSK’nın düzenlediği operasyon-
lar kapsamında; 2038 Rejim askeri etkisiz
hale getirildi. 48 Tank, 29 zırhlı araç, 53
obüs, 27 askeri araç, 9 mühhimat deposu
kullanılamaz hale getirildi. TSK’nın Suriye
sahasındaki tüm faaliyetleri TBMM’nin
verdiği yetki temeli ve yetki kapsamında
gerçekleştirilmektedir. İdlib Türkiye açısın-
dan hem milli güvenlik meselesi hem de
insani boyutu ile hayati meseledir. İdlib
düşerse milyonlarca mülteci Türkiye’ye,

Avrupa’ya kaçmaya çalışacak. Yeni
mültecilere Türkiye’nin yardım

etme, kaynak üretme imkanı kal-
mamıştır. Esad, ulusulararası
toplumun kayıtsızlığından fay-
dalanarak, etnik temizlik yapı-
yor, insansızlaştırma hayalini
gerçeğe dönüştürmeye çalışı-
yor. Ruanda, Bosna-Hersek’de
yaşananlar karşısında bazı lider-

ler üç maymunu oynamıştı. İdlib
için de aynı durum söz konusu"

diye konuştu. 

Putin'e çok net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
Rusya Devlet Başkanı

Putin'nin yaptığı tele-
fon görüşmesinin

detaylarını da
paylaşan Altun,

"Cumhurbaş-
kanı Erdo-

ğan’ın
Putin’e,

"Sayı-
ları
mil-
yon-
ları

aşan

sınırımıza yığılmaya başlayan insanların
durumundan rejimin ihmalleri sorumlu-
dur. Milli Güvenlik sorununa bir de askeri-
mizin kanı eklendi. Şehitlerimizin kanı
yerde kalmayacak. Ülkemize saldırılan bir
ortamda rejimin tüm unsurları meşru he-
deftir" mesajını verdi. Görüşmede iki lide-
rin bir araya gelmeleri de kararlaştırıldı"
bilgisini verdi. 

Uçuşa yasak bölge gerekli

Uluslararası toplumun sivil halkı korumak
için harekete geçmesi gerektiğini vurgula-
yan Altun, "Uçuşa yasak bölge hava saldı-
rılarına son vermek için gereklidir. NATO
ile ilgili metinler, maddeler Türkiye’nin
desteklenmesini gerektiriyor. Namlusunu
Türk askerine doğrultan Esad ile diyaloğa
çağıran Türkiye’deki aktörleri milletin vic-
danına havale edeceğiz. Türkiye 4 milyon
mülteciyi ağırlıyor. AB başta olmak üzere
Türkiye ile müttefiklik ilişkisi olanlar so-
rumluluklarını yerine getirmiyor. İdlib’de 4
milyon sivil yaşıyor. İdlib’te yaşananlar,
Türkiye-AB mülteci anlaşmasını uygula-
namaz hale getirmiştir. Yeterli desteği ala-
mayan Türkiye, yeni sığınmacı yükünü
kaldıramaz. Bu yük herkes tarafından pay-
laşılmalı. Türkiye Avrupa ve ABD’yi bölge
için işbirliğine davet etmektedir. Türkiye
mültecileri hiçbir zaman silah olarak kul-
lanmadı. Türkiye her türlü işbirliğine açık-
tır" ifadelerini kullandı. 

Batı'nın Türkiye Rusya yakınlaşmasına
yaptığı eleştirilere de değinen Fahrettin
Altun, "Batı basınında Türkiye bunu hak
etti ithamları var. Bizim için esas olan mil-
letimizin, ülkemizin, devletimizin çıkarları-
dır. Türkiye bağımsız bir dış politika
yürütmektedir. Tüm aktörlerle ilişki kur-
maktadır. NATO ittifakının ikinci büyük ül-
kesiyiz, AB hedefimiz sürüyor.

Türkiye’nin her ikisinden de beklentileri
bulunmaktadır" dedi. Cumhurbaşkanı Er-
doğan'ın liderlerle görüştüğünü de belir-
ten Altun, "MHP Genel Başkanı Bahçeli,
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet
Partisi Genel Başkanı Temel Karamal-
loğlu başta olmak üzere birçok siyasi
parti genel başkanını arayarak taziyele-
rini iletti" diye konuştu. 

AB HEDEFİMİZ SÜRÜYOR

Ambulansları dahi vurdular
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hain

saldırı hakkında, "Birliklerimizin
bulunduğu yerler önceden Rusya'nın 

sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine
rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. 
İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı

yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş,
bu hava saldırıları sırasında ambulanslar

dahi vurulmuştur" dedi
Mİllİ Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar, İdlib'deki hain sal-
dırı sonrasında uçak, SİHA

ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den
fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş al-
tına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10
zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat
kamyonu, bir SA-17,  bir SA-22 hava
savunma sistemi, 3 mühimmat deposu,
2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve
309 rejim askerinin etkisiz hale getirildi-
ğini bildirdi. Bakan Akar, beraberinde
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Ko-
mutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz
ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasın-
daki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi. 

Operasyonu idare etti

Sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib'deki
rejim hedeflerine yönelik kara ve hava
destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen ope-

rasyonu sevk ve idare eden Akar, "Ateş-
kesi sağlamak, göçü önlemek ve böl-
gede yaşanan insanlık dramını sona
erdirmek üzere İdlib'de bulunan  birlik-
lerimiz alçakça bir hava saldırısına
maruz kalmış, 33 kahraman silah arka-
daşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah
arkadaşımız  yaralanmıştır" diye ko-
nuştu. 

Uyarmamıza rağmen vurdular

"Birliklerimizin bulunduğu yerler önce-
den Rusya Federasyonu'nun sahadaki
yetkilileri ile koordine edilmesine rağ-
men bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa
müteakip bir kez daha uyarı yapılma-
sına rağmen maalesef saldırı devam et-
miştir" diyen Akar, "Bu hava saldırıları
sırasında ambulanslar dahi vurulmuş-
tur. Ayrıca bu saldırı sırasında birlikleri-
mizin etrafında  hiçbir silahlı grubun da
bulunmadığını burada belirtmek iste-

rim. Hain saldırı sonrasında uçak,
SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla
derhal 200'den fazla rejim hedefi ağır
şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar
sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10
zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve
obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-
17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3
mühimmat deposu, 2 malzeme deposu,
bir karargah binası ve 309 rejim askeri
etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve
faaliyetlerimiz planlandığı şekilde
devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Şehitlere rahmet, kederli ailelerine,
TSK'ya ve asil millete başsağlığı, yaralı
personele acil şifa dileyen Akar, "Bu-
güne kadar şehitlerimizin kanını yerde
bırakmadık, bundan sonra da bırakma-
yacağız. Operasyonlarımız Mehmet-
çikğe ve bölgedeki mazlumlara uzanan
kanlı eller kırılana kadar devam 
edecektir" dedi. 

Akar, Rusya’nın Türkiye
tarafından yapılan uyarıları
dikkate almadığını
ifade etti.

Cumhurbaşkanı
bizi bilgilendirsin!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü
Faik Öztrak, Türk ordusunun TBMM'nin ordusu
olduğunu belirterek, "Ulusumuzu derin 
bir üzüntüye boğan bu meselede, TBMM’yi
bilgilendirme görevinin, atanmış bakanlar
yerine, seçilmiş sayın Erdoğan tarafından
yapılması TBMM’nin manevi şahsiyetine
saygının gereğidir" dedi

CHP Merkez Yönetim Kurulu
(MYK), Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu başkanlığında parti

genel merkezinde olağanüstü toplandı. Top-
lantının ardından CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Parti Sözcüsü
Faik Öztrak, basın toplan-
tısı düzenledi. Öztrak, İd-
lib'de dün 33 askerin şehit
olmasıyla ilgili "Dün, yılın
en kısa ayının en uzun ge-
cesini yaşadık. Kalplerimizi
ramazan ayına hazırlandı-
ğımız mübarek bir gecede,
başta şehitlerimizin aileleri
olmak üzere, milletimizin
ocağına büyük bir ateş düştü. İdlib’de 33
Mehmetçiğimiz şehit oldu. 32 askerimizin de
yaralandığı açıklandı. Allah’tan şehitlerimize
bir kez daha rahmet diliyoruz" dedi.

Anayasaya dayanıyor

Öztrak, dün gece yaptıkları MYK toplantı-
sında İdlib'deki son gelişmeleri değerlendir-
diklerini söyleyerek, "Bugünkü toplantımızda
dün akşam başladığımız değerlendirmeye
devam ettik. TBMM’yi bu konuyu görüşmek
üzere, kapalı oturumla toplantıya çağırma
kararı almıştık. Bugün de grup başkanvekille-
rimiz, anayasamızın hükümleri doğrultu-
sunda, TBMM’nin yarın saat 14.00'de
olağanüstü toplanması ve konuyu kapalı bir
oturumda görüşmek için TBMM Başkanlı-
ğı'na başvurdu. Bu toplantı çağrımız, anaya-
samızdaki gerekçelere dayanmaktadır. Bu,
birlik ve bütünlük içinde, yaşanan çok sıkın-
tılı süreci aşma gayretidir" diye konuştu. Özt-
rak, Türk ordusunun TBMM'nin ordusu
olduğunu ifade ederek, “Anayasamıza göre
başkomutanlık, TBMM’nin manevi varlığın-
dan ayrılamaz. Onlarca şehidi varken,
TBMM’nin buna sessiz kalarak, hızla ola-
ğanüstü toplanmaması düşünülemez. 2’nci
olarak anayasamıza göre milli güvenliğin
sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt
savunmasına hazırlanmasından, TBMM'ye
karşı cumhurbaşkanı sorumludur. Ulusu-
muzu derin bir üzüntüye boğan bu mese-
lede, TBMM’yi bilgilendirme görevinin,
atanmış bakanlar yerine, seçilmiş sayın Er-
doğan tarafından yapılması TBMM’nin
manevi şahsiyetine saygının gereğidir” dedi.

Faik Öztrak

meclis'te kapalı 
oturumdan yanayız

aK Partİ
Grup Başkanı
Naci Bostancı,

"İdilb'de yaşanan olaylara
ilişkin Meclis'te kapalı otu-
rumdan yanayız. Salı günü
kapalı oturum yapılmasını
ve Milli Savunma Baka-
nı'nın Meclis'i bilgilendir-
mesini isteyeceğiz. Bu
önerimizi bugün Meclis

Başkanlığı'na sunacağız"
dedi. AK Parti Grup Baş-
kanı Bostancı, TBMM'de
basın mensuplarına, İd-
lib'de 33 askerin şehit ol-
duğu saldırıya ilişkin
açıklamalarda bulundu.
Bostancı, CHP'nin, Mec-
lis'in acilen toplanma çağrı-
sını da uygun gördüklerini
ifade etti.

akşener taziye 
mesajı yayınladı 

İYİ Partİ
Genel Başkanı
Meral Akşe-

ner, İdlib’deki hain saldırı
sonrası kurmaylarıyla
toplanmak üzere Bur-
sa’daki programını iptal
ederek Genel Merkez’e
geldi. Genel Merkez’e ge-
lişinde gazetecilere kısa bir
açıklama yapan Akşener,

“Arkadaşlarım burada,
oturup bilgilerimizi birleş-
tirip bir toplantı yapaca-
ğız. Milletimizin
başısağolsun. Şu anda
hala orada bulunan Meh-
metçiğimizin ayağına taş
değmesin, şehitlerimizin
mekânı cennet, inşallah
Peygamber efendimize
komşu olsunlar” dedi. 

Fahrettin
Altun



İ stiklal Caddesi'nde bulunan en
büyük Katolik kilisesi olan
Sent Antuan Kilisesi, av-

lusu ve önündeki 6 katlı iki
bina, geçmişte üzerine ka-
yıtlı kişiler tarafından sa-
tışa çıkarıldı. Olayın
kiliseye bildirilmesi
üzerine üç yıl önce
tedbir kararı aldırıla-
rak tapu iptali davası
açıldı. Satış isteyen
tarafın, kilise üzerin-
deki tedbirin kaldırıl-
ması için yaptığı
itiraz bugün mah-
keme tarafından red-
dedildi. Davada, feri
müdahillik talebinde bu-
lunan Vatikan Ankara Bü-
yükelçiliği'nin talebi daha
sonra değerlendirilecek. İstan-
bul 18. Asliye Hukuk Mahke-
mesi’nde görülen tedbire itiraz
duruşmasına, davacı kilisenin avukatı Afşin
Hatipoğlu ile davalılar avukatı Simay Sö-
ğütoğlu katıldı. Duruşmaya kilisenin baş-
rahibi Iulian Pişta ve Başpapaz Iosif
Robu da izleyici olarak katıldı.

Hukuken mümkün değil

Duruşmada söz alan kilise avukatı Afşin
Hatipoğlu, Vatikan Ankara Büyükelçiliği’nin
duruşmaya feri müdahil olarak katılma talepleri-
nin olduğunu söyledi. Tedbire itirazı kabul etmediklerini
söyleyen Hatipoğlu, "Dava dilekçesinde ibraz ettikleri
belgeler davanın iddiasını kanıtlamaya yeterli belgelerdir.
70’li yılların ortasında kök mirasçıların beyanlarına isti-
naden Bakanlar Kurulu kararı ile kilise ana binası Sent
Antuan kilisesi üzerine tescil edilmiştir. Tapu kontrolü ya-
pılmalıdır. Yüzyıldır Türkiye’ye giriş yapmayan bir aile-
nin zarara uğraması mümkün değildir. Tedbirin
kaldırılması hukuken mümkün değildir. Davacı olarak
mirasçıların tamamına yakının beyanları bizim lehimize-

dir. 100 yıllık bir Kato-
lik mabedinin değeri
belediye rayiç değeri
üzerinden tespit edile-
mez. Bu Katolik ce-
maatine bir hakarettir.
Feri müdahil talebinde

bulunan Vatikan devle-
tine karşı bir hakarettir"

dedi.

Tedbirin kaldırılmasını 
istediler

Davalılar avukatı Simay Söğü-
toğlu, 100 yıldan fazladır orada bulu-

nan bir kilise olmasına rağmen 1970’li
yıllarda Bakanlar Kurulu kararı verilmiş ol-
masına rağmen tapuda herhangi bir deği-
şiklik yapılmadığını ve davaya konu
parsellerin hala davalılar adına gözüktü-
ğünü belirtti. Söğütoğlu bunun bir hukuk
yargılaması olduğunu belirterek "Bahsi

geçen parseller davalılar adına kayıtlı ol-
duğu için sadece hukuki haklarını aramakta-

dırlar. Ne Katoliklere, ne de Vatikan Devleti’ne
karşı hakaret söz konusu değildir. Şu aşamada teminat-
sız olarak tedbire devam edilmesi mümkün olmamalıdır.
Biz tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi. Mah-
keme, bir kısım davalılar avukatı tarafından tedbirin kal-
dırılması yönündeki talebin reddine karar verdi.
Mahkeme, davalı tarafın kararla ilgili olarak İstinaf Mah-
kemesi’ne itiraz hakkının da bulunduğunu kararında be-
lirtti. Vatikan Ankara Büyükelçiliği’nin feri müdahillik
talebinin ise ön inceleme aşamasında değerlendirilme-
sine karar verdi. DHA
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Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Bulunan Yolların Üstyapı Onarımı İçin İstenilen Tip
ve Özelliklerde Yol Boyu Stok Sahalarına Yıkanmış Agrega Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/103034
1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 

Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Bulunan Yolların 

Üstyapı Onarımı İçin İstenilen Tip ve Özelliklerde Yol Boyu Stok 
Sahalarına Yıkanmış Agrega Temini

b) Niteliği, türü ve miktarı : 18.200 metreküp 19 mm (3/4") - 12,5 mm (1/2") lik agrega (%70) ve 
12,5 mm (1/2") - 9,5 mm (3/8") lik (%30) agregaAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teslim Yerleri İtinererde gösterilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin belirleyeceği program dahilinde 

ihale konusu malzemeler peyder pey 5 ay içerisinde teslim alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldıktan sonra 5(beş) gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.03.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :

Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. 
Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kul-
lanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anah-
tar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan is-
tekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

AGREGA SATIN ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1141472)

SENT ANTUAN ICIN
TEDBIR SURECEK!

duruşma çıkışında açıklama yapan Sent Antuan Kilisesi ve Va-
tikan Ankara Büyükelçiliği’nin avukatı Afşin Hatipoğlu, şunları söy-

ledi: "üç yıl önce açtığımız davanın, bugün tedbirin devam edip
etmemesiyle ilgili duruşma yapıldı. Tedbir kararının devamına karar

verildi. Tedbir kararının devamı neticesinde ana davaya devam ediliyor.
Şu anda dava yargılama aşamasında. Sonucun ne olacağını hep birlikte
izleyip göreceğiz. Şu an için davacı taraf olarak bizim lehimize bir karar
söz konusu. Beklediğimiz karar da buydu, hukuk da bunu gösteriyordu.
Sent Antuan Kilisesi bu manada davada haklı olduğunu, bir adım daha

önde olduğunu göstermiş oldu. Karar yine yüce mahkememizin. Biz
takip etmeye devam edeceğiz. Bugün itibariyle tedbirin devamına
karar verildi. Bu kararla birlikte artık taşınmazlarımız, sağlam bir

şekilde hukuki güvence altında. Vatikan’ın da avukatıyım ben
aynı zamanda. Onların adına da müdahillik dilekçesi

verdik. Vatikan da şu anda davaya dahil olmak
için talepte bulundu. Mahkeme de onu in-

celeyip karar verecek."

BEKLEDİĞİMİZ 
KARAR BUYDU

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde
bulunan Sent Antuan Kilisesi 
üzerindeki ihtiyati tedbirin
kaldırılması ilişkin davada,
mahkeme tedbirin devamına
karar verdi. Duruşmada söz alan
kilise avukatı Afşin Hatipoğlu,
"Tedbirin kaldırılması hukuken
mümkün değildir. Davacı olarak
mirasçıların tamamına yakının
beyanları bizim lehimizedir" dedi

MUTLAK koruma havzasında
kaçak yapılaşmaya izin ver-
meyen Büyükçekmece Bele-

diyesi, kaçak yapıldığı tespit edilen 5
yapıyı daha zabıta ekiplerinin gözeti-
minde yıktı. Karaağaç Mahallesi, Eskice
mevkiinde mutlak koruma bölgesinde
yapılan ruhsatsız ve kaçak yapılar zabıta
ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

Önce tebligat yapıldı

Büyükçekmece ilçesi, Kararağaç ma-
hallesi Eskice mevkiinde imarsız ve
kaçak inşa edilen 5 yapıyı tespit eden
Büyükçekmece Belediyesi, yapı sahip-
lerine yaptığı tebligatın ardından yıkım
işlemini gerçekleştirdi. İstanbul’un
hayat damarlarından olan Büyükçek-

mece Gölü çevresinde içme suyu kay-
naklarını korumak için mücadele veren
Büyükçekmece Belediyesi, 2018 yı-
lında ve 2019 yerel seçimleri öncesinde
“İmar Affı” yasası suiistimal edilerek
kaçak yapılan 52 yapıyı yıkmıştı.

Korumakta kararlıyız

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün,  geçmişte olduğu gibi
bundan sonrada Büyükçekmece sınır-
ları içerisinde kaçak yapılaşmaya mü-
saade edilmeyeceğini belirterek;
“İstanbul’un en önemli içme suyu top-
lama havzasını korumakta kararlıyız.
Bugüne kadar göstermiş olduğumuz
kararlılığı aynı şekilde sürdüreceğiz” ifa-
desini kullandı. 

Kaçak yapılar 
tek tek yıkıldı

Virüs uçuş
trafiğini azalttı

DÜNYADA korona-
virüs alarmı devam
ederken, Avrupa

Hava Seyrüsefer Teşkilatı'nın
(eurocontrol) raporuna göre
geçtiğimiz ay virüsün etkisiyle
uçuş trafiği Avrupa'da yüzde 0.4
azaldı. raporda, koronavirüsü
etkisiyle yaşanan uçuş trafiğin-
deki düşmenin şubat ayında da
devam edebileceği belirtildi.

Yolcu sayısı da düştü

Koronavirüsü nedeniyle dünya
genelinde uçuş trafiği ve yolcu
sayısı düştü. Avrupa Hava Sey-
rüsefer Teşkilatı'nın (eurocon-
trol) ocak ayı raporunda da bu
düşüşe dikkat çekildi.Teşkilatın
ocak ayı istatistiklerine göre;
Avrupa Şebekesi’ndeki uçuş
trafiği yüzde 0.4 azaldı. ra-

porda, koronavirüsü etkisiyle
yaşanan uçuş trafiğindeki düş-
menin şubat ayında da devam
edebileceği belirtildi. eurocon-
trol raporunda, ocak ayındaki
gecikme oranlarının yüzde 26
oranda azaldığı ancak
ATFM(Hava Trafik Akış Yöne-
timi) kaynaklı gecikmelerde
yüzde 15,3 artış yaşandığı ifade
edildi. Bu gecikmelerin yüzde
28,6’lık bölümü en-route gecik-
melerinden kaynaklanırken
yüzde 2,6’lik dilimini artan ha-
vaalanı gecikmeleri oluşturdu.
raporda Lizbon, Amsterdam,
Londra, Viyana, Paris, Madrid,
Frankfurt Havalimanları gibi en
fazla gecikme yaşanan 10 ha-
vaalanının gösterildiği listede
Türkiye'den herhangi bir havali-
manı yer almadı. dHA

İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından olan 
Büyükçekmece Gölü çevresinde yapılan kaçak yapılar tek tek yıkıldı

Minarenin 
kurşun 

kaplamaları
alındı

GünGö-
ren'de
Mevlana 

Camii'nin minaresinin en
üst kısmında kurşun kap-
lamalar şiddetli rüzgar
sebebiyle söküldü. İtfaiye
merdiveninin kısa kaldığı
minarenin kurşunları vinç
yardımıyla yerinden çıka-
rıldı. Mareşal Çakmak
Mahallesi Beyazıtlı So-
kak'ta Mevlana Camii mi-
naresinin en üst
kısmında bulunan kurşun
kaplamalar, öğle saatle-
rinde şiddetli rüzgar se-
bebiyle yerinden söküldü.
Tehlike yaratan kurşun
kaplamaları çıkarmak
için itfaiye ekipleri sevk
edildi. Merdiven araçları-
nın minarenin en üst kıs-
mına yetişememesi
üzerine vinç kurulmasına
karar verildi. Akşam sa-
atlerinde olay yerine ku-
rulan vinç yardımıyla
fırtınanın söktüğü kurşun
kaplamalar yerinden çı-
karıldı. dHA
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22 Şubat tarihinde Şarkul Awsat'ta yazdığım,
"Bir başka ülkenin topraklarına giren hiçbir
ülke dikiş tutmadı... Amacına da ulaşmadı...

Kaybetti..." demiş ve ardından eklemiştim: "İdlib bir batak-
lık... Türkiye, Rusya ve İran'ın yaptığı tüm anlaşmalarda 
İdlib'deki terör gruplarının tasfiye edilmesi karar altına alın-
mış ve Suriye'nin siyasal toprak bütünlüğüne gönderme ya-
pılmıştı. İdlib'de iki kez üst üste TSK unsurlarına yapılan
saldırı Rusya'nın izni olmadan, Suriye güçlerinin 
yapabileceği bir şey değildi."

****
Cumhuriyet tarihinde yabancı topraklarda, TSK'ya 

yapılan bir saldırıda en çok kayıp verdiğimiz yürekleri 
dağlayan, anaları gözyaşına boğan, vatanın kalbine acı 
düşüren saldırıyı yaşadık.

Türkiye, Suriye'de rejim güçlerine saldıracak, ön saflarda
Suriye Milli Ordusu'nu yerleştirecek, muhaliflerin kaybettiği
toprakları yeniden ele geçirecek, Esad'a haddini bildirecek-
tik. Vekalet savaşı yerine bizzat sahada müdahil olacaktık. 

Ve Rusya'da buna izin verecekti. Bunu anlamamak için
ancak gerçeklikten uzaklaşmak gerekirdi.

Saldırı emrini veren “Dostum Putin”dir

Ve bu saldırı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın "dostum Putin"in talimatıyla 
gerçekleştirilmiştir. Kimsenin kıvırmasına, lafı evelemesine 
gevelemesine gerek yoktur. 

Ne Türkiye Cumhuriyeti'nin ne de Rusya Devleti'nin 
yetkilileri saldırıyı Rusya'nın yaptığını neden söyle(ye)miyor-
lar? Çünkü, arka planda neler konuşulduğunu, birbirlerine
ne sözler verildiğini bilmiyoruz.

Mızrak çuvala sığmıyor. Son saldırı da, beton delici
bombalar kullanıldı. Bu bombaları ancak Rusya sahada
kullanabilir... Suriye rejimi değil... Suriye ordusunun tüm
silah mühimmatını Rusya ve İran karşılıyor. 

Gözlem noktalarını Rusya önermiş!

Dün, Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan ile yaptığı
konuşma sonrasında; Politbüro ve Güvenlik Konseyi’ni acil
toplamış. Ve detaylı bir açıklama yapmışlar.

Açıklamada; Türkiye’nin İdlib’deki askeri gözlem 
noktalarının zamanında Rusya’nın ısrarlı ricasıyla ilişkili
olarak ve Rusya’yla anlaşılarak oluşturulduğu ifade edilmiş.

Türk gözlem noktalarının bölgedeki savaşçıların faaliyet-
lerini kontrol etme, terör eylemlerine izin vermeme ve Rus
askeri askerlerine karşı yapılacak eylemleri önceden haber
etme gibi yükümlülükleri olduğunu ancak Türkiye'nin  
görevini yerine getirmediği belirtilmiş.

Türk askerlerin güvenliğini sağlamak için Rusya’nın 
elinden geleni yaptığı, bu gözlem noktalarındaki hiçbir Türk
askerinin zarar görmediği ve tehditle karşılaşmadığı 
vurgulanmış.

Hayatını kaybeden Türk askerlerinin ise gözlem 
noktalarında bulunanlar değil, teröristlerin Suriye ordusuna
karşı taarruz yürüttüğü bölgede yer alan Türk askerleri 
olduğu vurgulanmış.

Son saldırı yapılmasa, Türk gözlem noktalarının oluştu-
rulmasının arkasında ki bu ince detayı bilemeyecektik. 

Zurnanın zırt dediği yer açıklamada tüm çıplaklığı ile 
ortada duruyor.

Rusya, Türkiye'yi İdlib'de adım adım tuzağa çekmiş.
Kendi staratejisini Türkiye'ye kabul ettirmiş. Resmen Türki-
ye'ye görev vermiş. Türkiye'de bu görevi kabul etmiş. Türk
askeri, Rusya'ya yönelik terörist saldırıları önceden haber
alacak ve Rusya'ya haber verecek. 

Nerden baksanız tutarsızlık. Nerden baksanız akılsızlık.

İdlib düşünce Hatay düşmez!

31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti iktidarı, yönetici-
leri, belediye başkanları, adayları, yandaş kalemleri, 
"İstanbul düşerse Kudüs düşer" diye propaganda yaptılar.

Seçimleri kaybettiler ve Kudüs'ün düştüğünü görmedik. 
Aynı çevreler şimdi de toplumu ajite ediyorlar. "İdlib

düşerse Hatay düşer" diye. Neredeyse Ankara düşer demeye
getirecekler.

Enverci bir akıl, Osmanlı'yı 1. Dünya Savaşı’na sürükle-
yen İttihatçı kafa 21. yüzyılda tekrar ortaya çıkmış görünü-
yor. Sadece aktörler farklı. Ki, bu iki aktörün temsilcileri de 
birbirlerinden zerrece haz etmez. 

Beyler... 
TSK'nın bulunduğu topraklar bizim topraklarımız değil.
Suriye'nin toprakları.
Eninde sonunda öyle ya da böyle o topraklardan 

çekileceğiz. 
Ve topluma verdiğiniz gaz, hamaset ise çocuklarımızın

ölümüne neden olmaya, Türkiye'nin bir tek dostu 
kalmayıncaya kadar devam edecek.

Bir Putin'e dostum diyeceğiz, bir Trump'a, bir 
Merkel'e, bir Macron'a...

Aynen dün Esad'a "dostum" denilince dost olunmadığı
gibi... Onlar da dostumuz olmayacak. 

Ülkelerin ve yönetenlerin dostlarının olmayacağı, olsa
bile asıl olanın ülkenin çıkarları olduğunu asla 
unutmayacağız.

****
İdlib bir bataklık. Bu bataklık Amerika'nın Vietnam’ı,

SSCB'nin Afganistan'ı gibi... Dünya kamuoyunda cihatçıları
koruyor noktasındayız. Ve o cihatçılar bizimde dostumuz
değiller. Ellerinde fırsat olsa, ülkemizi kan gölüne çevirecek
teröristler. Dünyanın dört tarafına cihat yapmak ve şehit
olarak cennete ulaşma hayallerini gerçekleştirmek için sa-
vaşıyorlar, terörist faaliyetlerde bulunuyorlar. Biline...

Son söz: İdlib bir vatan toprağı değildir. Bilinsin isterim.
Suriyeliler'in vatan toprağıdır ve gelecekleri için de onlar
karar verecektir. İzlenecek politika bölgede vekalet savaşı
sürdürmek değil Türkiye'nin geleceği için Suriye'nin yeniden
demokratik yapılanmasına katkı sunacak barışçı bir politika
izlemektir. Ancak böyle Suriye muhalifleri korunabilir, 
Suriye'nin bütünlüğü savunulabilir. Bugün sürdürülen 
politika tam bataklık politikasıdır. Ve eninde sonunda 
değiştirilmek zorunda kalınacaktır. Kaybedilen Türkiye hal-
kının çocukları ve parası olacaktır. 

Rusya, Türkiye'yi Suriye'de
adım adım tuzağa çekti

S on günlerde yoğun çatışmaların ya-
şandığı İdlib kentinden dün akşam
gelen acı haberle kahrolduk. Hatay

Valisi Rahmi Doğan, Esad rejim güçlerinin
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzen-
lediği hava saldırısında 33 askerin şehit ol-
duğunu açıkladı. Saldırının rejim
unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten
Doğan, şunları kaydetti: "Esed rejim güçle-
rinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu
TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış-
tır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur.
Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Meh-
metçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki
yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulun-
mamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rah-
met, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan has-
tanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağ-
lık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin
hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler.
Şu an itibarıyla hastanemizde 32 yaralımız
var."

Bakan yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit
Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı
Hasan Küçükakyüz, İdlib’deki faaliyetlerin
sevk ve idare edildiği Hatay’daki Taktik Ko-
muta Yeri’ne geldi. Bakan Akar, ardından
kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet
Hastanesi’nde yaralı askerleri ziyaret etti.
Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar,
ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Bağcılar "Vatan Sağ olsun" dedi

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen
23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpas-
lan'ın evine şehit ateşi düştü. Alpaslan'ın
Bağcılar'da bulunan evine Türk bayrakları
asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir
ambulansın da hazır bekletildiği sokakta,
şehit Alpaslan için dua okundu.  Şehidin
babası İbrahim Alpaslan, "Vatan sağ olsun,
devletimiz sağ olsun, gururluyuz, kendimizi
zor tutuyoruz ama gururluyuz. Düşmanı
sevindirmeyeceğiz, yeneceğiz bunları da,
vatan sağ olsun. En son 2-3 hafta önce ko-
nuştuk, 'Beni merak etmeyin iyiyim' dedi."
diye konuştu. Şehit Uzman Onbaşı Alpas-
lan annesi Latifa Alpaslan ve kız kardeşleri
Berivan ve Dilan ise evde taziyeleri kabul
etti. Şehit Alpaslan'ın ailesinin isteği üze-
rine İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Sultangazi'de şehit acısı

İdlip'te dün yaşanan saldırıda şehit düşen
29 yaşındaki Uzman Onbaşı Tayfun Pe-
kel'in evine şehit ateşi düştü. Sultangazi'de
bulunan babasının evine Türk bayrakları
asıldı. Şehidin amcası Hasan Pekel, “Tele-
fonla görüşüyorduk, en son yeğenimi ara-
mış, 'hakkınızı helal edin' demiş" diye
konuştu. Şehit Uzman Onbaşı Pekel'in ce-
nazesi Samsun'da toprağa verilecek.

20 Nisan'da evlenecekti

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen
3 yıllık Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın
evine şehit ateşi düştü. Baysal'ın Sancakte-
pe'de bulunan evine ve sokaktaki tüm ev-
lere Türk bayrakları asıldı, evin önüne
taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da
hazır bekletildiği sokakta, şehit Emre için
dua okundu. Şehidin dayısı Umut Başal,
"Vatan sağ olsun, Bayrağımızı Allah indir-
mesin. Şehitlerimizi yüce mevlam yücelt-
sin. Kendisi nişanlıydı. Nisan'ın 20'sinde
düğünü olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı.
Kullanmak nasip olmadı. Şehitlik mertebe-
sine yükseldi. Konuşması çok zor." diye ko-
nuştu. Şehit Uzman Onbaşı Baysal'ınn
annesi Nuran Baysal ve Babası Uğur Bay-
sal ise evde taziyeleri kabul etti. Şehit Bay-
sal'ın kardeşi Yunus Baysal'ın Konya'da

askerde olduğu öğrenildi.  Şehit Baysal için
yarın Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehit-
ler Camii'nde tören düzenlenecek. 

Hatay 2 şehit verdi

İdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin hava
saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğ-
men Mustafa Bayraktar'ın (29) acı haberi,
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine
ulaştı. Suriye'nin İdlib kentindeki Türk as-
kerlerine düzenlenen hava saldırısında 33
Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda şehit
düşen Teğmen Mustafa Bayraktar'ın acı
haberi ailesine ulaştı. Bayraktar'ın Antakya
ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki baba evine
Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi
Edibe Bayraktar ve babası Yusuf Bayrak-
tar'ın şehir dışında olduğu, eve dönmek için
yola çıktığı öğrenildi. Şehit Teğmen Bay-
raktar, törenle toprağa verilecek.

Tekirdağlı 3 askerimiz şehit

İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında
şehit olan 33 askerden Tekirdağlı Piyade
Uzman Onbaşı Nihat Kara (25),  Uzman
Onbaşı Recep Bekir (24) ile Sözleşmeli Er
Birhan Er'in (21) ailelerin acı haber verildi.
Suriye'nin İdbil kentinde düzenlenen hava
saldırısında Tekirdağ 3 şehit verdi.  Şehit
Piyade Onbaşı Nihat Kara'nın Saray ilçe-
sindeki, Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Er-
gene ilçesindeki ve sözleşmeli er Birhan
Er'in Çorlu ilçesinde yaşayan ailelerine acı
haberi, askeri yetkililer verdi. Şehitlerden
Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın
Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahalle-
si'ndeki evine büyük Türk bayrağı asıldı.Te-
kirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehidin evine
giderek ailesine taziyede bulundu. Acı ha-
beri alan şehidin annesi İhbar ile babası
Kemal Kara gözyaşları döktü. Kara ailesini
yakınları sakinleştirmeye çalışırken, şehidin
evinin yanında ambulans hazır bekletiliyor.
Şehit Nihat Kara'nın ailesinin 3 çocuğun-
dan ikincisi olduğu, 2018 yılında uzmanlık
sınavını kazandığı öğrenildi. Geçen yıl
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyon-
larda kolundan yara alıp gazi olan Ka-
ra'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki
birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İd-
lib'e gittiği kaydedildi. Şehit Uzman Onbaşı
Recep Bekir'in Ergene ilçesindeki ailesine
acı haberi yetkililer verdi. Şehidin Yeşiltepe
Mahallesi Bayır Sokak'taki evine Türk bay-
rağı asılırken, Vali Aziz Yıldırım ailesine ta-
ziye ziyaretinde bulundu. Mahalle sakinleri
de evin önünde toplanarak ailenin acısını
paylaştı. Şehitlerden sözleşmeli er Birhan
Er'in Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahalle-
si'ndeki baba ocağına ateş düştü. Şehit ha-
berini alan anne Bayriye, baba İhsan Er,
büyük üzüntü yaşadı.Şehidin evine büyük
bir Türk bayrağı asılırken, Tekirdağ Valisi
Aziz Yıldırım, Kaymakam Cafer Sırılı, İl
Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl
Jandarma Komutanı Kıdemli Albay
Osman Çelik, aileye taziye ziyareti gerçek-
leştirildi.  Sağlık ekipleri de şehidin evinin
önünde hazır bekletiliyor. Acı haberi alan
şehidin komşuları da evlerinin balkon ve
pencerelerine Türk bayrakları astı. Taziye
sonrası gazetecilere açıklamada bulunan
Vali Aziz Yıldırım, "Tekirdağ'da 3 şehidimiz
var. Evlatlar anne ve babalarının evladı.
Ancak şehitler hepimizin şehidi. Milleti-
mize sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin
hepsine tek tek tören yapmayı arzu ediyo-
ruz. Tarihleri netleşince paylaşacağız" diye
konuştu. 

Uşak ve Bursa’ya da şehit ateşi düştü

33 askerden Piyade Uzman Çavuş Tolga
Can Yılmaz'ın (24) acı haberi, Bursa'da ya-
şayan ailesine verildi. Piyade Uzman
Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehadet
haberi, Yıldırım ilçesinde yaşayan ailesine,
askeri yetkililer tarafından verildi. Acı ha-
beri alan şehidin annesi Tülay Yılmaz, fe-
nalaşırken, sağlık ekibi müdahale etti. Baba

Tacettin Yılmaz'ın ise memleketi Zongul-
dak'ta olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk
bayrağı asılırken, mahalleli ve aile yakınları,
taziye ziyareti için geldi. Ailenin tek çocuğu
olduğu öğrenilen şehit Tolga Can Yıl-
maz'ın, evlenmek için para biriktirdiği
öğrenildi.

Mersin'in de üç şehidi var

İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında
şehit olan 33 askerden Piyade Uzman
Çavuş Osman Ak'ın (23) acı haberi, Mer-
sin'in Silifke ilçesinde yaşayan ailesine ve-
rildi.  Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın
şehadet haberi, Silifke'ye bağlı Yeğenli Ma-
hallesi'nde oturan babası Muhammet Ak
ve annesi Meral Ak'a Kaymakam Ersin
Emiroğlu, İlçe Jandarma Karakol Komu-
tanı Bülent Keskinsoy ile İlçe Emniyet Mü-
dürü Ali Kemal Arda tarafından verildi.
Şehidin ailesini yakınları ve komşuları tes-
kin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk
bayrakları asılırken, sokağa taziye çadırı
kuruldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş
Osman Ak'ın, Silifke'de yapılacak cenaze
töreninin ardından toprağa verileceği 
öğrenildi.

Adana'ya da acı haber gitti

33 askerden Uzman Çavuş Selman Can-
kara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşa-
yan ailesine verildi. Evli ve 1 çocuk babası
olan Uzman Çavuş Selman
Cankara'nın şehadet haberi, merkez Sarı-
çam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde
oturan ailesine ulaştı. Acı haberi alan şehi-
din babası Adil ile annesi Hatice Cankara,
büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini
duyan ailenin yakınları da taziye için eve
akın etti. Tek katlı eve gelen zabıtalar, bi-
naya Türk bayrağı astı.

Bitlis'te feryatlar yükseldi

33 askerden Astsubay Muharrem Öğüt-
çü'nün (25) acı haberi, Bingöl'ün Karlıova
ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Astsubay
Muharrem Öğütçü'nün şehadet
haberi, Karlıova'ya bağlı Suçatı köyünde
oturan ailesine ulaştı. Karlıova Kayma-
kamı Ahmet Güneri, sağlık ekipleri eşli-
ğinde aileye, oğullarının şehit olduğu
haberini verdi. Şehidin evi Türk bayrakla-
rıyla donatıldı. Köyde çobanlık yapan, 4
çocuk babası Ramazan Öğütçü, şehit oğ-
luyla 3 gün önce telefonda yaptığı görüş-
meyi anlattı. Öğütçü, oğluyla görüştüğü
sırada çatışma çıktığını belirterek, daha
sonra kendisinden haber alamadıklarını
söyledi. Bir oğlunun da Kayseri'de asker ol-
duğunu anlatan Ramazan Ögütçü, "Vatan
sağ olsun" dedi.

Onbaşı Akkaya toprağa verildi

İdlib kentinde rejimin düzenlendiği hava
saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman
Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (23), Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıl-
dığı törenle Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde
toprağa verildi. Suriye'nin İdlib kentindeki
Türk askerlerine düzenlenen hava saldırı-
sında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda
şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil
İbrahim Akkaya için merkeze bağlı Ağaca-
bey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgene-
ral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvet-
leri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükak-
yüz ile kent protokolü, şehidin yakınları ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Akar,
törende şehidin babası Ali Akkaya'ya baş-
sağlığı dileklerini iletti. Anne Döne Akkaya,
güçlükle ayakta durabildiği için törene sed-
yeyle getirildi. Osmaniye Müftüsü Ali Rıza
Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının
ardından askerlerin omzuna alınan şehit
Akkaya, götürüldüğü Bahçe Şehitliği'nde
toprağa verildi. DHA

BARIŞ KIŞ
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Şehit evine
bayrak asıldı
SURİYE'nİn İdlib kentinde
düzenlenen hava saldırı-
sında şehit olan 33 asker-
den Piyade Uzman Onbaşı
Mehmet Orhan'ın (25) acı
haberi, Adıyaman'da yaşa-
yan ailesine verildi. Piyade
Uzman Onbaşı Mehmet Or-
han'ın şehadet haberi, Fatih
Mahallesi'nde yaşayan an-
nesi Elif ve babası Ahmet
Orhan'a askeri yetkililer ta-
rafından verildi. 2 oğlu ve 3
kızı olan Orhan çiftinin en
küçük çocuğu olan Mehmet
Orhan'ın acı haberiyle
ailesi, büyük üzüntü yaşadı.
Ailenin yakınları ve komşu-
ları, taziye için şehidin evine
geldi. baba ocağı, Türk bay-
raklarıyla donatıldı.

Tokat da 
1 şehit verdi
İdlİb kentinde düzenlenen
hava saldırısında şehit olan
33 askerden Piyade Uzman
Çavuş Adem Akın'ın (30)
acı haberi, Tokat'ta yaşayan
ailesine verildi. Piyade
Uzman Çavuş Adem Akın'ın
şehadet haberi, Tokat mer-
keze bağlı Uğrak köyünde
yaşayan ailesine ulaştırıldı.
Raziye- beytullah Akın çifti-
nin 10 çocuğundan en kü-
çüğü olan şehit Akın'ın
ailesine acı haberi; Tokat
Vali Yardımcısı Yüksel Ünal,
askeri yetkililer, Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürü Mahmut Özdemir
ve İl Müftüsü Ömer Faruk
bilgili verdi. Şehadet habe-
riyle anne Raziye Akın
ve ağabey Recep Akın,
büyük üzüntü yaşadı. Ha-
berin duyulmasının ardın-
dan çok sayıda kişi, taziye
için şehidin evine akın etti.
Şehidin baba ocağına Türk
bayrakları asıldı. Şehit
Adem Akın'ın İstanbul'da
yaşayan diğer kardeşlerinin
de acı haber sonrası mem-
leketlerine dönmek için
yola çıktığı öğrenildi. bekar
olan şehidin babası beytul-
lah Akın'ın 20 yıl önce yaşa-
mını yitirdiği öğrenildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş
Adem Akın'ın cenazesinin
Uğrak köyünde toprağa ve-
rileceği öğrenildi.

Suriye'nin İdlib
kentindeki Türk
askerlerine 
düzenlenen hava
saldırısında 33
Mehmetçik şehit
oldu. Saldırıda
ağır yaralanan
askerlerimiz 
Cilvegözü Sınır
Kapısı'ndan
Türkiye'ye 
getirildi

9

Erdoğan,  Putin'le yaptığı telefon görüşmesi sonrasında, Rusya 
Politbürosu ve Güvenlik Konseyi acil toplandı. Kamuoyuna bir 

açıklama yaptılar. Bu açıklamadan şunu öğrendik: Rusya, Türkiye'yi
İdlib'de adım adım tuzağa çekmiş. Kendi stratejisini Türkiye'ye kabul
ettirmiş. Resmen Türkiye'ye görev vermiş. Türkiye'de bu görevi kabul
etmiş. Gözlem noktalarında bulunan Türk askeri, Rusya'ya yönelik

terörist saldırıları haber alacak ve Rusya'ya haber verecek.
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
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 paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi-
rinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elek-
tronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait
olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin
isteyene gönderilebileceği, satış ilanının ilgilisine tebliği imkansızlığı durumunun satışa engel teşkil etmemesine,
E-Portal üzerinden yayınlattırılan ilanın tebliğ yerine kain sayılmasına; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı
dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 19/02/2020

1.İhale Tarihi : 02/03/2020 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
2.İhale Tarihi : 17/03/2020 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
İhale Yeri : YEDDİEMİN FATİH BAYER  

ÇATALMEŞE MAH. 184. SOK. NO:3 ÇEKMEKÖY / İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 160.000,00 1 %1

(İİK m.114/1, 114/3)

DIŞ HABER

İdlİb'dekİ rejim
saldırısına ilişkin
yazılı bir açıklama

yayımlayan ABD Dışişleri
Bakanlığı yetkilileri, sahadan
gelen haberlerin farkında ol-
duklarını ve daha fazla netlik
sağlamak için Türk makam-
larıyla temas halinde olduk-

larını belirtti. Açıklamada, şu
ifadelere yer verildi: "Bu ge-
lişmeleri teyit etmek ve mev-
cut durum hakkında daha
fazla netlik sağlamak için
Türk makamlarıyla temas
halindeyiz. NATO müttefiki
Türkiye'nin yanındayız ve
Esed rejimi, Rusya ve İran

destekli güçlerini bu alçak
saldırılara derhal son ver-
meye çağırıyoruz. Başkan
(Donald Trump) ve Bakanın
(Mike Pompeo) söylediği
gibi, bu krizde Türkiye'ye en
iyi nasıl destek verebileceği-
mize dair seçenekler 
arıyoruz."

İ ngiliz yayın kuruluşu Guardian,
muhaliflerin elindeki İdlib kenti-
nin kontrolüne yönelik gerilimin

dramatik şekilde arttığına dikkat çeke-
rek, 33 Türk askerinin hayatını kaybet-
tiğini yazdı. Muhaliflerin içinde
kaynaklardan alınan bilgiyi aktaran
Guardian, Bilyun köyündeki iki katlı
bir binanın vurulduğunu ve askerlerin
burada hayatını kaybettiğini yazdı.
Fransız Le Monde gazetesi, en az 33
Türk askerinin hava saldırıları sonucu
hayatını kaybettiğini yazarken, bu ge-
lişmenin “Ankara ile Moskova arasın-
daki uçurumun genişlemesine yol
açma riski taşıdığı” yorumunda bu-
lundu.

Savaşın gidişatı değişebilir 

Amerikan New York Times (NYT) ga-
zetesi de gelişmeleri aktardığı habe-
rinde, Türk askerine yönelik saldırının
Türkiye ile Rusya arasında doğrudan
çatışmaya yol açabileceği değerlendir-
mesine yer verdi. NYT, saldırının sava-

şın gidişatını dramatik ölçüde değişti-
rebileceğini yazdı. Carlotta Gall imzalı
haberde, Türk yetkililerin saldırının Su-
riye rejim güçlerince yapıldığı yolun-
daki açıklamalarına atıf yapılırken, son
haftalarda bölgedeki saldırıların çoğu-
nun Rus jetleri tarafından yapıldığı da
hatırlatıldı. Amerikan Wall Street Jour-
nal gazetesi saldırıya ilişkin Jared Mal-
sin imzalı haberinde, Suriye’deki son
muhalif bölge için verilen savaşta Tür-
kiye’nin büyük kayıp verdiğini yazdı.
Muhaliflerin Türkiye’nin desteğine
rağmen Esad güçleri karşısında yenil-

giye uğradığına dikkat çekilen haberde,
Hatay valisinin saldırıyla ilgili verdiği
detaylar da aktarıldı.

Türkiye'nin en ölümcül günü 

İngiltere merkezli Financial Times ga-
zetesi, Laura Pitel ve Katrina Manson
imzalı haberde saldırı sonrası verdikleri
ilk bilgilerde çok sayıda Türk askerinin
can verdiğini duyurdu. Son bir ay
içinde Türkiye’nin 43 askerinin bölgede
hayatını kaybettiğini yazan gazete, son
saldırı için “Türkiye’nin Suriye’deki en
ölümcül günü” ifadelerini kullandı.

türkiye'nin yanındayız
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki
hain saldırı sonrası yaptığı

açıklamada, "NATO müttefikimiz
Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'yi

bu krizde en iyi şekilde nasıl
destekleyebileceğimize ilişkin

seçenekleri değerlendiriyoruz"
ifadelerini kullandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin İdlib'deki as-
kerlerinin pozisyonuna ilişkin bilgilendirme yapmadı-
ğını iddia ederek, Türk askerlerinin o noktada
olmaması gerektiğini savundu. Moskova’dan yapılan
açıklamada, “Rus Hava Kuvvetleri’nin Türk askerleri-
nin vurulduğu alanda
operasyon düzenle-
mediği” belirtildi.
Rusya Dışişleri,
İdlib’de muhaliflerle
birlikte bulunan Türk
askerlerinin Suriye
rejim güçleri tarafın-
dan vurulduğunu ak-
tardı. Rus Yönetimi,
Türk askerlerinin yaralandığına ilişkin bilgi aldıktan
sonra Suriye ordusunun ateşkes yapması için gereken
adımları attığını” savundu. Suriye rejim güçleri, Sera-
kib'in güneybatısındaki Bilyun kasabası yakınlarında
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hava sal-
dırısı düzenlemişti. Dünyanın bir numaralı gündem
maddesi haline gelen alçakça saldırı sonucu 33 aske-
rimiz şehit düşmüştü.

rUsya’DaN 
İLK aÇıKLaMa

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
İdlib’de 33 Türk askerinin şehit edildiği
saldırı sonrası açıklamalarda bulundu.
Twitter’dan bir paylaşım yapan Stolten-
berg, Türkiye’nin talebi doğrultusunda
NATO’nun bugün İdlib için acil olarak top-
lanma kararı aldığını duyurdu. Saldırı ha-

berinin gündeme bomba gibi düşmesinin
ardından Stoltenberg ilk olarak Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.
Çavuşoğlu’ndan bilgi alan Stoltenberg
saldırıyı kınarken, Rusya ve Esad reji-
mine saldırılara son vermesi çağrısı 
yapmıştı.

Nato'DaN aCİL toPLaNMa Kararı

DUNYA GUNDEMINE
BOMBA GIBI DUSTU

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'in güneyinde Türk askerine yönelik saldırısı
dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. Reuters, Associated Press, AFP, TASS gibi
uluslararası ajanslar gelişmeleri anbean abonelerine servis ederken, ABD, İngiltere, Rusya ve
Fransa gibi pek çok ülkenin basını Türkiye'ye yapılan bu alçakça saldırıyı okurlarına duyurdu

MÜLTECiLER
AVRUPA’YA
AKIN ETTi
Türkiye'nin mülteciler ile ilgili kararı
sonrasında sınırlara akın eden mülteciler
Yunanistan'ı harekete geçirdi. Yunan
hükümeti kaynakları Yunanistan'ın deniz
ve kara sınırlarındaki önlemlerin
sıkılaştırıldığını duyurdu

Yunanİstan hükümet kaynakları,
İdlib’deki hain saldırı sonrasında flaş bir
açıklama yaptı. Reuters’ın son dakika ge-

lişmesi şeklinde servis ettiği haberde, Yunan hükü-
metinden kaynaklar sınırlarda güvenlik önlemlerinin
artırıldığını söyledi. Reuters’ın servis ettiği fotoğraf-
larda Türkiye’den çıkan Afgan mültecilerin Midilli
Adası’na ulaştığı görülüyor. Reuters haber ajansının
haberinde Türkiye’nin İdlib’de yaşanan korkunç sal-
dırı sonrasında Ankara’nın aldığı mülteci kararı son-
rasında Yunanistan’ın Türkiye ile olan kara ve deniz
hudutlarındaki denetimleri sıkılaştırdığı belirtildi.
Kaynaklar Atina’nın Avrupa Birliği ve NATO ile de
işbu konuya ilişkin temaslarını sürdürdüğünü söy-
ledi.

Frontex alarma geçti

Bodrum, Kuşadası, Çeşme, Dikili gibi Yunan adala-
rına yakın kıyılardan yeni göçmen dalgası yaşanabi-
leceği ihtimaliyle Yunan Sahil Güvenliği ve Avrupa
Birliği’nin Sınır ve Sahil Koruma Ajansı (Frontex)
alarma geçirildi. Yunan hükümetinin Samos, Kos ve
Midilli Adaları’nda 30 binden fazla göçmen için kur-
mak istediği kalıcı kamplar için son üç gündür po-
lisle çatışanlar, adalardaki göçmenlerin de Avrupa’ya
götürülmesini istedi.

Sahil güvenlik uyardı

Yunan adalarına geçişlerde tekne veya botlara ihti-
yaç duyulduğu için, geçişlerin önümüzdeki günlerde
yoğunlaşması öngörülüyor. Yunan ve Frontex devri-
yelerine yakalanmak istemeyen göçmenler, genellikle
sabaha karşı, denizin durgun olduğu saatleri tercih
ediyor. Sabah saatlerinde Reuters’ın servis ettiği fo-
toğraflarda Afganistan vatandaşı olduğu belirtilen
mültecilerin Yunan adalarına ulaştığı görülüyor.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ise tüm marina,
balıkçı kooperatif ve örgütleriyle kayıtlı tekne sahiple-
rine göçmen geçişi ve tekne çalınmalarına karşı du-
yarlı olmaları yönünde mesaj gönderdi. Bu sabaha
karşı Aydın’ın Didim ilçesinden Yunan adalarına
geçmek isteyenleri taşıyan bir lastik bot Sahil Güven-
lik Komutanlığı’na bağlı ekiplerce engellendi. Sahil
Güvenlik, Jandarma ve Polis’in sınırların açıldığına
ilişkin bir emir almadığını, bu nedenle rutin görevle-
rini sürdürdüğünü söyleyen yetkililer, alınacak karara
göre hareket edeceklerini söyledi.

Türkiye baskı oluşturuyor

Yunanistan’ın Adalardaki basın yayın organları,
Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdur-
mama kararının, 2016 Türkiye Avrupa anlaşmasına
aykırı olduğunu yazdı. Gazetelere demeç veren
Yunan analistleri “Türkiye, Suriye macerasında
AB ülkelerinin Türkiye ile birlikte hareket et-
mesi için baskı oluşturduğunu” görüşüne
yer verdi. Öte yandan Midilli, Sakız gibi
Türk kıyılarına yakın ve çok sayıda göç-
menin geçici kamplarda barındığı ada-
larda başlayan isyan dinmiyor.
Midilli, Sakız ve Sisam’da kalıcı,
kapalı göçmen kampı projesine
karşı çıkan, göçmenlerin ana
karaya gönderilmesini isteyen
Yunanlılar kendi güvenlik
güçleriyle dört gündür ça-
tışıyor. Ana karadan feri-
bot ve uçaklarla
gönderilen güvenlik
güçlerinin gaz ve
plastik mermi
kullanmasına
rağmen ada
halkı direni-
şini sür-
dürüyor.

İran'da koronavirüs nede-
niyle 8 kişi daha hayatını
kaybetti, ölü sayısı ülke ge-

nelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorum-

lusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıkla-
mada, son belirlemelere göre ülke genelinde

Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısının 34'e, vaka
sayısının ise 388'e yükseldiğini belirtti.

Dünden bu yana ölü sayısında 8, vaka sayısında 143
artış olduğunu kaydeden Cihanpur, 73 kişinin iyileştiğini

söyledi. Vaka sayısında en fazla artışın Tahran ve Gilan
eyaletlerinde görüldüğünü aktaran Cihanpur, virüse yakala-

nanların ortalama 50, hayatını kaybedenlerin de 60 yaşında
olduğunu ifade etti. İran'da koronavirüse yakalananlar ara-

sında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan
Yardımcısı İreç Herirçi ve 6 milletvekili de bulunuyor.

İran’da vaka
sayısı artıyor
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T.C.
İSTANBUL

9. İCRA DAİRESİ
2019/26288 ESAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1141469)

Sergide, ara Güler, izzet keribar,
Gültekin Çizgen, Dora Günel ve
Nuri Bilge Ceylan gibi usta sanat-

çıların objektifinden fotoğraf kareleri sergileni-
yor. Dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte
Genç Cumhuriyet'le ilerleme kaydedecek olan

fotoğraf sanatı da Türkiye'deki değişimlere
odaklanır. Fotoğraf sanatının en önemli isimle-
rini bir araya getiren bu sergi, 1920'li yıllardan
sonra dünyada yaşanan sanayi ve endüstriyel
gelişmelerle birlikte sanatın seyrinin değişme-
sini gözler önüne seriyor.  Bu kayıtlardan yapı-

lan siyah-beyaz seçki ile oluşan sergi, Türk fo-
toğraf sanatının ustalarının objektifinden in-
sanların günlük yaşamlarını, kent
görünümlerini, deniz ve doğa görüntülerini iz-
leyicilerin beğenisine sunuyor. Sergi, 10
Mart'a dek akSM'de gezilebilir.

T.C.
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1138163)

Bayrampaşa İlçesi, Orta Mahallesi, 434 Ada,
213 parsel ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin
1/1000 ölçekli U.İ.P. Değişiklik Teklifi 18.12.
2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca
onanmıştır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1141309)

İhale No 2020 -2
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi  
hastane inşaatı iç mimari 
proje çizim ihalesi. Biruni Üniversitesi
İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine 
göre Açık İhale usulü ile 
ihale edilecektir.
-İhale dokümanı, 50 TRY 
(Türk Lirası) karşılığı Türk Ekonomi 
Bankası Beşiktaş Şubesi 
TR87 0003 2000 0000 0070 1358 
54 -- 7013585 no.lu hesaba işin 
adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, 
vergi ve vergi kimlik numaraları be
lirtilerek yatırılır ve alındı belgesi 
ihale birimine kaydettirelerek Biruni 
Üniversitesi 10.Yıl Cad. Protokol 
Yolu No:45 Topkapı/İST adresin
den satın alınabilir. 
-İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları ve 
üniversite internet adresinden 
(www.biruni.edu.tr) indirmeleri 
zorunludur.
-İlgili : sural@biruni.edu.tr
-444 8 276
Bu ihalede geçici teminat 
alınmayacaktır.
-Satınalma Yönetmeliğinin 
12. maddesinde sayılan ihaleye 
katılamayacaklardan olmadığına 
ilişkin taahhütname, 
-Doküman bedeli alındığına 
ilişkin belge,
-İdari şartnamenin 7. 
maddesinde belirtilen belgeler.
Biruni Üniversitesi Toplantı Odası
10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 
Topkapı Zeytinburnu/İSTANBUL
09/03/2020 tarihinde saat 16.00
İstekliler tarafından teklifler ihalenin 
yapılacağı adrese sunulacaktır. 
İhalenin yapılacağı saate kadar 
ihale teklifleri alınacaktır. 
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, 
ihale tarihinden itibaren 
30 (otuz) takvim günüdür. 

Fotoğraf ustaları ve alanında isim yapmış
sanatçıların objektiflerinden insanların

günlük yaşamları ve kent görünümlerinin
sergilendiği, 'Fotoğraf Sanatımızdan Bir

Seçki Siyah ve Beyaz' başlıklı fotoğraf 
sergisi, Küçükçekmece Belediyesi 

Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde
sanatseverlere kapılarını araladı

Sİyah Beyaz fotoğraf SergİSİ 

İsteklilerden
istenilen 
belgeler

İhale konusu
işin niteliği,
türü ve miktarı

İhale 
dokümanının
görülmesi 

Geçici teminat

İhalenin 
yapılacağı yer

İhalenin tarih ve saati

Tekliflerin 
sunulması

Tekliflerin 
geçerlilik süresi

T.C. 
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI

Örnek No: 25*

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirti-
len oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği tak-
dirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 26/02/2020

1.İhale Tarihi : 12/03/2020 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2.İhale Tarihi : 27/03/2020 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
İhale Yeri : FULYA MAHALLESİ PROF.DR.BÜLENT TARCAN CADDESİ N:48 ŞİŞLİ 

İSTANBUL OTİM YEDİEMİN OTOPARKI - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 130.000,00 1   %18 

(İİK m.114/1, 114/3)

34TN0883 Plakalı , 2014 Model , VOLKSWAGEN
Marka , 2EKE2 Tipli , CKV057932 Motor No'lu ,
WV12222E276006457 Şasi No'lu , Rengi Beyaz ,
34TN0883 PLAKALI BEYAZ RENK WOLKSVAGEN
OTOBÜS MUHTELİF ÇİZİKLER MEVCUT ANAH-
TAR RUHSAT YOK 2014 MODEL CRAFTER OKUL
SERVİSİ 22+1 MİDLİNE

r ed Bull SoundClash’te
Türkçe pop müziğin iki dev
ismi Sertab erener ve

kenan Doğulu aynı anda karşılıklı
performans sergileyecek. Yetenek,
yaratıcılık ve müziğin sınırlarını
zorlaması bekleyen etkinlikte ere-
ner ve Doğulu, aynı anda karşılıklı
sahnelerde bir şova imza atacak.
17 Nisan Cuma günü küçükÇiftlik
Park’ta atlantis Yapım iş birliğiyle
gerçekleşecek 4 etaptan oluşan
red Bull SoundClash’te iki duayen,
kendi şarkılarını farklı tarzlarda yo-
rumlayacak. Devam eden etap-
larda birbirlerinin şarkılarını
tamamlayacak, üçüncü bölümde
ise bambaşka tarzda daha önce
seslendirmedikleri parçaları ses-
lendirecek. Bu üç bölümün ardın-
dan sanatçılar, izleyicileri son
etapta sürpriz performanslarla bu-
luşturacak.

Avantajlı biletler 
satışa çıktı

Sertab erener ve kenan Doğu-
lu’nun canlı performanslarına
sahne olacak müzik deneyiminde
yerini almak isteyenler için avan-
tajlı biletler, Biletix üzerinden satışa
sunuldu. etkinliğe ilişkin daha fazla
detaya red Bull’un internet sitesi
üzerinden ulaşılabilecek.

SertaB erener
Sahneye CıkaCak

Türkçe pop müziğinin iki dev ismi Sertab
Erener ve Kenan Doğulu, müzik tarihinin
en büyük karşılaşması Red Bull 
SoundClash’te aynı anda performans 
gösterecek. 17 Nisan’da KüçükÇiftlik
Park’ta gerçekleşecek etkinliğin biletleri
Biletix üzerinden satışa sunuldu

Süt Kardeşler Başakşehir’de
İlk olarak Türk Tiyatrosu’nun ustalarından
Nejat Uygur tarafından sahnelenen, Süheyl ve
Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz
yorumuyla izleyiciyle buluşan 'Süt
Kardeşler' isimli müzikli oyun, Başakşehirli
tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı

Başakşehir emin Saraç kültür Merkezi’nde sahne-
lenen oyun kahkaha tufanı yaşattı. kostüm ve deko-
ruyla seyirciyi 1950’li yıllara götüren oyun, danslarıyla

da keyifle izlendi. Yönetmenliğini Süheyl ve Behzat Uygur kardeş-
lerin yaptığı oyunda Behzat Uygur, Süheyl Uygur, emine Ün, Nur
ten inan, Ömer Yılmaz, hakan eke, Mesut Yılmaz ve elif Gönlüm rol
aldı. kahkahanın eksik olmadığı, 7’den 70’e herkesi güldüren oyun
dakikalarca ayakta alkışlandı.

Çok güzel bir enerjiniz var
Yönetmen Behzat Uygur, selamlamadan sonra yaptığı konuşmada,
Başakşehir izleyicisinin enerjisine hayran kaldıklarını dile getirerek,
“Çok güzel bir enerjiniz var ve harika bir kültür merkezinde oynuyo-
ruz. Buraya geldiğimizde çok güzel karşılanıyoruz. Başakşehir Beledi-
yesi’ne, Belediye Başkanımıza ve kültür Müdürlüğümüze çok
teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.” diye konuştu.

Yok yok
bir klip

Çektiği müzik
klipleri ile intenette
1 milyar izlenme

rakamını aşan yönetmen
Ahmet Can Tekin imzası taşı-
yan ‘Yok Yok’ adlı klip, Po-
werturk Müzik Ödülleri
2020’de ‘En Güçlü Klip’ ödü-
lüne layık görüldü. 200’den
fazla müzik klibiyle toplamda
1 milyar izlenmeyi geçen Yö-
netmen Ahmet Can Tekin,
Youtube’de 100 milyon izlen-
meyi aşan Feride Hilal
Akın'ın ‘Yok Yok’ klibiyle
ödülünün sahibi oldu. An-
ketle milyonlarca müzik seve-
rin beğeni oyunu alan
klip, Ayşe Hatun Önal – Ef-
sane, Emre Kaya - Nasıl Diye
Sorma, Ersay Üner – Nokta,
Göksel - Bu da Geçecek ve
Yalın - Deva Bize Sevişler
adlı eserlerle yarıştı.

Festivale hazırlık

Hürriyet Altın Kelebek En İyi
Klip ödülüne de aday olan
klip, London Lift Off Film
Festival'da En İyi Müzik
Video kategorisinde finale de
kaldı. Bugüne dek Manuş
Baba, Mustafa Ceceli, İrem
Derici, Sinan Akçıl, Bilal
Sonses ve Tuğçe Kandemir
ile de çalışan Tekin, bu 
çalışmaları ile internette 
tıklanma rekorları kırdı. 
Çalışmalarını sürdüren Tekin,
önümüzdeki aylarda Alman-
ya'da düzenlenecek olan Ber-

lin Music Video
Festival'ne
hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, genç sa-
natçılarla Pembe Köşk'te konser verdi. İnönü
Vakfı ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca

müzik alanında genç yetenekleri tanıtmak ve eğitimlerini
desteklemek amacıyla düzenlenen "Gençlik Konseri"ne
Türk keman virtüözü Suna Kan da katıldı. 22 Şubat
1927'de ilk Cumhuriyet balosu için Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün isteğiyle yapılan tarihi bağ evindeki
salonda birbirinden seçkin eserleri seslendiren İdil Biret,
konuklardan büyük alkış aldı. İnönü'nün kızı Özden To-
ker'in Türkiye'nin ilk kadın piyanisti Ferhunde Erkin'den

ders aldığı aile piyanosunda eserler çalan Biret, Johann
Sebastian Bach'ın "Kromatik Fantezi" ve "Füg" eserlerini
de sanatseverlerle buluşturdu.

Ogün Koyunoğlu'na destek

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
3'üncü sınıf öğrencisi Ogün Koyunoğlu, genç solist ola-
rak programda yer aldı. Programda, sanatseverlerin ba-
ğışlarıyla uluslararası eğitimine katkı sağladıkları genç
obua sanatçısı Koyunoğlu'nun, obua ile seslendirdiği
klasik eserlere piyanist Simay Civelek eşlik etti.

İdil Biret coşturdu



Ligde 6 maçlık galibiyet serisini deplas-
mandaki Beşiktaş beraberliği ile noktala-
yan Trabzonspor, 24’üncü hafta
mücadelesinde yarın sahasında Çaykur
Rizespor’u konuk edecek. Bordo-mavili-
ler bu maçı kazanarak yeni bir galibiyet
serisi başlatmayı ve zirvedeki iddiasını
sürdürmeyi arzuluyor. Şenol Güneş
Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda
saat 17.00’de başlayacak karşılaşmada
hakem Abdulkadir Bitigen düdük çala-
cak.Kadroda 4 değişiklik bekleniyorTrab-
zonspor'da bu maç öncesi Ahmet
Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereira’nın
sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ile
Nwakaeme’nin durumu ise yapılacak
son kontrollerin ardından netleşecek. Ay-
rıca Campi de kart cezası nedeniyle bu
karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik
direktör Hüseyin Çimşir, son oynanan
Beşiktaş maçının 11’ine göre zorunlu de-
ğişikliklere giderek cezalı Campi’nin yeri-
şine Hüseyin’e, sakatlığı bulunan
Pereira’nın yerine Kamil Ahmet’e, orta
sahada Doğan’ın yerine cezasını tamam-
layan ve takıma dönen Mikel’e, tedavisi
devam eden Sturridge’nin yerine ise Eku-
ban’a forma vermesi bekleniyor.Rizespor
ile 38'inci randevuTrabzonspor ile Çay-
kur Rizespor, yarın oynayacakları maçla
birlikte ligde 38’inci kez karşı karşıya ge-
lecek. Ligde iki takım arasında bugüne
kadar oynanan 37 maçta Trabzons-
por'un 24, Çaykur Rizespor’un 5 galibi-
yeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise
beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu
maçlarda 76 gol atarken, kalesinde 29
gol gördü.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Çay-
kur Rizespor karşılaşmasına şu 11 ile çık-
ması bekleniyor: “Uğurcan- Kamil
Ahmet, Hüseyin, Costa, Novak, Mikel,
Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sör-
loth.”SAKAT: Ahmet Canbaz, Hosseini,
Yusuf, Pereira (Sturridge, Nwakaeme be-
lirsiz)CEZALI: Campi  DHA
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Şehitler için saygı duruŞu yapılacak

Fırtına galibiyet 
serisi için sahada

Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 24’üncü ve
25’inci hafta oynanacak 18 maçta futbol-
cular maça işitme engelli çocuklar ile bir-
likte ‘İşitme Kaybının Seni Sınırlamasına
İzin Verme’ yazılı pankartlarla çıkacak. Se-
yircilerin de bir dakika boyunca sessizlik
duruşu gerçekleştireceği maçlarda öğren-
ciler İstiklal Marşı’na işaret diliyle eşlik
edecek. İstanbul Aydın Üniversitesi Odyo-
loji Bölümü ve İstanbul Odyologlar Der-
neği ‘3 Mart Dünya İşitme Günü’ için yeşil
sahalara iniyor. Her yıl, ‘3 Mart Dünya
İşitme Günü’nde işitme sorunları ile ilgili
farkındalığı arttırmak adına çalışmalar
yapan İAÜ Odyoloji Bölümü ve Odyoloji
Kulübü öğrencileri bu yıl Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) ile ortak bir projeye
imza attı. Proje kapsamında, Süper Lig ve
TFF 1. Lig'de 24’üncü ve 25’inci Hafta’da
oynanacak 18 maçta futbolcular maça el-
lerinde “İşitme Kaybının Seni Sınırlama-
sına İzin Verme - Don’t Let Hearing Loss
Limit You” yazan pankartla çıkacaklar.
Dünyada milyonları peşinden sürükleyen
popüler şeyin futbol olduğunu dile getiren
Prof. Dr. Özlem Konukseven, “3E logolu
“İşitme Kaybının Seni Sınırlamasına İzin
Verme - Don’t Let Hearing Loss Limit
You” yazan pankartlarla sahaya çıkacağız
dedi.

Futbolda şimdi 
sessizlik zamanıdır

Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan as-
keri güçlerimize rejim unsurlarınca dü-
zenlenen hain saldırı sonucu şehit olan
kahraman askerlerimiz anısına; 28
Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oyna-
nacak profesyonel ve amatör futbol

müsabakaları öncesinde saygı duru-
şunda bulunulacak. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu'ndan (TFF) yapılan
açıklamaya göre; Süper Lig, TFF 1.,
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör lig-
lerde oynanacak bütün müsabakalar

öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu ya-
pılacak, dileyen kulüpler siyah kol
bandı takabilecek. Ayrıca oynanacak
Süper Lig müsabakaları öncesinde 
takımlar "Milletimizin başı sağ olsun"
pankartıyla sahaya çıkacak.

Süper Lig’in 24’üncü haftasında bugün
sahasında Çaykur Rizespor’u konuk
edecek Trabzonspor, bu maçı kazanarak
yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve
zirvedeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor

SP  R

M edipol Başakşehir, UEFA Av-
rupa Ligi son 32 turunda dep-
lasmanda 3-1 kaybettiği

maçın rövanşında konuk ettiği Por-
tekiz'in Sporting Lizbon takımını
uzatma devreleri sonunda 4-1
yenerek, tur atladı. Portekiz'de
oynanan ilk maçı 3-1 kaybe-
den turuncu-lacivertli ekip,
Başakşehir Fatih Terim Sta-
dı'nda konuk ettiği Spor-
ting Lizbon'u Martin
Skrtel, Danijel Aleksic ve
Edin Visca (2)'nın golle-
riyle mağlup etti ve UEFA
Avrupa Ligi'nde adını son
16 takım arasına yazdırdı.
Türkiye'nin Avrupa kupa-
larındaki tek temsilcisi
olan turuncu-lacivertli
ekip, Sporting Lizbon'u ele-
yerek tarihinde ilk kez UEFA
Avrupa Ligi'nde son 16 takım
arasına kaldı. Roma, Borussia
Mönchengladbach ve Wolfsber-
ger'in olduğu gruptan çıkan ve
Sporting Lizbon ile eşleşen Medipol
Başakşehir, Portekiz ekibini de ele-
meyi başardı. 

Son 16 turu kura çekimi yarın

Avrupa futbolunun kulüpler bazında
iki numaralı organizasyonu UEFA Av-
rupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi
yarın yapılacak ve Medipol Başakşe-
hir'in bu turdaki rakibi belli olacak. İs-
viçre'nin Nyon kentinde
gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ
15.00'te başlayacak. Seribaşı uygula-
masının olmayacağı son 16 turu kura-
sında, aynı ülke takımları da
eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu

ilk
karşı-
laşmaları
12 Mart'ta, rö-
vanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı
finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta ger-
çekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final
maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın
Gdansk kentinde oynanacak.

Okan Buruk'un hamleleri

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü
Okan Buruk, Sporting Lizbon'un 68.
dakikada bulduğu golden sonra
oyuncu değişikliklerine gitti. İlk deği-
şikliğini 77. dakikada yapan Buruk,
Azubuike'nin yerine Berkay Özcan'ı
oyuna sürdü. 85. dakikada Elia'nın ye-
rine Fredrik Gulbrandsen'i oyuna alan
Okan Buruk, üçüncü değişikliğini 89.
dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine
Robinho'yu sahaya sürerek gerçekleş-
tirdi. Buruk, 119. dakikada penaltıdan
turu getiren golü atan Visca'nın yerine
de 120. dakikada 120 Ponck'u aldı.

Skrtel'den gollere devam

Medipol Başakşehir'in Slovak stoperi
Martin Skrtel, Süper Lig'den sonra
UEFA Avrupa Ligi'nde de gol sevinci
yaşadı. Sporting Lizbon karşısında ta-
kımını 1-0 öne geçiren golü atan Mar-
tin Skrtel, turuncu-lacivertli ekibin
Süper Lig'de son oynadığı Çaykur Ri-
zespor mücadelesinin de 90. dakika-
sında attığı golle takımına galibiyeti
getiren isim olmuştu. İstanbul ekibinin
formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ilk
golünü atan Skrtel'in, bu sezon Süper
Lig'de de 3 golü bulunuyor.

Aleksic'ten Avrupa 
Ligi'nde ilk gol

Medipol Başakşehir'in orta saha
oyuncularından Danijel Aleksic, tu-

runcu-
lacivertli

forma ile Av-
rupa Ligi'nde ilk

golünü Sporting Lizbon
ağlarına gönderdi. Aleksic, 45.

dakikada kullandığı frikikte çok sert
vurdu ve turuncu-lacivertli takımı 2-0
öne geçiren golü attı. Visca, Avru-
pa'daki 12. golünü attı Medipol Ba-
şakşehir'in Sporting Lizbon
karşısında umutlarını sürdüren golü,
90+1. dakikada atan Edin Visca, İs-
tanbul ekibine turu getiren golü de
119. dakikada penaltıdan atmayı ba-
şardı. Sporting Lizbon ağlarını iki kez
sarsan Visca, turuncu-lacivertli
forma ile Avrupa kupalarındaki gol
sayısını da 12'ye yükseltti. Bosna
Hersekli oyuncu, Medipol Başakşe-
hir'in Avrupa kupalarındaki en golcü
oyuncusu konumunda bulunuyor.

Maç sonu büyük sevinç

Medipol Başakşehirli teknik ekip ve
futbolcular maçın bitiş düdüğüyle
birlikte büyük sevinç yaşadı. Tribün-
leri dolduran taraftarlarla birlikte tur
sevincini yaşayan turuncu-lacivertli
ekibin sevinci saha içinde uzun süre
devam etti.

Maçın kırılma anı 88. dakika

Medipol Başakşehir ile Sporting Liz-
bon arasında oynanan mücadelenin
kırılma anı 88. dakikada yaşandı.
Konuk ekibin atağında sağdan ceza
sahasına giren Doumbia'nın şutunda
kaleci Mert Günok'un da müdahale
ettiği meşin yuvarlak üst direkten
oyun alanına döndü. Bu pozisyondan
3 dakika sonra ise Edin Visca karşı-
laşmayı uzatmalara götüren golü at-
mayı başardı. Uzatma bölümünde
Visca ile bir gol daha bulan turuncu-
lacivertliler, turu geçen taraf oldu.

Turuncu-lacivertli
ekip, UEFA Avrupa

Ligi son 32 turu
rövanş maçında

Portekiz temsilcisi
Sporting Lizbon'u
uzatmalara giden

mücadelede 4-1
yendi ve adını son
16 turuna yazdırdı

Bu zafer
şehitlerimiz için
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında
Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma-
larda 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan
Buruk, çok iyi bir futbol ortaya koyarak turu
geçtiklerini ancak Suriye'den gelen şehit haber-
leriyle sevinçlerinin yarım kaldığını söyledi. Ba-
şakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın
ardından düzenlenen basın toplantısında açık-
lamalarda bulunan Buruk, "İlk maçtaki 3-1'lik
mağlubiyetin ardından maçtan önceki söylemle-
rimizde turu çevirmek için elimizden geleni ya-
pacağımızı söyledim. Elimizden gelenin daha
fazlasını da yaptık." dedi. Oyunun büyük bölü-
münde çok üstün olduklarını aktaran Buruk,
şunları kaydetti: "Gol attık ve özellikle uzatma-
larda bile taraftarımız ile kenetlenen, maça ina-
nan, turu geçeceğine inanan bir takım vardı
sahada. 4-1'lik galibiyet bizim için bir tarih. Ba-
şakşehir ve Türk futbolu adına önemli günler-
den biri olduğunu düşünüyorum. Ülke puanını
yukarıya çekmemiz adına bu galibiyet Türk fut-
bolu için çok önemliydi. Bunu yaşattığımız için
çok mutluyuz. Gelen şehit haberleriyle sevinci-
miz yarım kaldı. Türkiye'nin başı sağolsun. İn-
şallah şehit sayısı artmaz. Maçtan sonra üzüntü
yaşıyoruz. Galibiyeti de Mehmetçiğimize arma-
ğan ediyoruz. Belki son 10 dakika hariç oyunun
tamamında üstündük. Topla oynama, şut, her
şeyde üstündük ve hak ettiğimiz bir sonuç aldık."
Avrupa Ligi'nde yollarına adım adım ilerlemek
istediklerinin altını çizen Okan Buruk, "Bir son-
raki turda hangi rakiple eşleşeceğimizi bilemiyo-
ruz ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya
çalışıyoruz. Çeyrek finale kalmak için uğraşaca-
ğız. Hangi rakibin geleceğini bilmiyoruz ama he-
defimiz, isteğimiz, kendimiz, Başakşehir ve
Türkiye için daha yukarılara gidebilmek. Psiko-
lojik anlamda da bu galibiyet bizi güçlendiriyor.
Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Bu yolda,
belki yarı finale, finale çıkan takım da olabiliyor-
sunuz. Hangi takımla eşleşeceğiniz ve neler ya-
pacağınız da çok önemli. Ama hedefimiz tur tur
gidip elimizden geleni yapabilmek. İnşallah yine
iyi bir kura çekeriz." şeklinde konuştu.
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l igin son 4 haftasında 1 puan
alan ve son hafta sahasında Ga-
latasaray'a yenilen sarı-lacivert-

liler, zirvenin 8 puan gerisinde kaldı.
teknik direktör ersun Yanal yönetimin-
deki Fenerbahçe, haftaya 38 puanla 6.
sırada girdi. Süper lig'de ikinci yarıya
iyi bir başlangıç yapan teknik direktör
tamer tuna yönetimindeki Fraport tAV
Antalyaspor ise 25 puanla 11. sırada
bulunuyor. Antalya Stadı'nda saat
20.00'de başlayacak karşılaşmayı
hakem Ali Şansalan yönetecek.

3 eksik var
Fenerbahçe, Fraport tAV Antalyas-

por deplasmanına 3 oyuncusundan
yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde
sakatlığı devam eden Garry Rodrigu-
es'in yanı sıra sarı kart cezalısı Mau-
ricio Isla ve kırmızı kart cezalısı
Deniz türüç forma giyemeyecek. Bu
isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan
tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır
sarı kart görmeleri durumunda 25.
haftadaki Yukatel Denizlispor ma-
çında cezalı duruma düşecek.

ersun Yanal da cezalı
Fenerbahçe'nin, Fraport tAV Antal-
yaspor deplasmanında teknik heye-
tinde de eksikler olacak.

Sarı-lacivertlilerde, türkiye Futbol
Federasyonu (tFF) profesyonel Fut-
bol Disiplin Kurulu (pFDK) tarafından
bir maçla cezalandırılan teknik direk-
tör ersun Yanal ve antrenör Volkan
Kazak, Antalya deplasmanında kulü-
bede yer alamayacak.

47 maçın 31'ini kazandı
İki takım arasında geride kalan 47
maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antal-
yaspor kazandı, 8 karşılaşma da be-
rabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 85
golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle
karşılık verdi. 
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da ya-

pılan
müsaba-
kayı Antalyas-
por 1-0 kazandı.
Fenerbahçe, Antalya dep-
lasmanındaki maçlarda raki-
bine galibiyet sayısında üstünlük
kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı
23 maçın 11'ini kazanan sarı-laci-
vertliler, 7 müsabakada berabere
kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.
Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi
ekip 20 gol attı. Geçen sezon Antal-
ya'daki karşılaşma 0-0 tamamlandı.
DHA
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü
haftasında bu akşam Fraport TAV 
Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Fraport tAV Antalyaspor, yarın sahasında
oynayacağı Fenerbahçe maçında galibi-
yet hedefliyor. ligde 5 maçtır yenilmedik-
lerini vurgulayan Başkan Ali Şafak
Öztürk, taraftarlarına tribünleri doldurup,
takımlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.
Süper lig Cemil usta Sezonu'nun
24'üncü haftasında Fraport tAV Antal-
yaspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. An-
talya Stadyumu'nda yarın saat
20.00'de başlayacak maçı Ali Şansalan
yönetecek. ligde 5 maçtır yenilmeyen

kırmızı beyazlılarda tek hedef 3 puan ka-
zanmak. teknik direktör tamer tuna yö-
netiminde maçın hazırlıklarını
tamamlayan Antalyaspor, Fenerbahçe'yi
yenerek ligdeki çıkışını sürdürme planları
yapıyor. Antalyaspor'da nazım Sangare,
Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk ve Salih
Dursun sakatlık, Sinan Gümüş de kart
cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında
forma giyemeyecek. Fraport tAV Antal-
yaspor yönetimi, taraftarlarına tribün-
leri doldurup, takımlarını desteklemeleri

çağrısı yaptı. Kırmızı beyazlıların başkanı
Ali Şafak Öztürk, "Fenerbahçe maçını ka-
zanmak istiyoruz. Fenerbahçe maçı çok
önemli. Fenerbahçe maçında tribünlerin
dolu olmasını, taraftarın takımı destekle-
mesini istiyoruz. Bilet fiyatları da uygun.
taraftarımızı maça davet ediyoruz" dedi.
Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri VIp
100, batı tribünü 60, Adopen tribünü 40,
the land of legends tribünü 20, kuzey
kale arkası tribünü 20, misafir takım tri-
bünü 26 liradan satılıyor.

AntAlyAspor destek çAğrısı yAptı
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Tek seCeneGı kazanmakTek seCeneGı kazanmakTek seCeneGı kazanmakTek seCeneGı kazanmakTek seCeneGı kazanmakTek seCeneGı kazanmakTek seCeneGı kazanmakTek seCeneGı kazanmakTek seCeneGı kazanmak

Tarihi formalar
saTışa çıkTı
Süper Lig'in 23. haftasında
Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup 
eden Galatasaray'da,
futbolcuların derbide 
giydiği formalar 
satışa sunuldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Fener-
bahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenerek rakibi
karşısında deplasmanda 20 yılı aşkın
süren galibiyet hasretine son veren
sarı-kırmızılı ekibin formalarının
internette
"www.matchwornshirt.com/club/gala-
tasaray" adresinden açık artırmayla
satışa sunulduğu belirtildi. Öte yandan
sarı-kırmızılı kulübün, dijital dönüşüm
vizyonu çerçevesinde Hollanda mer-
kezli "MatchWornShirt.com" firmasıyla
yeni bir iş birliğine imza attığı bildirildi.

Koleksiyon parçaları 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İş
birliği çerçevesinde futbol takımımızın
oynayacağı çeşitli maçlarda oyuncula-
rımızın sahada giydiği ve maç sonrası
imzaladıkları formaları 'MatchWornS-
hirt.com' web sitesi üzerinden açık ar-
tırmayla satışa çıkacak ve her bir
forma için en yüksek teklifi yapan ta-
raftarlarımız bu eşsiz koleksiyon parça-
larına sahip olma şansı yakalayacak.
Galatasaray ve 'MatchWornShirt.com'
arasında gerçekleştirilen bu iş birliği

ile kulübümüz yine bir
ilke imza atarak maç

formalarını bir
koleksiyon
ürünü olarak

dijital bir plat-
formda satışa sunan

türkiye’deki ilk kulüp oldu. Match-
WornShirt.com platformunda ilk olarak
geçtiğimiz pazar günü oynanan ve sa-
hadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldığımız
Fenerbahçe-Galatasaray maçının for-
maları açık artırmayla satışa çıktı. ta-
raftarlarımız bu maçta oyuncularımızın
sahada terlettikleri ve maç sonrası sı-
cağı sıcağına imzaladıkları formalarını
satın almak için açık artırmaya katılma
şansına erişecek."

Milletimizin
başı sağ olsun
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı
Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir 
Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ,
İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük
üzüntü duyduklarını söyledi

Medipol Başakşehir'in Portekiz'in
Sporting Lizbon takımı ile Başakşehir
Fatih Terim Stadı'nda yaptığı UEFA
Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı-
nın ardından Nihat Özdemir ile Gök-
sel Gümüşdağ, basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Medipol Ba-
şakşehir'in tur atlamasına sevinirken,
maç sonunda aldıkları şehit haberiyle
üzüldüklerini aktaran Nihat Özdemir,
şöyle konuştu: "Şu anda Türkiyemizi
Avrupa'da temsil eden tek takım Ba-
şakşehir. Buraya kadar çok başarılı bir
şekilde geldiler. Bu gece de Avru-
pa'nın iyi takımlarından biri sayılan
Sporting Lizbon'u iyi bir skorla ele-
meyi bildiler ve ilk 16 takım arasına
girdiler. Türkiye, Türk takımları ve fe-
derasyonumuz için çok başarılı bir
haber. Bundan büyük mutluluk du-
yarken maç bittikten sonra acı haberi
öğrendik. Sevincimiz bir anda büyük
bir üzüntüye yerini terk etti. Türk mil-
letinin başı sağolsun. Şehit yakınları-

mıza Allah sabırlar versin. Türk mil-
leti büyük bir millet. Bunun altından
kalkacağımızın hiçkimsenin şüphesi
olmasın. Allah hepimize sabırlar ver-
sin, başımız sağolsun. Sevincimizin
devam etmesini isterdik. Keşke böyle
bir netice olmasaydı da bunun yerine
böyle bir olay yaşanmasaydı, askerle-
rimiz, erlerimiz, yavrularımız şehit ol-
masaydı." TFF Başkanı Özdemir,
"Futbolcuları, Okan hocamızı, Başak-
şehir'in başkanı ve yönetimini tebrik
ediyorum. Türk futbolunun Avru-
pa'daki yüz akı oldular. Başarılarının
devam etmesini diliyorum." diyerek
sözlerini tamamladı.

Mutluluk kursağımızda kaldı

Göksel Gümüşdağ ise kulüp ve takım
olarak şehit haberlerinin üzüntüsünü
yaşadıklarını belirterek, "Hepimizin
mutluluğu kursağımızda kaldı." dedi.
"Soyunma odasına girene kadar ha-
yatımızın en mutlu günüydü." diyen

Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Başkanımızla maçı izliyorduk, hiçbir
şeyden haberdar değildik. Böyle
büyük bir başarının, Avrupa'nın ilk 16
takımı arasına kalmanın mutlulu-
ğunu yaşarken soyunma odasına gir-
diğimizde Hatay Valimizin açıkladığı
şehit haberini duyduk. Hepimizin
mutluluğu kursağımızda kaldı. Bütün
soyunma odası bu üzüntüyü yaşıyor.
Böyle zamanlarda özellikle böyle bir
maçın ardından insanın söyleyeceği
şeyler boğazında düğümleniyor. Şe-
hitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine
sabır diliyorum. Başakşehir'in Avru-
pa'daki başarısını da Türk milletine ve
askerine hediye ediyoruz." Göksel
Gümüşdağ, "Böyle zamanlarda ke-
netlenmeliyiz. Vatanımızı, bayrağımızı
yüreğimizde hissedenler olarak,
'Keşke bu turu atlamasaydık da şehit
haberini almasaydık.' diyoruz. Çok
üzgünüz. Türk milletinin başı sağol-
sun." şeklinde görüş belirtti.

Kasapoğlu taziye
mesajı verdi
GeNçlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, İdlib'de rejim kuvvetle-
rinin Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) unsurlarına yö-
nelik saldırısında şehit
olan askerlerimiz için
taziyede bulundu.
Bakan Kasapoğlu, ta-
ziye mesajında şu ifa-
delere yer verdi;
“Ülkemizin milli gü-

venliğini sağlamak üzere İd-
lib'de görev yapan kahraman
Mehmetçiğimize rejim un-
surlarınca gerçekleştirilen

alçak saldırıda şehit
olan askerlerimize
Allah'tan rahmet, ya-
ralılara acil şifalar di-
liyorum. Rabb'im
makamlarını cennet
eylesin. Milletimizin
başı sağ olsun."

Karşıyaka tam gaz
ING Basketbol Süper Ligi'nin
20. haftasında evinde Gazi-
antep Basketbol'u 82-72
yenen Pınar Karşıyaka zirve
yarışındaki iddiasını sürdü-
rürken, Başantrenör Ufuk
Sarıca milli aranın ardından
değerli bir galibiyet aldıklarını
söyledi. A Milli Takım'ın yanı
sıra Fransa ve Slovenya'ya da
oyuncu verdiklerini ifade
eden Sarıca, “Teknik ekibi-
mizden de milli takıma gi-
denler oldu. Aranın ardından
tekrar başlangıçlar zor olabi-

liyor. Yalnızca bir antrenman
yapabildik ama çok diriydik.
Eski alışkanlıklarımızı ortaya
koyduk, sezon başından bu
yana iyi savunma yapan,
tempolu takımı sahaya yan-
sıttık. Maçı uzun süre önde
götürdük, son 5 dakika daha
dikkatli oynamalıydık. Genç-
lerimizin aldıkları süreyi daha
iyi değerlendirmeleri lazımdı.
Milli aranın ardından kazan-
dığımız için mutluyuz. Mutlu
olmaya da devam etmek
istiyoruz” diye konuştu.

Nihat
Özdemir
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Dijital konut
satışı için 

dünyada bir
ilki gerçekleş-
tiren Winn4,
Can Group
tarafından 

Yakuplu 
Marina'da ya-

pılacak olan
Fours Marina
Konutları için

Hilton Otel'de
lansman ger-

çekleştirdi.
Lansmanın

ardından
Damga'ya 

konuşan
Winn4 Yöne-

tim Kurulu
Başkanı Yusuf

Adıyaman,
“Hedefimiz

bizden hizmet
alan bayileri-
mizle birlikte
dijital ortam

üzerinden 
konutta jet 

satışları
gerçekleştir-

mek” dedi

E senyurt Hilton Otel'de Fours Marina
Konutları için lansman düzenleyen
Winn4, dijital ortam üzerinden konut sa-

tışlarını hedefliyor. Konuya ilişkin Damga'ya
açıklamalarda bulunan Winn4 Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yusuf Adıyaman, “Winn4 olarak
yeni bir sistem kurduk. Bu şirketin yönetim
kurulu başkanıyım. Winn4 olarak ne iş yaparız
ondan bahsedelim önce. 2010  yılından beri
yurtdışında fuarlara katılıyoruz. Fuarlara gi-
derken 2 bavul katalog, 2 bavul da hediyelik
eşya ile fuarlara gidiyoruz. Fuarlarda müşteri-
lerden çok acentaların bizi takip ettiğini gör-
dük. Mesela 2010'da Kuveyt'e gittiğimiz de
yaklaşık 200 bin kartvizt toplamıştım. Sonra
internet üzerinde bu şirketlerle iletişim kurduk

ama 1 hafta sonra bunlar unutulmaya baş-
landı. Bunu nasıl devamlı hale getirebiliriz
diye düşündük. 2011-2012 yılında bünyemize
bir yazılımcı alarak sistemimizi tamamen diji-
tal ortama taşıdık. Orada tanıştığımız acenta-
larımızın hepsini sistemimize kullanıcı adı ve
şifreyle üye yaptık. Hedefimiz 15 bin acentayı
sistemimize dahil etmek. Yaklaşık 50 günde
600 tane kullanıcımız oldu. Amacımız önü-
müzdeki yıl bu rakamı 10 bine çıkarmak”
dedi.

Bayiler bizim iş ortağımız

Sistemlerine dahil olan çok sayıda bayiyle bir-
likte konut satışını hedeflediklerini de kayde-
den Adıyaman bu konuda da net örnekler
verdi. Adıyaman, “Bizim 10 tane satış ofisimiz
var. Bunlardan biride Yakuplu Marina da ya-

pılacak olan Fours Marina. Can Grup'un yap-
mış olduğu çok güzel bir proje. Bu projenin
bugün burada lansman gecesini yapıyoruz.
Acentalara, bayilerimize bilgilendirme toplan-
tısı yapıyoruz. Bizim bir bayimizde 70 call
center ekibimiz var. Sistemde 600 kullanıcımız
var bunları onla çarptığınız zaman 6 bin kişi
ediyor. Biz bayilerimize hizmetin nasıl kulla-
nıp, satılabileceği konusunda kolaylık sağlıyo-
ruz. Önce projenin tanıtım videosunu
izletiyoruz. Örneğin Dubai'deki bayimiz. İs-
tanbul'daki projemizin lokasyonunu seçiyor
sonra tanıtım videosunu izliyor sonra görsel-
leri takip edebiliyor. Müşteri buradan daire
alacağım dediği zaman sistem daireleri ortaya
çıkarıyor. Dairenin metrekaresi, fiyatı vs ile pa-
zarlık ekranına düşüyor. Biz olmadan müşteri
Dubai'den daire satın alabiliyor” diye konuştu. 

Barış kış

WINN4 KONUTLARI
JET HIZIYLA SATACAK Güvenilir konut firmalarıyla birlikte

iş yaptıklarını ve müşterilerin asla
mağduriyet yaşamaması için titiz-
likle çalıştıklarını da ifade eden
adıyaman, “Biz paradan ziyade
itibara önem veriyoruz. 2008'den
beri İnnovia 1'den beri satış ofisleri
açıyoruz. Demir Romance'in
satışlarını da tamamladık.
müşterilerimize banka garantili ol-
mayan, sabit projelerin satışını
zaten yapmıyoruz. İşimizi ahlaki ve
en doğru şekilde yapmaya
çalışıyoruz. şirketimiz 01.01.2020
tarihinden beri resmi kuruluşunu
yaptı. şirketimizde muhasebe,
reklam ve pazarlama birimi, 5
kişilik call center ekibimiz var.
Türkçe, İngilizce, arapça ve Farsça
dillerinde hizmet veren bir ekibimiz
var. Önümüzdeki günlerde Çinçe de
bu dillerin arasına katılacak. Her
birimimizde deneyimli ve güçlü bir
ekibimiz var. Kadromuz 30'a yakın.
Firmamızın lokasyonu da Bey-
likdüzü Cumhuriyet mahallesi'nde
bulunuyor” bilgisini verdi. 

Paraya değil itibara
önem veriyoruz

Yapmış oldukları işin dünya üzerinde tek oldu-
ğunu da vurgulayan adıyaman, “Winn4 dün-
yada yalnız ve tek bir sistem. Bunu bir Türk
olarak yapmaktan gurur duyuyoruz. Böyle bir
sistemi hayata geçirirsek evrensel ölçekte ken-
dini ispatlamış bir yazılım olacak. amacımız bu
konuda 15 bin kullanıcıya ulaşmak. İlk bin iki
bin üyemizden ücret almayacağız daha sonra
ücretli hale gelecek. Sonuçta bayilerimiz para
kazanmak için kurulacak. ama bizim asıl olayı-
mız şu hızlı satış. Diyelim ki dünyanın her tara-
fında 15 bin kullanıcıya ulaştık. Ben bu sisteme
bin 500 dairelik projeyi koyduğum an 20 bin

kullanıcıma mesaj gidiyor. 200 bayim aynı gün
opsiyon koyarca 200 daire satılmış olurum. Yani
ben bin beş yüz daireyi iki üç ayda satabilirsem
ki hedefimiz de o. Bugün ki lansman ve daveti-
miz de bunun içinde. Bu işi başarırsak nasip
olursa; Türkiye'nin her tarafına bu işi pazar-
lamak istiyoruz. Bundan sonra Karadağ,
Bosna Hersek ve İspanya var. Türkiye'yi
bitirtek sonra oraları tercih edeceğiz.
Çünkü acentalarımızdan gelen feed-
backlere göre konut almak için in-
sanlar Türkiye'den sonra buraları
tercih ediyor” ifadelerini kullandı. 

Winn4 dünyada tek sistem Winn4 dünyada tek sistem Winn4 dünyada tek sistem Winn4 dünyada tek sistem Winn4 dünyada tek sistem Winn4 dünyada tek sistem 

Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen lansmana; Arap iş dünyasının ilgisi de oldukça yoğun
oldu. Dubai, Katar, İran gibi Orta Doğu’nun birçok ülkesinden iş insanını ağırlayan
Winn4, bu doğrultudaki çalışmalarını kısa sürede Avrupa’ya da taşımayı hedefliyor.

Winn4 ile hiçbir
satış ofisine 
gitmeden, satış 
ofislerinin tüm 

ayrıcalıklarından yararlanabi-
lir, istediğiniz projenin 
sunumunu yapıp satış ofisin-
deymiş gibi konut veya 
ticari satabilirsiniz. Ekip 
arkadaşlarınızla
birlikte kazancınızı
anlık takip
edebilirsiniz.

Winn4 
dünyada yal-
nız ve tek bir 
sistem. Bunu

bir Türk olarak yapmak-
tan gurur duyuyoruz.
Böyle bir sistemi hayata
geçirirsek evrensel ölçekte
kendini ispatlamış bir yazı-
lım olacak. Kısa
sürede dünyaya
da açılmayı 
hedefliyoruz.”

“ “ “ “

Yusuf
Adıyaman


