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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve İstanbul Milletvekili

Gamze Akkuş İlgezdi, 2019 yılında
Meclis’e sunulan 962 kanun teklifinin
sadece 28’inin yasalaştığını belirterek,
"Milletvekilleri tarafından verilen her
100 tekliften yalnızca 3’ü yasalaştı.
Yeni sistem Gazi
Meclis’i işlevsiz
hale getirdi" dedi.
İlgezdi, TBMM'ye
sunulan yasa tek-
liflerinin sadece
yüzde 2,91'inin
kanunlaştığını
vurguladı ve “Bu
oran 2017 yılında
yüzde 6 idi" dedi.
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SAYFA 5Bahattin Demir 

2020 huzur getirsin

İçişleri Bakanlığı, kadına
yönelik şiddetle mücadele

için 2020 yılının ilk gününde
Bakan Süleyman Soylu imzalı
“Kadına Yönelik Şiddetle Müca-
dele Genelgesi” yayımladı. 81 İl

Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl
Jandarma Komutanlığı, İl Sahil
Güvenlik Komutanlığına gönderi-
len genelgede, kadına yönelik şid-
detle mücadele konusunda
yükümlülüğü bulunan tüm kamu

kurum ve kuruluşları ile bu alanda
görev alan kamu görevlilerinin so-
rumluluklarını gecikmeksizin ye-
rine getirmeleri ve bu konuda
topyekûn mücadele edilmesi ge-
rekliliğinin önemine vurgu yapıldı.
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ILK GENELGE
KADINLAR ICIN

SORUMLULUKLAR GECİKMEKSİzİN YERİNE GETİRİLSİN!

Meclis işlevsiz 
hale getirildi

Yenikent Mahallesi'nde mey-
dana gelen vahşi cinayet tüy-

leri ürpertti. 52 yaşındaki Suriyeli eski
savaş pilotu İsmail Molla Umeyr ye-
ğeni Abdulkadir Halil Mulle (25), ta-
rafından boğazı kesilerek öldürüldü.
Bu sırada evde Umeyr'in 5 yaşında
erkek çocuğu da bulunuyordu. Gü-

rültüleri duyan bina sakinleri durumu
polis ekiplerine haber verdi. İhbar
üzerine olay yerine çok sayıda polis
ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekip-
leri adamın hayatını kaybettiğini 
belirlerken, katil zanlısı yeğen de 
cinayetin işlendiği evde polis 
ekiplerince gözaltına alındı. 
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CİNAYETİ İŞLEDİĞİ EVDE YAKALANDI

Katil zanlısı Mulle adliyeye
sevk edildi. Abdulkadir Halil

Mulle'nin emniyetteki ifadesinde,
olaydan bir gün önce amcasının
'eşime neden baktın' demesi üzerine
tartıştıkları, ertesi gün ise Mulle'nin
eşi evden çıktıktan sonra amcasıyla
arasında yine kavga çıktığını ve o sı-

rada amcasını bıçakladığını söylediği
öğrenildi. Mulle'nin bir süre önce
sınır dışı edildiği daha sonra tekrar
kaçak yollardan Türkiye'ye geldiği 
bildirildi. Amcasının gözlerini de 
oyduğu anlaşılan zanlı çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. I SAYFA 3
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KAÇAK YOLLARDAN ÜLKEYE GİRDİ

Gamze Akkuş İlgezdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez, Silivri Yer

Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ne zi-
yarette bulundu. Dönmez, Libya ile
yapılan deniz yetki mutabakatı kap-
samında çalışma-
ların başlanacağı
belirterek, "Önü-
müzdeki aylarda
mutabakat kapsa-
mında da o böl-
gelerde
ruhsatlandırma
çalışmalarına da
süratle başlamış
olacağız" diye ko-
nuştu. I SAYFA 7
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Mutabakata göre
ruhsatlandırma

fatih dönmez

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İç
İşleri Bakan Yardımcısı Muhte-

rem İnce ve beraberindekiler yılın ilk
dakikalarında taksicilerle bir araya
geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası
Başkanı Eyüp Aksu, 17 bin 395 taksi-
nin yerli otomobile dönüşeceğini söy-
ledi. Vali Yerlikaya ise "İstanbul
taksicileriyle birlikte bizde, 2022 yılında
üretim bandından ilk taksiler çıkar çık-
maz taksicilerimizle buluşmasını iple
çekiyoruz" diye konuştu.  I SAYFA 9
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17 bin taksi yerli
otomobil olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay'dan Kanal İstan-

bul hakkında açıklama yaptı. ÇED
raporunda 55 farklı kurumun im-
zası olduğunu belirten Oktay, "Ta-
mamen kendi kanunlarımıza göre

oluşturduğu-
muz bir alterna-
tiftir. Buranın
daha avantajlı
olduğunu her-
kes görecek. Biz
bu çalışmayı
sonlandıraca-
ğız. Kesinlikle
tereddütümüz
yok" dedi. 
I SAYFA 7
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Biz bu çalışmayı 
sonlandıracağız

fuat Oktay

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, "5 termik

santral tamamen, bir termik sant-
ral de kısmi olarak kapatıldı. 6
santralde mühürlenme işlemleri
tamamlandı" dedi. Bakan Kurum,
incelenen 7 termik santralden
4'üne geçici faaliyet belgesi verildi-

ğini, 3 santralin
ise gerekli çevre
izinlerini aldı-
ğını bildirdi.
Kurum, Soma
Termik Santra-
li'nin 4 ünitesi-
nin çalışmasına
kış sezonu bo-
yunca müsaade
edileceğini 
duyurdu.
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5 termik santral
tamamen kapandı

Murat Kurum

Yeni yıla İBB’nin
önünde girdiler!
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BOGAZINI KESTI
GOZLERINI OYDU

Sorgulamaya 
kısıtlama geldi

Kanal İstanbul projesinin güzer-
gâhındaki mülkiyet tartışmaları

sürerken Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü belediyelerin tapu bilgilerine
ulaşımına kısıtlama getirdi. Kısıtlama-
nın 31 Ocak'ta yürürlüğe gireceği öğre-
nildi. Belediyeler, TAKPAS protokolü
kapsamında tapu bilgilerini sorgulaya-
biliyorlar ve güncel değişiklikleri görebi-
liyorlardı. Bu imkân çerçevesinde Kanal
İstanbul tartışmalarına yönelik gayri-
menkul toplayanlar açıklanmıştı. 
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4 YIL SONRA ILK 
MESAJINI VERDI

Parti kurma hazırlığında
olan eski Başbakan Yar-

dımcısı Ali Babacan 4 yıl önce
kapattığı ve geçtiğimiz günlerde
açtığı Twitter hesabından ilk
mesajlarını yayınladı. Mesaj-
larında yeni yıl için temenni

ve dileklerde bulunan Babacan
“Yeni yılda da daha fazla de-
mokrasi, daha fazla adalet, daha
fazla özgürlük için mücadele
edeceğiz. 'Önce insan!' demeye
devam edeceğiz” ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, MHP Genel Başkanı Devlet

Bahçeli ile telefonda görüşerek, doğum
gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanlı-
ğı'ndan yapılan yazılı açıklamada,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, MHP Genel Baş-
kanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir te-
lefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, görüş-
mede Sayın Bahçeli’nin doğum
gününü tebrik etmiş ve yeni yılın
hayırlar getirmesi temennisinde
bulunmuştur" denildi.
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Bahçeli'nin doğum
gününü kutladı

1. Dünya Savaşı Os-
manlı Rus çatışmasında

Sarıkamış harekatında şehit
olanlar 105'inci yılında  anılıyor.
"Asımın Nesli Asrın Yürüyü-
şünde" sloganıyla Sarıkamış
başta olmak üzere yurdun bir-
çok yerinde düzenlenecek et-
kinliklere binlerce kişi katılıyor.
Beylikdüzü Kars Ardahan Iğdır
Kültür ve Dayanışma Derneği
de bu özel günün anısına her

yıl olduğu gibi bu sene de Sarı-
kamış’a bir heyet gönderiyor.
Etkinlik hakkında açıklama
yapan Dernek Başkanı Temel
Altıntaş, “Sonsuza kadar gerek
Sarıkamış ve tüm şehitlerimize
ellerimizden gelenin en iyisini
yapmak zorundayız. Geçmi-
şine sahip çıkmayanın 
geleceği de olmaz”
diye konuştu.
I SAYFA 16
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Esenyurt'ta öldürülen Suriyeli eski savaş uçağı pilotu cinayetinin sırrı çözülmeye başlandı.
Katil zanlısı yeğenin, amcasının gözlerini de oyduğu öğrenildi. 5 yaşındaki oğlunun yanında
amcasını katleden zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi
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İçişleri 
Bakanlığı,

kadına yöne-
lik şiddetle

mücadele için
2020 yılının
ilk gününde

Bakan 
Süleyman

Soylu imzalı
“Kadına Yö-

nelik Şiddetle 
Mücadele 

Genelgesi”
yayımladı

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'nde (İBB) çalışırken

işten çıkarılan işçiler, yeni yıla İBB
binasının önünde bekleyişlerini
sürdürerek girdi. Soğuk havada
bekleyen işçiler, işlerine geri dön-
mek istediklerini söyledi. Mağdur
işçi Osman Çaylak, "Yeni yıla bu-
rada giriyoruz artık bıçak kemiğe
dayandı. Görüşmeler şuanda tı-
kandı kaldı. Elimiz boş bekliyoruz.
İşimizi istiyoruz" dedi. I SAYFA 4
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80 MİLYON 
4’E BÖLÜNDÜ! 

Her sene olduğu gibi bu
sene de Milli Piyango çeki-

liş sonuçları büyük bir merak ve
heyecan içerisinde bekleniyordu
ve Milli Piyango yılbaşı özel çe-
kiliş sonuçları açıklandı. Yapılan
çekiliş sonunda büyük ikramiye
80 milyon 4'e bölündü. 
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İkramiye kazanan
bütün numaralar 

SAyfA 6’dA

2020 yılının 
ilk zam haberi

2020 yılının 
ilk zam haberi

2020 yılının 
ilk zam haberi
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ilk zam haberi

2020 yılının 
ilk zam haberi

2020 yılının 
ilk zam haberi

2020 yılının 
ilk zam haberi

Osmangazi Köprüsü ve
Yavuz Sultan Selim Köprüsü

geçiş ücretlerine yüzde 14 zam ya-
pıldı. Son yapılan zamla birlikte İs-
tanbul'dan Bursa'ya gitmek 20 TL
daha pahalandı. I SAYFA 6
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İçişleri 
Bakanlığı 
tarafından 
yayımlanan 
genelgede 
kadına şiddete
karşı, topyekün
mücadele 
edilmesi 
gerektiği 
vurgulandı.

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 9’da 

Kars lobisi çoğunun fobisi...

Metroda
kanlı
kavga

Metroda
kanlı
kavga

Metroda
kanlı
kavga

Metroda
kanlı
kavga

Metroda
kanlı
kavga

Metroda
kanlı
kavgaSayfa 3

Ali 
Babacan

Gözaltına
alınan
yeğen 
Mulle, rahat 
tavırlarıyla
dikkat çekti. 



2 PERŞEMBE 2 OCAK 2020

Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

magazin

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
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YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

YIL  :  15 SA YI  : 4479 2 OCAK 2020 PERŞEMBE

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :
NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT
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İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI
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Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Ö nce Şişli Down Kafe'de imza günü düzenle-
yen Erman, sonrasında Bahçeşehir Gençlik
Spor Kulübü'nde sevenleriyle buluştu. Saat

11.00'da başlayan etkinlikte Funda Akosman, tarçınlı
kurabiyeler ve kahve eşliğinde hayranlarıyla sohbet
etti. Az Yayın Grubu'ndan çıkan "Papatyanın Yaprak-
ları" kitabı sayesinde şehir şehir gezen Akosman, geç-
tiğimiz günlerde Ankaralı sevenleriyle de bir araya
gelmişti. Kitabın bütün gelirini down sendromlu kar-
deşlerimize bağışlayan ünlü gazeteci aynı zamanda
büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış
oldu.

Sürpriz yaptılar

Gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getiren
Funda Akosman: "2019 yılının son gününde Bahçe-
şehir Gençlik Spor Kulübü'nde Papatyanın Yaprak-
ları kitabının imzası için toplandık. Papatyanın
Yaprakları kitabımda röportajımıza yer verdiğim 23
yıllık sevgili dostum Demet Aydın, yine 23 yıllık dos-
tum sevgili Selma Üzeltürkay ve eşi Hikmet Bey bana
sürpriz imza günü düzenlediler, tarçınlı kurabiyeler,
kahve ve çay eşliğindeki sohbet ile sıcacık bir or-
tamda dostlarla olmanın büyük keyfini yaşattılar çok
çok teşekkürler ederim. Gelen çok eski dostlarıma,
gelmek isteyen gelemeyen bana ulaşan tüm dostlara

çok teşekkürler. Down sendromlu çocuklar yararına
çalışmalarımız devam edecek. Dilerim yeni yılda da
imzalarımız, yeni etkinliklerimiz ve yeni kitaplarımız,
enerji eğitim ve şifa çalışmalarımız tüm hızıyla devam
eder, tüm güzellikler bizlerle olur, hep birlikte mutlu

yıllar geçiririz. Hayatı daha anlamlı ve yaşanılası hale
getiren candan dostlarıma sonsuz teşekkürlerimle"
dedi. Funda Akosman Erman, yeni yılın ilk imza gü-
nünde 3 Ocak tarihinde Beylikdüzü'nde düzenlene-
cek olan Leys Fest Alışveriş Şenliği'nde olacak.

Gazeteci & Yazar Funda Akosman
Erman, ard arda düzenlediği imza 
günleriyle adından sıkça söz ettiriyor.
Erman, "Down sendromlu çocuklar
yararına çalışmalarımız devam edecek.
Dilerim yeni yılda da imzalarımız, yeni
etkinliklerimiz ve yeni kitaplarımız,
tüm hızıyla devam eder" dedi
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15 YIL SONRA 
‘DADI’ OLDU

ABD'nin The Nanny adlı dizisinin
uyarlaması olan ve 2001-2002
yıllarında fırtınalar estiren baş-
rollerinde Gülben Ergen, Kenan
Işık, Haldun Dormen ve Seray
Sever'in oynadığı Dadı dizisi o
yıllarda büyük ses getirmiş çok
beğenilmişti. Yılbaşı programı
için Genel Sanat Yönetmenliğini
Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı, yö-
netmenliğini Özge Toprak Ba-

hıt'ın yapımcılığını ise Necati
Akpınar'ın üstlendiği Çok Güzel
Hareketler 2 Yılbaşı özel bölü-
müne Gülben Ergen konuk oldu.
15 yıl aradan sonra Dadı dizi-
sinde oynadığı 'Melek' karakte-
rini Çok Güzel Hareketler 2'de
tekrar canlandıran ve çok beğe-
nilen Ergen, Kandıramazsın
Beni gibi en beğenilen parçala-
rını da seslendirdi.
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‘MEKANIN SAHiBi’ O
Geçtiğimiz 2019

yılını 'Mekanın
Sahibi' şarkısıyla
sallayan ve yılın
en çok dinlenen

şarkıları
arasında yer

alan Norm Ender,
duyarlılığını
konuşturdu

Duyarlılığı sayesinde büyük bir sos-
yal sorumluluk projesine imza atan
Norm'a geçtiğimiz günlerde teşekkür
edildi. Sosyal medyada başlattığı
#fidanchallenge sayesinde birçok
ünlü ismi fidan dikimine ve bağışına
teşvik eden ünlü şarkıcı, doğa için
yarattığı farkındalık dolayısıyla
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Deniz Ataç ve Genel Müdürü
Başak Yalvaç Özçağdaş tarafından
teşekkür plaketine layık görüldü.

Ayla ve Beyaz’dan 
yeni yılın ilk şarkısı
3 yıl önce çıkardıkları 'Bağdat' şarkısıyla çok sevilen ve 135 milyon dinlenen
Ayla Çelik & Beyazıt Öztürk ikilisi yeni yılın ilk şarkısını piyasaya sürdü

80'lı yıllarda Durmuş Çiğdem'in
seslendirdiği 'Şiki Şiki Baba' şar-
kısına yeni sözler yazarak çıkaran
ikili, oldukça heyecanlı. Sözlerini
Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Serdar
Aslan, Şebnem Sungur ve Beya-
zıt Öztürk'ün yazdığı 'Parti' şarkı-
sının müziği ise anonim.
Düzenlemesini Serkan Ölçer'in
yaptığı şarkının video klibini ise
ünlü komedyen ve sunucu Beya-
zıt Öztürk, Fatih Ahmet Kaya'yla
birlikte çekti. Klipte oynayarak
arkadaşlarına destek olan Gök-
han Tepe, Şebnem Sungur ve
Kubat dikkatli gözlerden kaç-
madı. Ayrıca şarkı gelirinin Meh-
metçik Vakfı'na bağışlanacağı
açıklandı.

Ne alaka bu düet?

'Parti'yi kimileri severken kimileri
de eleştirdi. Ünlü müzik yorum-

cusu, radyocu ve akademisyen
Michael Kuyucu, şarkı hakkında
"Veeeee 2020 yılının ilk saçmalığı.
Bu şarkı 80'lerde Durmuş Çiğ-
dem adlı bir adam tarafından
seslendirilmiş ve o dönemin ara-
besk taverna konjonktüründe
dalga konusu olarak konuşul-
muştu. Bu şarkıyı tekrar coverla-
mak hangi zihniyetin ürünü
bilemem. Hangi salak radyo çalar
bu şarkıyı? Ne alaka bu düet?
Kime neye hizmet ediyorlar?
Müzik piyasası iyice saçmaladı.
Ayla'nın bu showman takıntısı da
marka kimliğine ve müzik çizgi-
sine hiç yakışmıyor. Zenginlik işte
harcayın paraları boş boş, sonra
bir saf çıkar sponsor da olur po-
püler kültür yine parayı cebe indi-
rir. Yazık, çok yazık... Dijital
platformlardaki serverlarda kap-
ladığı yere yazık." dedi.

BarBİe
Demet!

2019 yılını Adana
Jolly Joker sahne-
sinde uğurlayan
popüler şarkıcı
Demet Akalın,
giydiği kıyafetle
ilgi odağı oldu.
'Barbie 2019
Mutlu Yıllar Bebe-
ği'nin kıyafetini
giyen Akalın
yorum yağmu-
runa tutuldu. Gül-
şah Saraçoğlu
imzalı kıyafeti
gören kullanıcılar,
"Abla bu Barbie
bebeğinin kıyafeti
değil mi?" yorum-
larını yaparken
bazı kullanıcılar
da "hediye paketi
gibi olmuş" yazdı.
Ünlü şarkıcının
konser makyajını
ve saçını ise Mus-
tafa Revan yaptı.
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O lay, Beşiktaş, Hayrettin İskelesi Sokak üzerinde
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahile
gelen bir erkek telefonda konuştuğu kişiyle tar-

tışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kişi sinir-
lenerek telefonunu denize fırlattıktan sonra bağırmaya
başladı. Öfkesini kontrol edemeyen kişi ardından silahını
çıkararak havaya bir el ateş açtı. Bir kişinin çevreye ateş
açtığını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kısa bir
süre sonra havaya ateş açan adam bu kez silahla başına
ateş ederek intihar etti. Kanlar içinde yere yığılan kişiyi
gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bil-
dirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri intihar
eden kişiyi hayata döndürmek için uzun süre çaba sarf
etti. Ancak sağlık görevlilerin çabaları sonuçsuz kalırken
kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Allah'a emanet olun dedi

İntihar eden kişinin telefonda biriyle konuşup tartıştığını
belirten görgü tanığı, "Telefonunu denize attı. Bağırmaya
başladı. Sonra 'Allah'a emanet olun' dedi, kafasına doğru
ateş etti. Bunun öncesinde telefonla konuşuyordu. Baya
bağırıp çağırdı. Sonrada intihar etti" ifadelerini kullandı.

Çevrede panik yaşandı 

Beşiktaş sahilinde silah seslerinin duyulması üzerine va-
tandaşların panik yaşadığı görüldü. Kimi vatandaşlar ya-
şananları izlerken kimi vatandaşlar ise olay yerinden
uzaklaştı. İntihar eden kişinin hayatını kaybettiğinin tespit
edilmesinin ardından polis ekipleri olayın gerçekleştiği
noktada güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.
Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde kişinin üzerin-
den kimlik çıkmadı.
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Kartal Uğur Mumcu Mahallesi
düzey Sokak'ta dün sabah saatle-
rinde bir binanın otoparkında isti-

nat duvarı çökmüş, park halinde bulunan 3
araba yan binanın bahçesine düşmüştü. Ya-
şanan olayda yaralı ve can kaybı bulunmaz-
ken arabalarda hasar meydana gelmişti.
toplam 63 daireden oluşan iki bina ise tedbir
amaçlı boşaltıldı. Kartal Belediyesi ekipleri,
istinat duvarının kalan bölümünün çökme ihti-

maline karşı yaklaşık 30 kamyon kum getire-
rek duvara destek yaptı. 63 dairede yaşayan-
lardan bazıları belediye tarafından otellere
yerleştirilirken, bazı vatandaşlar ise yakınları-
nın evine gitmeyi tercih etti. duvarın önüne
kum dökülerek yapılan çalışmanın ardından
oluşan durum havadan da görüntülendi. 

Vatandaş şok oldu

Bir mahalle sakini, "Sabah 10.45 falandı. Bir

gürültü yatak odasına geldi. dedim ne oldu,
tam gözümü açtım bir sesler geldi. Kadın ar-
kadaşların sesleri. Cama doğru yürüdüm ki
iniyor aşağıya. Şok oldum görünce. nutkum
tutuldu birden bire. İstinat duvarı indi araba-
larla birlikte. Çığlık çığlığa insanlar. Çok kork-
tuk. aynı sitenin a bloğundayız biz. Şu anda
bizim bina boşaltılmadı. ama yine de ölçüm-
ler falan bitsin tam kesin sonuç o zaman alı-
nacak. B blok boşaltıldı ama." dedi.  dha

ESRARENGIZ INTIHAR
Beşiktaş sahilinde 30 yaşlarında bir erkek 
yanındaki silahla intihar etti. İntihar eden
adamın üzerinden kimlik çıkmazken silah

sesleri nedeniyle çevrede panik yaşandı

Kartal'da dün sabah 
saatlerinde çöken istinat

duvarının kalan bölümünün
yıkılma ihtimaline karşı,
duvarın önüne yaklaşık 

30 kamyon kum dökülerek
güçlendirme çalışması

yapıldı. Toplam 63 daireden
oluşan iki bina ise tedbir

amaçlı boşaltıldı

Çöken istinat duvarına kum desteği

Metroda kanlı kavga
Esenler'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler hareket halindeki
metroda tartıştıkları 3 kişiden iki kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakladı

Olay Esenler Metro
İstasyonunda gece saat
03.20 sıralarında mey-

dana geldi. İddiaya göre, isimleri
öğrenilemeyen 3 kişi Bağcı-
lar'dan bindikleri Yenikapı-Ki-
razlı metrosunda kimliği belirsiz
kişi yada kişiler ile aralarında
henüz bilinmeyen bir nedenle
tartışma çıktı. İki grup arasında
çıkan kavgada isimleri öğrenile-
meyen 2 kişi vücudunun çeşitli
yerlerinden bıçaklandı. Hareket
halindeki metro Esenler istasyo-
nuna geldiğinde bıçaklanan 2 kişi
ile diğer arkadaşları trenden indi.

Soruşturma devam ediyor

Olayı gerçekleştiren kişi yada ki-
şiler ise yoluna metro ile devam
etti. Metrodan inen 3 kişiden iki-
sini kanlar içinde gören güvenlik
görevlileri durumu hemen polis
ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sa-
yıda ambulans sevk edildi. Polis
ekipleri de olay yerine gelerek
geniş güvenlik önlemi aldı. Olay
yerine gelen sağlık ekipleri bıçak-
lanan 2 kişiye ilk müdahaleleri
yaparak en yakın hastanelere kal-
dırdı. Polis ekipleri de metrodan
inen ve ismi öğrenilemeyen
üçüncü kişinin de ifadesini almak
üzere polis merkezine götürdü.
Polis ekipleri Esenler metro istas-
yonunda olay yeri çalışması
yaptı. Metronun güvenlik ka-
mera görüntülerini de incele-
meye alan polis ekipleri olayı
gerçekleştiren kişi yada kişileri
yakalamak için çevrede inceleme
başlattı. Olayla ilgili soruşturma
sürüyor. 

Yeğen vahşeti!
Esenyurt'ta Suriyeli eski savaş uçağı pilotu,
yeğeni tarafından evinde boğazı kesilerek
öldürüldü. Yeğenin, amcasının gözlerini de
oyduğu öğrenildi. Gözaltındaki katil zanlısı
yeğen, emniyetteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edildi

Olay dün sabah saatlerinde Yenikent
Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina-
nın 4. katında meydana geldi. Suri-

yeli  52 yaşındaki Suriyeli eski savaş pilotu İsmail
Molla Umeyr yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) ,
tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bu sırada
evde Umeyr'in 5 yaşında erkek çocuğu da bulunu-
yordu. Gürültüleri duyan bina sakinleri durumu
polis ekiplerine haber verdi.  İhbar üzerine olay ye-
rine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İd-
dialara göre kapısının kapalı olduğu daireye çilingir
yardımıyla giren ekipler önce 5 yaşındaki bir ço-
cukla karşılaştı. İçeri giren ekipler boğazı kesilmiş ve
gözleri oyulmuş bir kişiyi kanlar içinde yerde yatar-
ken buldu. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybetti-
ğini belirlerken,  katil zanlısı yeğen de cinayetin
işlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Evde yapılan yapılan incelemelerin ardından eski
savaş pilotu İsmail Molla Umeyr'in cenazesi Adli
Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Adliyeye sevk edildi

Katil zanlısı Mulle bugün saat 15.00 sıralarında ad-
liyeye sevk edildi. Mulle'nin emniyetteki ifadesinde,
olaydan bir gün önce amcasının 'eşime neden bak-
tın' demesi üzerine tartıştıkları, ertesi gün ise Mul-
le'nin eşi evden çıktıktan sonra amcasıyla arasında
yine kavga çıktığını ve o sırada amcasını bıçakladı-
ğını söylediği öğrenildi. Mulle'nin bir süre önce sınır
dışı edildiği daha sonra tekrar kaçak yollardan Tür-
kiye'ye geldiği bildirildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.  DHA

Avcılar’da yol
üstünde tehlike

İstanbul'da fırtına etki-
sini gösterirken, Avcı-
lar’da bir iş hanındaki

cam bir yayanın üzerine düşerek ya-
ralanmasına, bir ağacın da devrilme-
sine neden oldu. Araç trafiğine
kapalı Merkez Mahallesi’ndeki Mar-
mara Caddesi’nde bulunan bir iş
hanındaki işyerinin penceresinden
rüzgarın etkisi ile cam parçası koptu.
Güvenlik kamerası ile saniye saniye
görüntülenen olayda, cam parçası
yoldan geçen yaşlı bir kişinin üzerine
düşerek onu yaraladı. Yaşlı adam,
çevredekilerin yardımı ile yakındaki
özel hastaneye kaldırıldı. Baş ve göğ-
sünden yaralandığı belirlenen adam
yapılan müdahalelerin ardından ta-
burcu edildi.

Ağaç da devrildi 

Denizköşkler Mahallesi’ndeki Kuzu
Sokak’ta da şiddetli rüzgarın etkisi
ile bir ağaç yola doğru devrildi.
İhbar üzerine sevk edilen 112 itfaiye
ekipleri, ağacı testere ile parçalaya-
rak yolu trafiğe açtı. Sokakta oturan-
lar büyük gürültü ile devrilen ağaç
nedeniyle korktuklarını, elektrik kab-
lolarının alçaktan geçmesinin de teh-
like oluşturduğunu söyledi.

Tek katlı evin
çatısı uçtu

Olay, saat 18.30 sırala-
rında Ümraniye Dumlu-
pınar Mahallesi Kars

Sokak üzerinde meydana geldi. Şid-
detli rüzgar nedeniyle tek katlı bir
evin çatısı uçtu. Sokağa düşen çatı
elektrik direklerine ve kablolarına
zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine
itfaiye ve elektrik ekipleri istendi. Ya-
şanan olay nedeniyle sokak trafiğe
kapandı. Mahalle sakini Bulut Yıl-
dız, "Biz işten geldik. Saat altı çeyrek
falandı. Kütürtü sesi geldi. Biz her-
halde amcamların çatısı uçtu dedik.
Koşa koşa geldik. İşte durum bu va-
ziyette. Altta direk vardı. Ateşler, kı-
vılcımlar çıkıyordu. Hemen elektrik
ekiplerini aradık, 2 saatte gelecek. İt-
faiyeyi aradık, 10 dakika sonra geldi.
Elektrik ekipleri hala gelecek. Yaralı
ve can kaybı yok Allah'a şükür. Bu-
rada bir araba vardı da Allah'tan
ağabeyimiz işteydi. Sıkıntı yok araba
yok şu anda. Ama şu araba alınamı-
yor, elektrik akımı olduğu için" dedi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ar-
dından sokak tekrar trafiğe açıldı. 

Ümraniye'de şiddetli rüzgar 
nedeniyle tek katlı bir evin çatısı
uçtu. Sokakta düşen çatı elektrik
direkleri ve kablolara zarar verdi

Şeytanın aklına gelmez
Kağıthane'de bir evde düzenlenen
operasyonda meyve suyu kutusuna
saklanmış uyuşturucu ele geçirilir-

ken, 2 kişi gözaltına alındı. Kağıthane İlçe em-
niyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde
satan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
ekipler, hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde
uyuşturucu madde satıldığını ve evin zula ola-
rak kullanıldığını belirledi. 30 ekim'de eve bas-
kın düzenleyen polis Servan O. ve 18 yaşından
küçük F.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. F.K'nın
yapılan üst aramasında 4,7 gram, evde yapı-
lan aramada ise meyve suyu kutusuna gizlen-
miş 317,3 gram eroin bulundu. ekipler toplam
532,9 gram uyuşturucu maddeye el koydu.
Gözaltına alınan Servan O. çıkartıldığı mah-
keme tarafından tutuklanırken, 18 yaşından
küçük F.K. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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
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Ç eşitli umutlarla yeni bir yıla ilk adımı
attığımız şu dakikalarda günlük geliş-
meleri, ülke ve dünyada yaşananları

anlamak, okumak ve değerlendirip, ele alarak
yorumlamak için yılın ilk yazısını yazmaya
çalışırken giden yılda kalan bir çok şeyi de
hatırlar ve puan vermeye çalışırım kendimce..

Ve hatırladıklarımızın başında giden yılın
aslında ömrümüzden 365 günü aldığını ve bir
çok şeyi de bizden çaldığını anlamaz, umutla ''
Mutlu yıllar'' diye gelen yeni yılı naralar ata-
rak, binbir sevinçle karşılarız, saf duygularla
ya da aptalca..

Ve en önemlisi var/yoku tartışırken geçen
yılın büyük ikramiyesinin ''Ne yapalım karde-
şim bilet satılmış ama talihlisi ortada yok'' de-
nerek verilmediği elimizdeki piyango biletine
bağladığımız umudunda geride kalan yılda
çekip, gidenler gibi yok olup gittiğini anlama-
yız, yanımızda, çevremizde, kalbimizde olan
varları düşünmeyerek.

Aslında bir yılı değil, bir ömrü geride bı-

raktığımızı ve biten yılla birlikte gelen yılın
bizi kaçınılmaz sona doğru götürdüğünü de
anlamadan '' ha var ha yok'' dediklerimiz gibi
namuslu/namusuz edebiyatı ile mücadele ve-
rilen şu dünyada geride kalan bir yılı daha bi-
tirirken geçen yıllarda olduğu gibi geride
kalan yılda da yani 2019 yılında da hep biri-
lerini suçlarken aslında kendimizin o yılı ve
de o yıl gibi geride kalan yıllarda ne kadar
dürüst, ne kadar namuslu, ne kadar namusuz
olduğumuzu da es geçer, oralı olmayız. "'Ge-
ride kalan yılda olmadı, gelen yılda olur''
umudunu safça taşımaya devam ederken.

Ve geride kalan yıllara o puanları verirken
bir öz eleştiridir işin aslı. O öz eleştirinin
de,''ne yaptık da, ne yaşadık da onca yılı ge-
ride bıraktık.?'' olması gerekmez mi? Ve yine
acısıyla tatlısıyla geçti bir yıl der es geçeriz,
onca gömdüklerimiz gibi.

Ve; '' Hayal kırıklıklıklarımız, aldatılmışlık-
larımızmı bizi yeni yıla güvensiz baktıran?''
diye de düşünmeyiz.

Çünkü kalben, ruhen, fiziken
tükenmişliklerimiz mi giden seneden bizi so-
ğutan diye de düşünmeyiz ''Var/Yok-Na-
muslu/Namussuz'' diye suçlu ararken..

Belki de çok güvendiklerimiz bizi yarı
yolda koymasaydı bu kadar ruhsuzlaşabilir
miydik geride kalan,yani geri gelmez olanlar
gibi çekip, giden yıldan...

Oysa; Ne çok umutlar beslemiştik, yıllarca
polyannacılık oynamış, mutluluğun resmini
çizmiştik..

"Geç kalmışlıklarımıza rağmen, hak etme-
yenlerle yola devam edişliğimiz. oyun içinde
oyununun üzerimizde oynanmasına izin ver-
meye devam ederken..

Namuslu rolü oynamaktan öteye gideme-
mişliğimizi kendimize bile sormaktan korka-
rak, çaresiz ve Aciz olduğumuzu düşünmeden
Geçemem.

Ve aslında çok suçlu yok, bir suçlu var 
ortada.

Oda kendimiz.
Çünkü namuslu, namussuz ayırt etmeden

safça birine bağlanır ve o saf, samimi, temiz
duygularımızı teslim ettiklerimizin yani çokta
namuslu olmayanlara hala namuslu teselli-
siyle kalben kör bakarak kendimizi teslim
ederken, nerede yanlış yaptık diye bir soru
sormak bile aklımıza gelmez..

Ve, '' Niye bize öğretilmedi, geride kalan ve
gelen yılda da namus hırsızlarının kol gezdiği
bir dünyadasın?'' sorusunu sormadan, ceva-
bını aramadan onu da çok anlamaz cevap
Veremeyiz..

'' Masumane o küçük yürekleri yokladıkla-
rını da, keşkeleri de düşünmeseydik, namus-
suzlar, oyuncu, düzenbaz, sahtekarların
canımızı yaktıktan, duygularımızı körelttikten
sonra ..''onların bizim için geçen yılda bir hiç
olarak kaldıklarını görürüz"

Bilmem ama sanırım biz de, var/yoku ve
namuslu/namussuzu ayırt edemeyecek kadar
saf ya da körüz.

Hoş geldin yeni yıl diyerek teselli ararız

belki de ondan.
Yine de umutlansak mı bilemedim?!
Ama onca namuslu/namussuza rağmen bu

gelen yıldan da umutsuzum.
Çünkü umutlarımızın yeşereceği gerçeği

bile korkutur oluyor insanı. Çünkü roller biçil-
miş, tezgahlar kurulmuş varla/yok arasında
yaşarken kalpleri korumalı mıyız bilmiyo-
rum.

Yeni umutlar, sevinçler, naralar artık bana
neşe vermiyor onca namussuz varken 
Ortalıkta...

Yani sahtecilikten öteye gitmiyor boş su-
ratlar. Her şey boş.

Ama Gerçek olan tek bir şey var..
O da insanın yaşam kaynağı olan

umut.."Yok öyle umutları yitirip karanlıkta
savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir
direniştir yaşamak" sözünü anımsarız. Zira
bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır.

Umutlarımız yinede hiç tükenmesin. umut-
suz yaşam yalan çünkü.

Ve yinede hoş geldin 2020 diyelim, umu-
dumuzu kaybetmeden.

Hoş Sefa Getirdin...

Var-yok, namuslu-namusuz bir yıl...

İ stanbul Büyükşehir Beledi-
yesi bünyesinde çalışırken
işten çıkarılan işçiler, yeni yıla

İBB Saraçhane binası önündeki
bekleyişlerini sürdürerek girdi.
Soğuk havaya rağmen eylemlerini
sürdüren işçiler işlerine geri
dönme taleplerini yineledi.

Elimiz boş bekliyoruz

İşten atılmadan önce Boğaziçi
A.Ş.'de çalışan Osman Çaylak,
"Yeni yıla burada giriyoruz artık
bıçak kemiğe dayandı. Eşim ikide
bir arıyor cebimizde paramız kal-
madı artık. Bu zulme bir an evvel
son vermeleri lazım. İki tane
çocuk var evde doğalgazı açmıyo-
rum para yok diye. Faturalar aldı
başını gidiyor. Hastaneye götüre-
ceğim ikide bir arıyor. Ev sahibi
de kira istiyor. Artık bıçak kemiğe

dayandı. Yapacak hiçbir şeyimiz
yok. Bu zulme birilerinin son ver-
mesi lazım. Görüşmeler şuanda
tıkandı kaldı. Elimiz boş bekliyo-
ruz. İşimizi istiyoruz" dedi.

Tek umudumuz işe dönmek

İşten çıkarılmadan önce İS-
PER'de çalışan Ali Ünlü, "Yeni
yıla burada giriyoruz 127 gündür
buradayız. Soğuk hava şartla-
rında herkes çoluğunu çocuğunu
bırakmış yeni yılda burada bekli-
yoruz. Ekrem İmamoğlu'na diyo-
ruz ki bari yeni yılda insanları şu
mağdur durumdan kurtarın. Her-
kes zor durumda ne kiramızı öde-
yebiliyoruz ne elektrik ne su yani
çok zor durumdayız. 2020 umut-
larımız işe geri dönmemiz. İşi al-
madan da buradan gitmeyeceğiz"
diye konuştu. DHA

İstanbul 
Büyükşehir 

Belediyesi'nde
(İBB) çalışırken
işten çıkarılan 

işçiler, yeni yıla
İBB binasının

önünde 
bekleyişlerini

sürdürerek girdi.
Soğuk havada

bekleyen işçiler,
işlerine geri 

dönmek 
istediklerini 

söyledi

YENI YILA IBB’NIN
ONUNDE GIRDILER!

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Büyükada'da 'ruam hastalığı' nedeniyle 81 atın itlaf
edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye bina-
sının önünde bulunan Saraçhane Parkı'na çadır kuran
eylemciler de yeni yıla bu çadırlarda girdi. adalar'da ta-
mamen atlı faytonların kaldırılmasını isteyen eylemciler
şikayet dilekçeleri yazdıklarını belirtti. Hayvan Özgürlüğü
aktivistleri üyesi doğa altınsay, "yeni yıla burada giriyo-
ruz nöbetimize devam ediyoruz 13'üncü gündeyiz.
2020'den tek dileğimiz atlı faytonların tamamen adalar-
dan kaldırılmasıdır. Bunun bir an önce yerine getirilmesi-

dir bu sözün aynı zamanda. Soğuktan etkileniyoruz tabi
çok soğuk fakat öbür tarafta atlar ölüyor bunu düşünüyo-
ruz. Burada kendimizi ısıtmak için yöntemler arıyoruz.
atölyeler yapıyoruz etkinlikler yapıyoruz. Buraya gelen
her destek bizi motive ediyor. Birbirimizi motive ediyoruz
burada. Şuanda beklemedeyiz şikayet dilekçeleri yazıyo-
ruz. Süreç tabi ki bir açıklama gerektirecek İBB tarafın-
dan onu bekliyoruz yakın zamanda açıklarlar diye
bekliyoruz. Biz tamamen sıfır atlı fayton sözünü almıştık
bu sözün tutulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Verilen sözler tutulsun

Mesaidekileri unutmadı
Yılbaşı akşamı görevi ba-
şında olan itfaiye ile polis
ekiplerini ziyaret eden Küçük-

çekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
yılın son mesai gününde de belediye per-
sonelinin yeni yılını kutladı. Ziyaretler
kapsamında, ilçedeki Kadın Sığınma Evi

sakinleriyle de bir araya gelen Çebi, ka-
dınlar ve çocuklarla sohbet ederek, bek-
lenti ve isteklerini dinledi.

Hep birlikte yürüyoruz

Yılın son mesai gününde Küçükçekmece
Belediyesi yemekhanesinde personelle

yeni yıl buluşması gerçekleştiren Çebi,
çalışanlara;“2019’da hizmet bayrağını
hep birlikte devraldık ve daha mutlu bir
Küçükçekmece için çalışmaya başladık.
‘Yarının kenti’ hayalimizi gerçeğe dönüş-
türmek için kent adaleti, kente sevgi,
kente saygı ve kentte eşitlik parolası ile

yürüyoruz. Sizlerden aldığımız güçle ül-
kemizde örnek bir belediye olma hede-
fiyle çalışıyoruz. Küçükçekmece’mizin
geleceğini kurma yolunda verdiğiniz
emek ve destek için size teşekkür ediyor,
ailelerinizle ve sevdiklerinizle birlikte sağ-
lıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum"
sözleriyle seslendi.

Personeli unutmadı

Başkan Çebi, 2020 yılını halkın güvenliği
için görevi başında geçiren İnönü Ma-
hallesi Karakolu polis memurlarını da zi-
yaret ederek, çalışanların yeni yılını tebrik
etti. İlçedeki asayişle ilgili ekiplerden bilgi
alan Çebi, ziyaretlerine Ailem Aile Da-
nışmanlık ve Eğitim Merkezi ve itfaiye
ekipleriyle devam etti. Görevi başındaki
personel tarafından ilgiyle karşılanan
Başkan Çebi, özverili çalışmalarından
dolayı teşekkür ederek, yeni yıl temenni-
lerini iletti. UFUK ÇOBAN

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yılbaşı dolayısıyla ilçe genelinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. 2020’yi görevi başında
karşılayan çalışanları unutmayan Başkan Çebi yılbaşı mesajında,  daha fazla huzur, barış ve demokrasi diledi

ÇOCUKLAR 
GULSUN DiYE!
Lösemi tedavisi görüp sağlığına kavuşan çocuklar
ve halen tedavisi devam eden hastalar yeni yıl
etkinliğinde bir araya gelerek moral depoladı.
‘Çocuklar Gülsün Diye’ temalı moral etkinliğinde
buluşan miniklerin doyasıya eğlenmesi aileleri ve
hastane çalışanlarının yüzlerini güldürdü.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bö-
lümü’nde tedavi görüp sağlığına kavu-

şan çocuklar ve halen tedavisi devam eden hastalar
yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi. Hastanenin He-
matoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Anak ve
Prof. Dr. Murat Elli liderliğinde gerçekleşen  ‘Ço-
cuklar Gülsün Diye’ temalı moral etkinliğinde ço-
cuklar ve aileleri moral buldu. Türk ve yabancı
hastaların katılım gösterdiği etkinlikte buluşan on-
larca çocuk gönüllerince eğlendi. Ritim atölyesinden
takı tasarımına kadar keyifli ve eğitici atölye çalış-
malarının yer aldığı etkinlikte farklı dilleri konuşan
çocuklar müzikte buluştu. Tıp Fakültesi öğrencile-
rinden oluşan müzik grubunun verdiği konserde ço-
cuklar da şarkılara eşlik etti. Doktorlar, hemşireler
ve diğer sağlık çalışanlarının da katıldığı etkinlikte
konuşan Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sema Anak ve Prof. Dr. Murat Elli çocuk-
lara yeni yılda sağlık ve mutluluk diledi.

Önemli bir aşama kaydedildi

Çocuk hastalarda kanser tedavisinde erken tanı ve
multidisipliner yaklaşımın benimsenmesi gerekti-
ğine vurgu yapan Prof. Dr. Sema Anak, “Çocukluk
çağı lösemilerinde Türkiye çok önemli bir aşama
kaydetmiştir. Diğer çocukluk çağı kanserlerinde
erken tanı, uygun ve etkin tedavi ile dünya standart-
larında yaşam oranlarına ulaşılmıştır. Tüm hekimler
çocuklarda da kanser gelişebileceğini akıldan çıkar-
mamalıdır. Erken tanı ve uygun merkeze yönlen-
dirme hayati öneme sahiptir” dedi.  DHA

Üner’den yeni 
yıl ziyaretleri

Yeni yılda da vatandaşlara en iyi şekilde
hizmet etmek ve Çatalca’yı her alanda
geliştirmek için çalışmaların durmaksı-

zın devam edeceğini belirten Belediye Başkanı
Mesut Üner, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel
başta olmak üzere; Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı
Orhan Al’a, Çatalca İlçe Jandarma Komutanı
Kadir Duvan’a ve Çatalca İlçe Emniyet Müdürü
Sinan Çamuroğlu’na ziyaretlerde bulundu. İlçe ile
ilgili çalışmalar hakkında fikir alışverişinde de bulu-
nulan Üner, 2020 yılının huzurlu, sağlıklı, bereketli
bir yıl olmasını temenni etti.  Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, gerçekleştirdiği ziyaretlerin so-
nunda belediye personeli ile de bir araya geldi.
Birimleri ziyaret eden Başkan Mesut Üner, yeni yılın
ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl
olmasını diledi. "Biz büyük bir aileyiz" sözleriyle per-
sonelin yeni yılını kutlayan Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, "Yeni yılda da siz değerli çalışma
arkadaşlarım ile birlikte vatandaşlarımıza en iyi şe-
kilde hizmet etmenin ve ilçemizi her yönden daha
ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olaca-
ğız. Sizlerin yeni yılını kutluyorum” dedi.
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Unutulmaya yüz tutmuş “Kalaycılık” mesleğinin son temsilcilerinden biri olan Haydar Akbaş, sokaklarda
tezgah açarak bakır tavaları kalaylıyor. Kalaycılık mesleğinin tükenmek üzere olduğunu da söyleyen
Akbaş, “Yakında kalaycı kalmayacak. İstanbul kalaycılara hasret kalacak” ifadelerini kullandı

B ir zamanlar İstanbul'un ara sokak-
larında sesleri sık sık duyulan, ma-
halleye geldiğinde bakır tavalarını

yeniletmek isteyenlerin önünde uzun kuy-
ruklar oluşturduğu “Kalaycılık” mesleği
neredeyse son demini yaşıyor. Bakır tava
ve tencerelerin yerini çelikten yapılmış mut-
fak eşyalarının almasıyla birlikte “Kalaycı-
lık” eski önemini ve değerini kaybederek
unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri
haline geldi. Mesleğin belki de son temsil-
cilerinden Haydar Akbaş isimli bir kalaycı
da mesleğini sürdürmeye çalışıyor. 50 yıldır
bu işi yaptığını söyleyen Haydar Akbaş
sokak sokak dolaşarak kendine bakır ten-
cere ve tavalarını kalaylatmak isteyen müş-
teriler arıyor. Kalaycı Haydar Usta yıllarını
verdiği işini büyük bir titizlikle yaparken,
onu gören vatandaşlar eskimiş bakır ten-
cere ve tavaların ustasının elinde yenilen-
diği o anları izliyor.

Benden sonra kim devam edecek?

Sokak sokak dolaşıp kalaylanmayı bekle-
yen bakır tencere ve tavaları tezgahından
geçiren Akbaş, “50 senedir bu işi yapıyo-
rum. Sürekli köylerdeyim, bazen de sokak-
larda dolaşıyorum. İhtiyacı olanların işini
görmeye çalışıyorum. Geçimimi bununla
sağlıyorum, başka bir geçim kaynağım yok.
Bu işi benim kendi ailemde benden başka
yapan ve devam ettirecek kimse kalmadı,
ama sağda solda yapanlar vardır belki bile-
mem” şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşlar ilk kez görüyor

Genellikle köylerde dolaşan Haydar Ak-
baş'ı Fatih Kocamustafapaşa sokaklarında

önündeki bakır tavaları kalaylarken gören-
ler kendisini hayranlıkla izliyor. Yaşı henüz
genç olanlar ilk kez gördükleri bu manzara
karşısında merak içerisinde kalırken, geç-
mişte kalaycıları neredeyse tüm sokaklarda
görmeye alışık olanlar ise nostalji dolu da-

kikalar yaşıyor. O anları cep telefonu ka-
merasıyla kaydedip, “Böyle bir şeyi ilk defa
görüyorum, çok değişik bir şey. İlk defa
karşılaştığım için çok farklı duygular içeri-
sindeyim” derken, kalaycıları geçmişte
sıkça gördüğünü söyleyen bir başka vatan-

daş ise “Nostaljik buldum, gerçekten çok
güzel. Eskisi gibi bakır mutfak eşyalarımız
kalmadı. Eskidendi onlar, zamanla yok
oluyor ama hala devam ettirenler varmış.
Bu nostaljik ve güzel bir şey” ifadelerini
kullandı.

HABER MERKEZİ

Mutluluk için
engel olmasın

kağıthane Belediyesine
bağlı Harmantepe Yaşam
Beceri Atölyesinde İlçe Halk

Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile engelli-
lere ücretsiz kurs hizmeti veriliyor. Haf-
tanın 4 günü 3'er saat verilen
eğitimlerde engelli öğrenciler keçe, sera-
mik, ritim ve folklör branşlarında ala-
nında uzman eğitimcilerden ücretsiz
dersler alıyor. 2019 yılının son gününde
yaşları 25-35 yaş arası olan öğrenciler
ritm dersinde şarkılar söyleyerek doya-
sıya eğlendi. Öğrenciler seramik der-
sinde, yeni yıl için seramik çamurundan

çiçek ve kase yaptı. Derslerde zihin ve
kas becerilerini kullanan öğrenciler bu
sayede sosyal yaşama da daha fazla
uyum sağlıyor. Öte yandan öğrenciler
yeni yıl için birbirlerine hediyeler verdi,
yeni yıl dilekleri ise aileleri ve sevdikleri
ile sağlıklı ve mutlu bir yaşam oldu.

Huzurlu olmak istiyorum

Eğitim gören öğrencilerden Nebiye
Sarı, “Yeni yılda babam, annem ve kar-
deşimle mutlu ve huzurlu olmak istiyo-
rum. Sevdiklerimle mutlu olup
onlardan ayrılmak istemiyorum, onlar

da beni seviyorlar ben de onları seviyo-
rum” dedi. Velilerden Salih Orhan
kurstaki eğitimlerin verimli olduğunu
ifade ederek, “Öncelikle ayaklarını yere
vurma ve kasılmaları vardı onlarda
azalmalar oldu. Ayrıca insanlarla önce-
den temastan hoşlanmadığı ve mesafeli
olduğu için artık yüzüne bakarak ko-
nuşmaya başladı. Genel olarak eğitim
bir süreç olduğu için bunların tama-
men ortadan kalkması söz konusu
değil uzun bir zamanda olacak ama iyi
yolda olduğumuzu söyleyebilirim” diye
konuştu.

2 019 yılına baktığımızda tarihin en derin iz-
leri, yaraları yüreklerimizde iz bıraktı! Her
zaman ayrıştırılan özel gereksinimli çocuk-

larımız bu sene de aynı muameleyi görmeye ne
yazık ki devam etti.

Özel gereksinimli çocuklarımıza 3. sınıf insan
muamelesi yapıldı, okullarından, sınıflarından, ma-
hallerinden hatta kendi evlerinden bile kovuldular.
Yada kovulmak istendiler hatta utanç verici bir du-
rumda mahkemelere verildi annelerimiz.

Hiçbir ortamda istenmediler. Seslerinden, sima-
larından,  görüntülerinden rahatsız oldular! Bu
yüzden 2019'u hiç sevemedik. Hiçbir sene bu sene
olduğu kadar gaddarca geçmedi bunca yıllık ömrü-
müzde.

İstenmeyen, kabul edilmeyen biçare
emanetler  bu yapılan haksızlıkları  yapanlardan ve
onlara sessiz kalanlardan bu dünyanın mahkeme-
leri hesap sormasa bile mahşer günü geldiğinde
mutlaka verecekler.

Şahsım adına özel çocuklar başta olmak üzere
eğitim ve barınma  gibi birçok anayasal hakkın
gasp edilmesine karşın, yapılan hiçbir haksızlığa
sessiz kalmadık. Haksızlık karşısında susanın dilsiz
şeytan olduğunu unutmadık!

Onlarca engelli vatandaşımız şiddete maruz
kaldı kimi çocuk bedenlerdi kimi küçük kalplerdi
ama sonu hep acı hep gözyaşı oldu. Gerisi göster-
melik iki haber, gündem olsun diye atılmış iki twit-
ten ibaret oldu, unutuldu gitti hepsi. Olan
evlatlarımızın anne, babasına oldu, ateş yine düş-
tüğü yeri yaktı!

Kimi evladımızın aklından asla silinmeyecek
travmalara şahit olduk, kimi evladımızı toprağa
verdik. Oysa biz her senenin başında olduğu gibi
2019'un başında da dememiş miydik huzur, sağlık,
barış istiyoruz diye? Ne huzurumuz kaldı, ne sağlı-
ğımız... Kendi aramızda bile barışı sağlayamadık.
Çok şey mi istedik? Sen, ben, o demeden bir arada
eşit haklarla yaşamaktan başka... Kimse farklılık-
ları yüzünden ötekileştirilmesin istedik. Hep bunları
diledik, her yeni seneden de bekledik ama kaçı ger-
çekleşti? Donmuş vicdanlarınız dünyayı her sene
daha da kötü bir yer haline getirmeye devam etti.

2019’un geride bıraktığı en ağır travmalardan
bir diğeri ise kadına şiddet oldu. Onlarca kadın,
anne, eş canice katledildi. Sorarım size bu hırs bu
kin bu nefret nedir? Anlamak mümkün değil. Eski-
lerin bir sözü var, ''Kadın insandır, erkek ise insa-
noğlu...'' Kadının değerini buradan çıkarmamız
gerekiyor. Şu an ki tabloya baktığımızda kadına
hakettiği hiçbir değerin verilmediğini görüyoruz.
Anayasal hakları bir kenara bırakalım, kadınlara
yaşama hakkının bile verilmediği bu zamanda artık
bu işleyişe bir dur demek gerekiyor!

Şundan herkes emin olsun ki kötülerin sesi iyile-
rin sessizliğinden dolayıdır. Bir çocuğa, bir kadına,
bir masuma el uzatanların bütün insani değerlerden
uzak olduğunu aşikardır. 

Zira onlar gücü yetenlere zalimlik yapabilirler
fakat zalime karşı her zaman dimdik durmayı ken-
dinize vazife bilmelisiniz. Susmayın, görmezden
gelmeyin, sizi ilgilendirmediğini düşünmeyin. Toplu-
mumuzu ilgilendiren her konu içeriğinde bireyi de
kapsar. Böyle böyle bozulan ahlakımızın tek suç-
lusu, haksızlığı görünce kafasını başka tarafa çevi-
ren insanlarımızdır. Biliniz ki, üç maymunu
oynamak bizlere zarardan başka bir şey vermeye-
cektir!

Şunu da belirtmek isterim ki bu kadar zulüm ya-
panların sesinin gündemde gür çıkıyor olması onla-
rın çokluğu veya güçlü olması ile alakalı değil
iyilerin sessizliğindendir.

Tüm bu üzücü olayların yeni yılda yerini gerçek
manada huzura ve insanca yaşamaya bırakmasını
temenni ediyor, yeni yılda insanlığa yakışır olaylara
şahit olmayı diliyorum…

Sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar…

2019 acı getirdi dilerim
2020 huzur getirir

İstanbul kalaycılara
hasret kalacak

Kağıthane Belediyesine bağlı Harmantepe Yaşam Beceri Atölyesinde engelli
vatandaşlara ücretsiz eğitim veriliyor. 2020 yılına girerken engelli öğrenciler
seramik ve ritm dersi alarak yeni yıldan sağlık ve mutluluk diledi

Yeni yıl bebeklerini
ziyaret ettiler

Zeytİnburnu Belediye Başkanı Ömer
Arısoy, Zeytinburnu’nda yılın ilk doğan
bebeklerini ziyaret etti. Zeytinburnu

Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi'nda yılın
ilk doğan bebekleri, "Yağız ve Azra" Zeytinburnu
Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından ziyaret
edildi. Bebeklerin annelerine hayırlı olsun ziyare-
tine gelen Başkan Arısoy, annelerle kısa bir soh-
bet ederek hediye takdim etti. Ziyaret sonra bir
açıklama yapan Başkan Arısoy, "Bu akşam her
yılbaşında olduğu gibi, Zabıta Karakolu'ndan
başladık, Polis Karakolu'muza uğradık. Ardından
itfaiyeye uğradık, şimdi de Süleymaniye doğum
evinde 2020 yılında dünyaya gelen bebeklerimizi
ziyaret ettik. İnşallah 2020 yılı hepimize başta
Zeytinburnu'muza olmak üzere İstanbul ve Ülke-
mize hayırlar getirsin" dedi.

Kadıköy yılbaşını kutladı

kadıköy boğa heykelinin olduğu nok-
tada bir araya gelen vatandaşlar 2020 yı-
lını coşkuyla kutladı. İki genç ise yeni yıla

şınav çekerek girdi. Boğa heykelinin orada toplanan
bir grup vatandaş hep birlikte 10'dan geri sayarak
2020'ye girdi. Kimi vatandaşların boğanın üstüne çı-
karak poz verirken kimi vatandaşlar ise da Noel baba
kıyafeti giydikleri görüldü. Yoldan geçen araçlar ise
korna çalarak yeni yılı kutladı. İki genç ise yeni yıla
şınav çekerek girdi. Yeni yılı kutlayan vatandaşlar,
2020 yılını sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diledi.

İstanbul'da soğuk havalarda ka-
palı alanlarda sigara ve nargile içil-
diğine dair yapılan ihbarlar

yetkilileri harekete geçirdi. Pendik'te kafe ve
restoran tarzı işletmelerde denetim yapan

ekipler, kapalı alanda sigara içme kuralının
ihlal edilip edilmediğini yerinde inceledi. Ekip-
ler ayrıca işletmelerin izin belgelerini de incele-
yerek, işletme sahiplerine açılır kapanır
tenteler hakkında uyarılarda bulundu. İstan-

bul'da havaların soğumasıyla beraber kapalı
mekanlarda sigara içme kuralının çiğnendi-
ğine dair ihbarlar görülmeye başladı. İhbarlar
üzerine yetkililer işletmeleri denetlemek üzere
harekete geçti. Pendik'te de Pendik Kayma-
kamlığı, Pendik Belediye Başkanlığı, Pendik
Sağlık Müdürlüğü ve Pendik Emniyet Müdür-
lüğüne bağlı kurumlar, kafe ve restoran tarzı
işletmelerde denetimlerde bulundu. 

Zabıta sigara denetimine çıktı

ÜskÜdar Belediyesi, Klasik Türk Mü-
ziği ve Boğaz tutkunları için Valide Sul-
tan Gemisi’nde ‘Boğaziçi Mehtapları’

konseri düzenledi. İlk kez gerçekleştirilen konsere
ilgi büyüktü. Binlerce Üsküdarlı ücretsiz düzenle-
nen etkinliğe katılmak için konserden saatler önce
uzun kuyruklar oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı
Klasik Türk Müziği Korosu’nda görevli hanende-
ler; Aybige Demir Okan, Hüseyin Kıyak; sazende-
ler Mahinur Özüstün ( Kemençe), Serap
Çağlayan ( Kanun), Volkan Ertem ( Viyolonsel),
Özata Ayan ( Tanbur) yaklaşık iki saat süren kon-
serde Üsküdarlılara unutulmaz bir müzik ziyafeti
yaşattı. Konserde Türk sanat müziğinin büyük us-
tası ve bestecisi Hammamizade İsmail Dede
Efendi ve Münir Nurettin Selçuk’un eserlerine
Boğaz’ın muhteşem manzarası eşlik etti. Etkin-
likte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen Boğaz’ın sularını, İstanbul’un ışıklarını
ve müziğin doğasını anlattı.

Üsküdar müzik
ziyafeti yaptı

Haydar Akbaş, kalaycılık mesleğinin çok güzel bir sanat olduğunu belirterek, “Şimdi maalesef kıymetini bilen kalmadı” dedi.

KALAYCILIK
TARİHE
KARIŞABİLİR



M illi Piyango sonuçlarına göre 80
milyonluk büyük ikramiye çeyrek
bilete isabet etti. Amorti rakamları

ise 4 ve 8 oldu. Biletine ikramiye isabet edip
etmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar
MPİ bilet sorgulama ekranından veya sıralı
tam liste üzerinden öğrenebilir. MPİ, Milli
Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarını 31
Aralık Salı günü saat 15.00'te açıklamaya
başladı. 80 Milyonluk büyük ikramiye ise
saat 20.30'da açıklandı. İşte MPİ bilet sor-
gulama ekranı ve sıralı tam liste;

EKONOMİ
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80 MILYON 
4’E BOLUNDU! 
Her sene olduğu gibi bu sene de
Milli Piyango çekiliş sonuçları
büyük bir merak ve heyecan
içerisinde bekleniyordu ve Milli
Piyango yılbaşı özel çekiliş
sonuçları açıklandı. Yapılan 
çekiliş sonunda büyük ikramiye
80 milyon 4'e bölündü

2020 yılının ilk zam haberi
Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan 

Selim Köprüsü geçiş ücretlerine 
yüzde 14 zam yapıldı. Son yapılan

zamla birlikte İstanbul'dan Bursa'ya 
gitmek 20 TL daha pahalandı

Binek otomobiller
için Osmangazi 
Köprüsü’nün geçiş

ücreti 103 TL’den 117 TL’ye 
çıkarken, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü için binek otomobillerin
geçiş ücreti 19.15 TL’den 21.90

TL’ye çıktı. 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü ve Fatih Sultan Meh-
met Köprüsü’nün ücret tarifesi
değiştirilmedi. İki köprüye de
geçen ekim ayında yüzde 20 zam
yapılmıştı. Son yapılan zamla
birlikte İstanbul’dan Bursa’ya

gitmek 20 TL pahalandı. 
Önceden Gebze’den Osmangazi
Köprüsü’ne bağlanarak Bursa
Kuzey çıkışına kadar binek oto-
mobille yol yapıldığında 136 TL
ödeniyordu. Şimdi bu ücret 156
TL’ye çıktı. 

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği 
BURSA-MERKEZ, GAZİANTEP-MERKEZ, 
İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ
80000000 TL ikramiye kazanan numaralar
1358490
8000000 TL ikramiye kazanan numaralar
9976216
1000000 TL ikramiye kazanan numaralar
2375580 3038866 3323655 4812895 4846075 4970823
6437337 6728347 7635511 9383550

100000 TL ikramiye kazanan numaralar
0057454 0402010 0517973 1417952 1457718 2053097
2212063 2444315 2490474 2498252 2785144 2912476
3358473 3501606 4223193 4872782 4892302 4968361
5010173 5201009 5366912 5455054 5560584 6084038
6406563 6784537 7393060 7809550 8236900 9764331

10000 TL ikramiye kazanan numaralar
0359316 0366813 0411974 0428327 0623026 0820675
0830047 1027170 1164025 1173252 1190473 1252116
1411026 1491666 1498185 1556701 1588586 1709269
1849486 2001939 2056433 2097502 2375476 2490340
2517904 2534088 2598517 2725711 2822171 2933382
2951631 2956474 3103959 3158909 3335325 3345696
3407956 3541372 3654121 3683500 3723821 3790013
3891167 4089963 4148421 4231432 4255143 4350063
4449468 4479109 4728608 4730858 4886105 5089741
5204150 5219781 5352565 5391778 5453569 5477231
5508432 5706818 5728310 5919088 5966209 6059783
6174252 6530094 6530843 6547409 6564846 6566851
6619774 6651826 6908590 6969248 7172809 7223561
7317780 7354829 7498857 7528151 7552836 7716226
8325015 8380153 8398835 8432958 8465049 8844823
8878725 8906625 8999442 9031031 9053071 9234463
9593374 9709630 9959762 9960739

5000 TL ikramiye kazanan numaralar
0100031 0138218 0159570 0308085 0311568 0427369
0470569 0505333 0563464 0631528 0738245 0740130
0750261 0761600 0772226 0776232 0872689 1105044
1130333 1137768 1189791 1247335 1284375 1427572
1435070 1442371 1509015 1625944 1761510 1824405
1829264 1883337 1932421 1995437 2074203 2252723
2269565 2289891 2399720 2442163 2447797 2474095
2533524 2556076 2584509 2610585 2694146 2704833
2808222 2808903 2836385 2865486 2869082 2876942

2939501 2988825 3033006 3068130 3162219 3183291
3242225 3279824 3311548 3320357 3326169 3326299
3413404 3552247 3592674 3710731 3732023 3738796
3754391 3761123 3801714 3821323 3835016 3860586
3909019 4012098 4030392 4127613 4136190 4159970
4244946 4317150 4362749 4399238 4468627 4512434
4543642 4588747 4638914 4660798 4679415 4693899
4771717 4848366 4972824 5067166 5102365 5103698
5206194 5229935 5244019 5369877 5389884 5453499
5481823 5498905 5526315 5579627 5770365 5933495
5994950 6030530 6063325 6117188 6128665 6178414
6203754 6216574 6332897 6373482 6377398 6387322
6446184 6458527 6531882 6560170 6796006 6812665
6825026 6919171 6935842 6957237 6992847 7026436
7034984 7103254 7143607 7153290 7184690 7226487
7268179 7271006 7294943 7320368 7357403 7445134
7471486 7485653 7508221 7538077 7607670 7622402
7635068 7685008 7782355 7816068 7835783 7883310
7955316 8031476 8056003 8076964 8101520 8139954
8173182 8275762 8324004 8335017 8390343 8407011
8431835 8444110 8546626 8636279 8742261 8755195
8768657 9055215 9093425 9114083 9115982 9125677
9155876 9214743 9343346 9346038 9353165 9413153
9555343 9586570 9612724 9617419 9690545 9822567
9823329 9924547

Son 6 rakamına göre 1000 TL 
ikramiye kazanan numaralar
039817 058652 067927 071444 075634 096037
102262 142288 159559 219067 222092 279908
310009 328462 328590 346176 347622 383595
385008 400317 439153 458115 473164 499015
500433 523647 547563 550189 559613 562327
575686 619730 641916 664216 671538 673826
686240 703769 711926 755123 820866 858002
874410 898225 924564 951138 967662 968943
976469 978961

Son 5 rakamına göre 400 TL 
ikramiye kazanan numaralar
00502 01490 04729 06367 06828 07258
08018 08121 08439 09351 11683 11717
12536 13383 13412 18014 18045 18102
18508 18682 19738 20852 22180 24120
25719 25892 26645 28129 31554 31779
32057 33199 34412 34594 37607 37725
38354 40215 40358 40644 41839 41917

42910 43402 43837 43979 44124 44442
44531 45561 45817 46134 46496 49439
52412 53983 54203 55511 56427 56518
57636 58947 59308 60855 62219 62738
63229 64796 67600 69103 69376 71372
71560 73267 73531 73888 75346 76342
77758 77802 78154 78564 78618 79227
80624 82995 84089 84739 84981 85036
85993 87065 89862 92296 92995 93585
93876 96184 98760 99485

Son 4 rakamına göre 300 TL 
ikramiye kazanan numaralar
0247 0804 0965 1238 1269 1342
1408 1488 1667 2298 2647 2703
2818 2943 3796 3900 4447 4524
4623 4962 5483 5743 5848 5877
6166 6203 6533 6534 6666 6780
6793 6968 7040 7411 7691 8317
9343 9404 9522 9773

Son 3 rakamına göre 200 TL
ikramiye kazanan numaralar
025 045 063 095 127 140
178 291 307 352 405 451
468 608 650 662 779 854
905 950

Son 2 rakamına göre 160 TL
ikramiye kazanan numaralar
01 09 45 48 69 83 96

Son 1 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
4 8

80000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
0358490 1058490 1158490 1258490 1308490 1318490
1328490 1338490 1348490 1350490 1351490 1352490
1353490 1354490 1355490 1356490 1357490 1358090
1358190 1358290 1358390 1358400 1358410 1358420
1358430 1358440 1358450 1358460 1358470 1358480
1358491 1358492 1358493 1358494 1358495 1358496
1358497 1358498 1358499 1358590 1358690 1358790
1358890 1358990 1359490 1368490 1378490 1388490
1398490 1458490 1558490 1658490 1758490 1858490
1958490 2358490 3358490 4358490 5358490 6358490
7358490 8358490 9358490

İŞTE İKRAMİYE KAZANAN TALİHLİ NUMARALAR

Amorti hangi 
rakamlara çıktı? 
Milli Piyango'da umduğunu bulamayanlar en azından amorti 
kazanabilmek için çekilişte çıkan son iki rakamı araştırıyor. 2020 Milli
Piyango çekilişinde ‘4’ ve ‘8’ amorti rakamları olarak belirlendi. 
Biletine amorti numarası olan vatandaşlar biletinin değeri kadar olan
ikramiyeyi Milli Piyango gezici ve sabit bayilerinden alabiliyor

2020 Milli Piyango çekili-
şinde ‘4' ve ‘8' amorti rakam-
ları olarak belirlendi. Daha

sonra 8 milyon ve 80 milyon liralık ikra-
miyelerin çekilişi yapıldı. ‘9976216' nu-
maralı bilete 8 milyon liralık ikramiye
çıktı. Büyük ikramiye çekilişinde heye-
can doruğa çıktı. Çekiliş sonunda 80
milyon liralık ikramiye çıkan bilet
‘1358490' olarak belirlendi. Büyük ikra-
miyenin İstanbul, İzmir, Bursa ve Gazi-
antep'teki talihlilere çıktığı belirlendi.
Milli Piyango çekiliş sonucuna göre
amorti kazandıran numaralar; 4 ve 8

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son
rakamına göre biletlere verilmekte olan
ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır.
Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekil-
işlerinin başladığı saatte tamamlanır.
Amortide iki rakam yer almaktadır.
Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha
fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ik-

ramiyesi, Milli Piyango biletinin çekili-
şinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet
numarasının, her hanesindeki rakama
göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) raka-
mına kadar isabet eden ikramiye tutar-
larını Milli Piyango gezici ve sabit
bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler
son dört veya beş rakamına göre isabetli
biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler.
Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi
ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile
sanal ortam bayileri İdare ile imzaladık-
ları sözleşmede belirtilen tutara kadar
olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi
için bilet kupürlerine bakılmaksızın,
1.000.000.- (Bir milyon TL) ve daha
büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapıla-
cak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye
Genel Müdürlükçe, bunların altında
kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango
Şube Müdürlüklerince ödenir.

TALiH KUŞU

KiME

KONDU?

Otel, restoran ve pastane
zinciriyle hizmet veren Divan
Grubu’nun yeni Genel Mü-

dürü Murat Tomruk oldu. Divan’dan yapı-
lan açıklamaya göre, Galatasaray Lisesi
mezunu Tomruk, University of Massachu-
setts’de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini
tamamladıktan sonra University of

Pennsylvania’da aynı dalda yüksek lisans
yaptı. 1988 yılında satış temsilcisi olarak
girdiği Koç Sistem’de Endüstri ve Ticari
Sektör’den Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcılığı görevine kadar yükselen Tom-
ruk, bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç
Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını
tamamladı.

Divan Grubu’na
yeni genel müdür



A li Babacan’dan 4 yıl sonra ilk
mesaj: Daha fazla adalet ve
demokrasi için mücadele ede-

ceğiz. 4 yıl sonra Twitter’dan ilk kez
paylaşım yapan Babacan “2020 yılı
korkuların ve karamsarlığın azaldığı,
cesaretin ve umutların arttığı bir yıl
olacaktır. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilin
kaybedeceği, birleştirici siyasetin kaza-
nacağı bir yıl olacaktır” mesajını pay-
laştı. Babacan, mesajını “Güzel
ülkemizin önü açıktır. Allah doğrunun
yardımcısıdır” sözleriyle bitirdi.

Yepyeni bir başlangıç

Mesajında, "Yeni yılda tüm vatandaş-
larımıza sağlık ve mutluluklar diliyo-
rum. 2020 yılıyla beraber artık
halkımız, özellikle de gençlerimiz, gele-
ceğe umutla ve güvenle baksın. Bu yıl
ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı
olacaktır" diyen Babacan, "2020 yılı
korkuların ve karamsarlığın azaldığı,
cesaretin ve umutların arttığı bir yıl
olacaktır. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilin
kaybedeceği, birleştirici siyasetin kaza-
nacağı bir yıl olacaktır. Artık hukukun
ve adaletin hakim olduğu, vatandaşla-
rımızın korkmadan düşüncelerini açık-
ladığı, özgürlüklerin doyasıya
yaşandığı bir Türkiye istiyorum. Yok-
sulluğun azaldığı, her alanda fırsat
eşitliğinin sağlandığı, insanlarımızın iş
bulabildiği, refah ve bolluk içinde yaşa-
yan bir Türkiye istiyorum. Kendi
içinde huzur ve barışı sağlamış, birlikte
yaşam iradesini göstermiş, ortak bir

gelecek hedefi etrafında kenetlenmiş
bir Türkiye istiyorum" ifadelerini kul-
landı. 

Ülkemizin önü açıktır

"Kadınların eşit vatandaş olarak güç-
lendirildiği, kadına yönelik şiddete
karşı topyekün mücadele veren bir
Türkiye istiyorum" ifadelerini kullanan
Babacan, "En önemli varlığımız olan
gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli
eğitime eşit fırsatlarla ulaşabildiği bir
Türkiye istiyorum. Uluslararası itiba-
rını artırmış, güven duyulan, bölge-
mizde ve dünyada barışa katkı veren
bir Türkiye istiyorum. Kendi içinde ve
dışarıya karşı güvenliğini sağlamış, sa-
dece güvenlik araçlarını değil, siyasi
ilişkileri, ekonomiyi, diplomasiyi ve
kamu diplomasisini de güvenliğin ana
unsurları gören bir Türkiye istiyorum.
2020'li yıllarda dünya için barış, refah
ve sosyal adalet istiyorum. Çevreyle il-
gili sorunların ciddiyetle ele alınmasını,
insanlığın ortak geleceğini tehdit eden
bu konuda tavizsiz bir duruş sergilen-
mesini istiyorum. Yeni yılda da daha
fazla demokrasi, daha fazla adalet,
daha fazla özgürlük için mücadele
edeceğiz. “Önce insan!” demeye
devam edeceğiz. Cesaretle, özgüvenle,
azimle, işbirliği ruhuyla, diyalog ve
ortak akıl arayışıyla çalıştığımızda aşa-
mayacağımız hiçbir sorun yoktur.
Güzel ülkemizin önü açıktır. Allah
doğrunun yardımcısıdır" açıklama-
sında bulundu. 
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4 YIL SONRA ILK 
MESAJINI VERDI

İtiraz süresi bugün doluyor
Türkiye’nin günlerdir

tartıştığı “Kanal İstanbul”
projesine itiraz süresi

bugün doluyor. İtirazlar,
bugün mesai bitimine

kadar Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlükleri üzerin-

den yapılabilecek

kanal İstanbul’a dair ÇED
raporuna itiraz süresi bugün
doluyor. Yurttaşlar, bugün

mesai bitimine kadar itirazlarını Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüklerine iletebilir.
Kanal İstanbul’a itiraz için bugüne

kadar İstanbul’un her iki yakasındaki
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri uzun
kuyruklara sahne olmuştu. Kanal İstan-
bul itirazları İstanbul’la da sınırlı kalma-
mış, yurdun birçok yerinde de itiraz
dilekçeleri verilmişti. İSTANBUL Bü-

yükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu da Kanal İstanbul’un
ÇED raporuna ilişkin itiraz dilekçesini
Beşiktaş'ta bulunan  Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü’ne sunmuş herkesi itiraz
etmeye çağırmıştı. 

Parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 4 yıl önce kapattığı ve geçtiğimiz günlerde açtığı Twitter hesabın-
dan ilk mesajlarını yayınladı. Mesajlarında yeni yıl için temenni ve dileklerde bulunan Babacan "Yeni yılda da daha fazla demokrasi,
daha fazla adalet, daha fazla özgürlük için mücadele edeceğiz. 'Önce insan!' demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Mutabakata göre
ruhsatlandırma
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı
kapsamında çalışmaların başlanacağı belirterek, "Önümüzdeki aylarda mutabakat kapsa-
mında da o bölgelerde ruhsatlandırma çalışmalarına da süratle başlamış olacağız" dedi

enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez, Boru
Hatları ile Petrol Taşıma

A.Ş.'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk ve
en büyük doğal gaz depolama tesisi
olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama
Tesisi'ne ziyarette bulundu. Bakan Dön-
mez, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine
canlı bağlantı yaparak personel ile soh-
bet edip çalışmalar hakkında bilgiler al-
dıktan sonra yeni yıllarını kutladı.

Milletimizin beklentisi var

Canlı bağlantıların ardından ekiplerin
yüksek moralli olduğunu belirten
Bakan Dönmez şunları söyledi: "Milleti-
mizin beklentisinin yüksek olduğunun
farkındayız. Biz de tüm bilimsel çalışma-
ları sağlıklı bir şekilde yerine getirmek
suretiyle hedeflediğimiz hidrokarbon re-
zervlerine ulaşacağız. 'Varsa mutlaka bu-
lacağız' diyoruz. Olması için de
elimizden geleni yapıyoruz. Doğu Akde-
niz'de gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin
haklarının gerekse Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın hak-
larının sonuna kadar arkasında olduğu-
muzu, arayacağımızı ve koruyacağımızı
ifade etmiştik. Nitekim bu çalışmalar
onu gösteriyor. Bir gecikme olmaksızın
kararlılıkla sondaj çalışmalarına devam
ediyoruz. Önümüzdeki aylarda Lib-
ya'yla yapılan deniz yetki mutabakatı
kapsamında o bölgelerde ruhsatlan-
dırma çalışmalarına da süratle başlamış

olacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşları-
mızın yeni yılını kutluyor, sağlıklı bir yıl
diliyorum" dedi.

Önemli bir artış sağladı

Bakan Dönmez TPOA'nın son dönemin
en yüksek artışlarını yaptığını ifade ede-
rek şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl ol-
duğu gibi bu yılda 1 milyon metreküp
sondaj hedefini yakaladık. Bunun an-
lamı şu, artık ülkemizde yer altında ne
var ne yok bunu bilmek istiyoruz. Hava-
dan jeofizik görüntüleme çalışmaları-
mızı tamamlamıştık onların
değerlendirmeleri devam ediyor. Doğal-
gaz ve petrol araştırmalarını sadece de-
nizlerde yapmıyoruz , karada da
yapıyoruz. Bu yıl TPOA yaklaşık 130-

140 arasında bir kuyu açılışı yaptı.
Önemli bir üretim artışı sağladı. Yıllık
ortalama 50 bin varil güne ulaşmış du-
rumda. Bu da son 20 yılda TPOA'nın
ulaştığı günlük en yüksek üretim seviyesi
olarak kayıtlara geçmiş oldu. Biz çalış-
maya devam edeceğiz, soğuk,  sıcak de-
meden." Marmara Adası’nda meydana
gelen elektrik kesintisine de müdahale
ettiklerini kaydeden Bakan  Dönmez,
"Bir geminin çapasını taramak suretiyle
oraya giden enerji nakil hatlarımızı ko-
parmasıyla bir elektrik kesintisi yaşan-
mıştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle
de arıza onarım çalışmaları da maalesef
başlamamıştı. Fakat geçici bir tedbir ola-
rak hemen jeneratörleri oraya gönder-
dik” dedi. DHA

Avantajını 
herkes görecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan
Kanal İstanbul hakkında açıklama yaptı. ÇED
raporunda 55 farklı kurumun imzası olduğunu
belirten Oktay, "Tamamen kendi kanunlarımıza
göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. Buranın
daha avantajlı olduğunu herkes görecek" dedi

cumhurBaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Anadolu Ajansı’nın Editör Masa-
sı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bu-

lundu. AKP hükümeti ile İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu karşı karşıya
getiren Kanal İstanbul projesiyle ilgili sorulara yanıt
veren Fuat Oktay, "Öyle bir noktaya gelmişiz ki yak-
laşık 45-50 bin civarında geminin geçtiği, dünyadaki
ticaretin de gelişmesiyle sürekli artan bir trafik, ağır
tonajlı gemiler. Kazalara hep birlikte şahit oluyoruz.
Çevre boyutunda şikayet edenlerin tam tersi. Inde-
pendenta’ın haftalarca, aylarca denize akıttığı pet-
rolü düşünün, nasıl kirlettiğini düşünün. Bir taraftan
‘inci’ diyeceksiniz bir taraftan da tehlikede tutacaksı-
nız. Artan trafiğe rağmen ‘Ben buradan geçeceğim’
diye ısrar edeceksiniz. Kanal İstanbul ile ikinci bir al-
ternatif oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. 

55 kurum görüş verdi

"Bu oluştuğunda çevreye zarar verebilecek, ağır to-
najlı her türlü yük taşımacılığını opsiyonel olarak
buraya alıyorsunuz. Bunun özelliği iç su yolu ol-
ması" bilgisini veren Oktay, "Tamamen kendi kanun-
larımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir.
Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek.
Sadece gemiler için değil kendi vatandaşlarımız için
de avantajından bahsetmiyoruz. Boğaz’da yaşayan-
lar için de avantajlı olduğu görülecek. Bunun proje-
leri yıllardır yapıldı. ÇED (Çevresel Etki
Değerlendirmesi Raporu) için 55 kurumdan alıyor-
sunuz. 55 kurum kılı kırk yararak bunun üzerinde
çalışıyor, işin ilginci. Çevre ve Şehircilik Bakanımız
da açıkladı; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de
projeye ilişkin olumlu görüşü var" dedi. Oktay sözle-
rini, "Dolayısıyla biz bu çalışmayı sonlandıracağız.
Kesinlikle tereddütümüz yok. Türkiye’nin çıkarına
olan bir projedir. Bunu da göreceğiz. Şimdiden “Ya
olur mu” diyenlerin yarın gördüklerinde mutlu ve
gururlu olduklarını göreceğiz" şeklinde tamamladı. 

Baca filtrelerinin takılması için verilen 1
aylık sürenin dün gece dolmasının ardın-
dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-

dan termik santrallerin ard arda kapatılmasına
tepkiler sürüyor. Baca filtresi bulunmadığı için kapa-
tılan Seyitömer ve Tavşanlı termik santrallerinin ka-
patılması konusunda açıklamalarda bulunan CHP
Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, termik santral-
lerin faaliyetlerinin durdurulmasına tepki gösterdi.
Termik santarllerini işleten firmalara 2013 tarihin-
den beri baca filtreleri takmaları için milyonlarca lira
teşfik verildiğini hatırlattı.

Gerekirse devletleştirilsin 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
termik santrallerinin kapatılması talimatı verildiğini
söyleyen Kasap, " Biz asla termik santraller kapatıl-
sın demedik, en kısa sürede filtrelerin takılarak ter-
mik santrallerinin bir an önce açılması
taraftarıyız..AKP Genel Başkanı Erdoğan parti
MYK Toplantısında bu santraller kapatılsın dedi,
bakanlık harekete geçti. Erdoğan ve Bakanlığı şid-
detle kınıyorum" dedi. Enerji santrallerini işleten fir-
maların büyük bölümünün daha çok kazanç uğruna
çevreye yönelik yü-
kümlülüklerini ye-
rine getirmediğini
kaydeden Kasap,
“Kanal İstanbul ve
yerli otomobil
yapma iddiasında
olan iktidar, bura-
ları kapatmasın
gerekirse devletleş-
tirerek, korumalı-
yız” dedi.

Termik santrallere 
mühür vuruldu

Türkiye'nin çeşitli illerindeki
yaklaşık 15 termik santrale baca
filtresi takılmasını 2.5 yıl daha

erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP'li-
lerin oylarıyla kabul edildi. Çevrecilerin de
büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan geçen yıl aralık ayının başında veto
edildi. İçinde her birinde 1 buhar türbini je-
neratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma
kulesi olan ve 165 megawatt gücünde 6
ünitesi bulunan Soma Termik Santrali'nin
hava kirliliğine neden olduğunu söyleyen
yöre halkı, kararın veto edilmesini olumlu
karşıladı. Yurttaşlar, 2 ünitesi 1 bacaya bağlı
olan santralin bacalarına filtre takılması ha-
linde ilçede sağlık sorunlarının azalacağını
kaydettiler. Yetkililer de termik santraldeki 3
bacaya filtre takılması için 1 ay süre verdi. 

Filtre takmadılar

Kütahya’da Seyitömer ile Tavşanlı ilçesinde
bulunan Tunçbilek termik santrallerinin de
verilen sürede bacalara filtre takmadıkları
tespit edildi. Kütahya Jandarma Komutan-
lığı ekipleri bu sabah saatlerinde termik
santralleri mühürledi ve faaliyetlerini dur-
durdu. Kütahya’da bulunan 2 termik sant-
ralin bacalarına filtre takmaması nedeniyle
'Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ kapsa-
mında geçici faaliyet belgesini yeniden al-
ması gerektiği belirtildi. Çevre Şehircilik
Müdürlüğü ekipleri termik santrallara ge-
çici faaliyet belgesi alıncaya kadar üretimde
bulunulmaması gerektiği mühürleme işlemi
yapan jandarma ekiplerince tebliğ edildi.

Kasap: Erdoğan'ı
şiddetle kınıyoruz

Ali Babacan, yeni yılda
Türkiye için özgürlük ve
adalet temennisinde
bulunurken, “Haksızlıklara
karşı topyekun mücadele
veren bir Türkiye yaratmak
için çalışacağız” diye konuştu.

ÖNCE İNSAN



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HURDA AKÜ SATIŞI İHALESİ

İhale Konusu : Metro  İstanbul San ve Tic. A.Ş.’nin depo ve çalışma alanlarındaki hurda akülerin satışı işidir. 
Telefon ve Faks Numarası: 0 212 568 99 70  -  0 212 568 89 00
İhalenin Yapılacağı Adres: Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No:3 34220 Esenler İSTANBUL
İhale Tarihi ve Saati : 09.01.2020 -  saat  11:00
İhale Komisyonu Toplantı Yeri: İdarenin adresinde bulunan Genel Müdürlük Binası toplantı salonu. 
İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini : İhale dokümanı Satınalma Müdürlüğü, İhale ve Sözleşmeler Şefli-
ğinde görülebilir ve 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. (İhaleye girebilmek için dokümanın alınması gereklidir.)
Tekliflerin Sunulacağı Yer: İdarenin adresinde Satınalma Müdürlüğü, İhale ve Sözleşmeler Şefliği.
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 09.01.2020 -  saat  11:00
İhale Genel Bilgileri : İhale, ‘’kapalı zarfla”  teklif alma ve toplamda verilecek en yüksek teklif üzerinden ve en
yüksek teklifi veren 5(beş) istekliden ikinci teklifi alma  usulü ile yapılacaktır. Satışı yapılacak hurda ve atık malze-
meler aşağıda belirtilmiştir.
İsteklinin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ve geçerliliği devam eden Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
Tehlikeli Atık Taşıma Lisansına sahip araçların lisans belgeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen
ve geçerliliği devam eden Atık Akümülatör Geçici Depolama İzin Belgesini sunması gerekmektedir.
Aşağıda belirtilen malzemelere ait tekliflerin KDV hariç olarak sunulması gerekmektedir.

S. No Hurda Cinsi Açıklama Tahmini Miktar (Kg)
1 Hurda Akü Ekstra olarak değerlendirilir. 113.563

İhale Kapsamı: İdaremiz iş bu hurda malzeme satışı işinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediği üzerinde bırakmakta tamamen ser-
besttir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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Gaziosmanpaşa'da çocuklar ve aileleri, Çocuk Oyunları 
Şenliği'nde kurulan zorlu parkurda yeteneklerini sergiledi.
Etkinliğe ilişkin konuşan Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Bugün buradaki neşeye bakınca iyi ki çocuklar var 
diyoruz. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi

Ç ocukları küçük yaştan itiba-
ren bedensel aktivitelere ve
spora yönlendirmeyi amaçla-

yan Gaziosmanpaşa Belediyesi,
“Çocuk Oyunları Şenliği” düzenledi.
Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve
Spor Kompleksi'nde düzenlenen et-
kinlikte 5-9 yaş arası 500 çocuk spor-
tif yeteneklerini sergiledi. Çocuklar,
sürat, esneklik, kuvvet, denge, reaksi-
yon ve dayanıklılık parkurlarında za-
manla yarıştı. Birincilik için kıyasıya
mücadele eden çocuklara aileleri de
tribünden destek verdi. Parkura anne
ve babasıyla çıkan 5 yaşındaki minik-
lerin çabası ise renkli görüntüler
oluşturdu. Yarışmanın sonunda
kendi kategorilerinde dereceye giren
15 çocuğa plaket, etkinliğe katılan
tüm yarışmacılara ise günün anısına
hatıra madalyası takdim edildi.

Her birinin uğraşı olacak

Çocukların mutluluğuna ortak olma-
nın kendilerini de mutlu ettiğini
dile getiren Gaziosmanpaşa Bele-
diye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, "Çocuklarımızın okul
aralarında evde stres atama-
dıklarını düşünerek onları
sporla buluşturmayı hedef-
ledik. 5-9 yaş arasındaki
çocuklarımıza yetenekle-
rine göre sınıflandırma
yaparak, sporla ilgili bir
alan açmaya çalışıyo-
ruz. Hedefimiz milli
eğitim müdürlüğü-
müz ve ilçe spor
müdürlüğümüzle
işbirliği yaparak

her bir gencimizin en az bir spor da-
lıyla uğraşmasını sağlayabilmek. Bu-
rada çocuklarımızın heyecanına
ortak olmak bizleri de mutlu ediyor.
Bugün burada 500 civarında çocuğu-
muz var. Aileleleri onlardan daha
mutlu. Ailelerin bu işe daha fazla ilgi
gösterdiğini görüyoruz" diye konuştu.

Daima spor yapmalarını
önemsiyorum

Çocuklarını her zaman spora yön-
lendirdiğini belirten Özlem Örnek,
"Güzel geçiyor. Hafta sonu belediye-
mizin düzenlediği şeyler güzel oluyor.
Çocuklarımız arada eğleniyorlar. Bir
kızım daha var oda yarışacak. Eğlen-
celi geçiyor. Teşekkür ederiz. Çocuk-
larımı her zaman spora
yönlendirmeye çalışıyorum" şeklinde
konuştu.

Keşke bizim 
zamanımızda da olsaydı

Kızıyla eğlenmeye geldiğini ifade
eden Ramazan Nergiz, "Kızımla eğ-
lenmeye geldik. Çok güzeldi. Muhte-
şem bir kalabalık var. Keşke bizim
zamanımızda da olsaydı. Kızım par-
kurda zorlanmadı. Evde de çok fazla
durmadığı için burada birinci oldu. 
Spor insanlık için çok önemli" dedi.
5 yaş altı grupta birinciliği elde
eden ve mutlu olduğunu söyleyen
Mehmet Ballıkaya, "Çok güzeldi. 
Birinci olduğum için çok mutluyum.
Zorda değildi. Parkurda takla 
attım, zıpladım, kaydım, top attım.
Buraya babamla geldim. Bana 
yardım etti. Spor yapmayı seviyo-
rum" dedi.

T.C.
İSTANBUL

25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/161 Esas
İ     L      A     N 

İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN'DEN
Hırsızlık suçundan sanık olup Tamaz ve Gulnaz oğlu, 1978 GÜRCİSTAN doğumlu, ZAMIR MALANIA'nın

Türkiye'de belli bir adresinin olmadığı, yurt dışı adresinin de tespit edilemediği,
Sanık  ZAMIR MALANIA,'nın  mahkememizde yapılan yargılama sonunda;
Mahkememizin 12/09/2019 Tarih 2019/ 161 Esas, 2019/646 Karar sayılı  ilamı ile sanığın  üzerine atılı hır-

sızlık eyleminden  dolayı TCK 61 maddesi uyarınca ,suçun işleniş biçimi, sanığın amacı ve kastı göz önünde
bulundurularak TCK 142/2-b maddesi gereğince takdiren 5 Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,
Sanığa verilen cezadan yargılama sürecindeki davranışları  nedeniyle 5237 SY.TCK 62 /1 maddesi uyarınca
takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 4 YIL 2  AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA 
Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan hapis cezasıyla mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak, TCK’nın 53.
maddesinin  uygulanmasına,
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nin  2017/635 es. ve 2018/116 kr. sayılı ilamı ile mükerrir olan sanık hak-
kında verilen cezanın 5237 sayılı TCK'nın 58/6-7 maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre
infaz edilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına
Sanığın gözaltında geçirdiği bir günlük sürenin TCK 63 maddesi gereğince cezasından mahsubuna
Bu dava için karar tarihine kadar yapılan 2 tebligat 28,00 TL yargılama gideri ile hüküm kesinleşinceye kadar
yapılacak yargılama giderleri toplamının CMK.'nun 324/4. Maddesine göre 6183 sayılı yasanın 106.madde-
sinde belirlenen terkin miktarının üzerinde olması halinde sanıktan alınarak hazineye irat kaydına karar
verilmiş olup, 
İş bu hükümözünün  sanığa ilanen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe
veya  zabıt katibine beyanda bulunularak tutulacak tutanakla, cezaevinde tutuklu/hükümlü bulunması halinde
cezaevi vasıtası  ile gönderilecek bir dilekçe  veya cezaevi müdürü/memuruna beyanda  bulunularak tutula-
cak tutanakla karara karşı  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yolunun açık olduğu, is-
tinaf edilmediğinde kararın kesinleşeceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
31/12/2019
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Belediye en başarılı
personeline altın taktı
Beykoz Belediyesi, başarılı ve özverili çalışmalarıyla ilçeyi
güzelleştiren temizlik personellerini altınla ödüllendirdi

istanbul’un en büyük il-
çelerinden Beykoz’da gö-
revlerini özveriyle yapan

temizlik personelleri altın ve plaketle
ödüllendirildi. Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen
törende Beykoz Belediye Başkanı
Murat Aydın tarafından 10 personele
çeyrek altın, 70 personele de teşekkür
plaketi takdim edildi. Belediye çalışan-
larının motivasyonu artırmak, başarıyı
teşvik ve takdir etmek amacıyla hazır-
lanan ödüller, cami, tuvalet temizliği,
sokak temizliği ve çöp toplama hiz-
metlerinde görevli işçi, şoför ve so-
rumlu personele verildi.

Temizlik yaşamı mutlu kılar

Başarılı personele ödülleri takdim
eden Beykoz Belediye Başkanı Murat
Aydın: “Belediye denildiği zaman akla
gelen ilk hizmet temizliktir. Türkiye’nin
hangi ilçesine giderseniz gidin aynı ce-
vabı alırsınız. Sizler olmasanız top-
lumda salgın hastalıklar çıkar.
Dünyada temizlik kültürünün gelişme-
diği ülkelerde yaşam ortalaması çok
düşüktür. Belediyelerin yürüttüğü te-

mizlik faaliyetleriyle ülke-
mizde yaşam ömrü uzadı.
Ruhu, gönlü ve çevreyi temiz
tutmak yaşamı mutlu kılar.
Belediyemize ve ilçemize kat-
kılarınız, özverili çalışmaları-

nız için hepinize teşekkür edi-
yor, başarılarınızın devamın
diliyorum.” dedi. Tören, ödül-
lerin takdiminin ardından
günün anısına toplu hatıra fo-
toğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Ümraniye hatır
gönül bildi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yaşlılara
manevi destek programı kapsamında düzenlenen

yemekte yaşlılarla bir araya geldi. Yıldırım, programda
yaşlıların sorunlarını dinleyerek onlarla sohbet etti

Ümraniye Bele-
diyesi kadın ve
Aile Hizmetleri

müdürlüğü’nün çalışmaları
arasında yer alan ‘yaşlılara
manevi Destek’ program-
ları kapsamında Tantavi
Sosyal Tesisleri’nde yaşlı-
lar için bir yemek programı
düzenlendi. Programa Üm-
raniye Belediye Başkanı
İsmet yıldırım, Ümraniye
kaymakamı Suat Dervi-
şoğlu, Ümraniye İlçe müf-
tüsü muharrem Gül ve çok
sayıda yaşlı vatandaş ka-
tıldı. Programa katılan yaşlı
vatandaşlarla bol bol soh-
bet eden Ümraniye Bele-
diye Başkanı İsmet
yıldırım, yaşlıların sorunla-
rını dinledi.

Allah hepsine 
huzur versin

yaşlıların bu davete icabet
etmesinden duyduğu mut-
luluğu ifade eden Ümra-

niye Belediye Başkanı
İsmet yıldırım, “Allah hepi-
nize sağlık ve huzur versin.
yalnızlık Allah’a mahsus,
kullara mahsus değil. Siz-
lerin belki büyük bir kısmı-
nızın evlatları var, eşleriniz
yok belki. evlatlarınızın size
gelip gelmemesinden ra-
hatsız oluyorsunuz haklı
olarak. Onları ben düşün-
mek bile istemiyorum ama
biz Ümraniye Belediyesi
olarak, Ümraniye kayma-
kamlığı olarak, Cumhur-
başkanımız olarak, devletin
başı olarak, hiç üzülmeyin..
Her konuda sizin yanınızda-
yız. Bizleri de birer evlat
olarak kabul ederseniz her
konuda yanınızdayız” şek-
linde konuştu. Program sı-
rasında belirtilen konuları
çözmek için gerekeni yapa-
caklarını ifade eden Baş-
kan yıldırım, programa
katılan yaşlılardan dua et-
melerini istedi.

Tertemiz
Beyoğlu

Yeni yıl kutlamaları
kapsamında binlerce
kişiyi ağırlayan Beyoğ-

lu'nda sabahın ilk ışıklarıyla bir-
likte hummalı bir temizlik
çalışması gerçekleştirildi. Be-
yoğlu Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü tarafından yapılan
çalışma ile başta İstiklal Caddesi
olmak üzere tüm cadde ve so-
kaklar özel araçlarla sabunlu su
kullanılarak temizlendi. Çöplerin
alınması ve süpürme çalışmaları-
nın yapılmasıyla başlayan temiz-
lik çalışmaları, özel
dezenfektanlarla yapılan ayrıntılı
yıkama çalışmalarıyla devam
etti. Çalışmalar sırasında buharlı
ve sıcak sulu yıkama aracına ihti-
yaç duyulan noktalar tespit edi-
lerek sonrasında söz konusu
araç ile etkili yıkama çalışmaları
yapıldı. Yapılan çalışmalarla Be-
yoğlu yeni yıla tertemiz girdi.

Çekmeköylüler keyif yaptı
Çekmeköy Belediye-
si’nin kültür sanat etkin-
likleri kapsamında

gerçekleştirdiği tiyatro oyunu” İyi
kötü Çirkin” yüzlerce Çekmeköy-
lüyü ağırladı Taşdelen Turgut özal
kültür merkezi’nde sahnelenen “İyİ
kötü Çirkin” adlı tiyatro oyunu yüz-

lerce Çekmeköylü vatandaşa ti-
yatro zevki yaşattı. TRT 1 ekranla-
rında yayınlanan 80’ler dizisiniz
sevilen oyuncuları eray yasin Işık,
erdem Baş, Hakan Bulut ve Türk
sinemasının komedi alanında aran
yüzlerinden biri olan  ersin kor-
kurt’un sahne aldığı tiyatroda 

Çekmeköylüler 
doyasıya eğlendiler.
eray yasin Işık'ın
kaleme aldığı,
Ahmet Burak Baci-
noğlu yönetiminde
sahneye koyulan
"İyi kötü Çirkin"
oyunu ile iyilik ve
kötülük kavramı;
trajik bir olay ör-
güsü içinde hiciv ve
espirili bir dille 
anlatılıyor.

Altın
takdimini
Belediye
Başkanı
Aydın
yaptı.

Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı

Hasan Tahsin
Usta, çocuklar

için çalıştıklarını
ifade etti.



İ ç İşleri Bakan Yardımcısı Muhterem
İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstan-
bul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral

Nuh Köroğlu, İstanbul Sahil Güvenlik, Mar-
mara ve Boğazlar Komutanı Kıdemli Albay
Tayfun Paşaoğlu ile birlikte Etiler Mahalle-
si'nde bulunan taksi durağını ziyaret etti. Zi-
yaret sırasında Hakkari'de bulunan İç İşleri
Bakanı Süleyman Soylu ile de görüntülü
sohbet gerçekleştirildi.

Esnafımız görev başında 

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu ile görün-
tülü sohbet gerçekleştiren İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, "İstanbul Taksiciler Odası Başkanı-
mız Eyüp başkan ve arkadaşları, sayın bakan
yardımcımız muhterem beyle birlikte
2020'nin ilk esnaf ziyaretini buradan yapıyo-
ruz. Bütün kardeşlerimizin 17 bin 395, İstan-
bul'daki taksici kardeşlerimizin hepsi tıpkı
sizler gibi, bütün kolluk güçleri gibi hepsi
ayakta ve İstanbulluların hizmetinde. Yeni yı-
lınızı kutluyoruz, Hakkari'de bulunan bütün
kardeşlerimizin, başta Mehmetçiğimiz olmak
üzere, polislerimizin, koruyucularımızın
bütün dostlarımızın yeni yılını kutluyoruz"
dedi.

Soylu ile otomobil sohbeti

Hakkari'de bulunan Mehmetçiğin selamla-
rını ileten Soylu, "İstanbul Taksiciler Esnaf
Odası Başkanımıza ayrı ayrı selamları var.
Hayırlı seneler diliyorum." dedi. Yerlikaya'nın
"İstanbul'un yeni taksilerini görüyor musu-
nuz?" demesi üzerine Soylu, "Tam İstanbul'a
yakışır. Başkanım ne zaman başlıyoruz" de-

mesi üzerine konuşan İstanbul Taksiciler
Esnaf Odası Başkanı Aksu, "Şimdiden sipa-
rişi verdik Sayın Bakanım. Paraları hazırla-
dık" dedi.

Taksiler yerli ve milli olacak

Yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti
dile getiren Aksu, "2020 yılına girdiğimiz bu
ilk saatte, ilk dakikalarda taksici esnafını ziya-
ret etmeniz bizleri onurlandırdı. Bizde İstan-
bul halkının hizmetindeyiz. Milli yerli
aracımızı da her türlü destekliyoruz. Hiç gör-
meden, milli, yerli olduğu için, Cumhurbaş-

kanımızın önderliğinde böyle bir projeye,
taksiciler esnafı olarak bir vatandaş olarak
talibiz. Siparişlerimizi verdik. 17 bin 395 adet
ticari taksimizi, milli yerli otomobil ile değiş-
tireceğiz. Hem İstanbul'da reklamını tanıtı-
mını yapacağız, hem de gelen yabancı
turistlere reklamını, tanıtımını yapacağız. Biz
projeyi destekleyip, fabrikanın kuruluşunda,
finansmanında yardımcı olmak için biz para
da yatırabiliriz. Esnaf olarak" dedi. Bu söyle-
min ardından Yerlikaya, "6. babayiğit oluruz
diyorsunuz yani" diye karşılık verdi.
DHA
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İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, İç İşleri Bakan

Yardımcısı Muhterem
İnce ve beraberindekiler

yılın ilk dakikalarında
taksicilerle bir araya

geldi. İstanbul Taksiciler
Esnaf Odası Başkanı

Eyüp Aksu, 17 bin 
395 taksinin yerli 

otomobile dönüşeceğini
söyledi

17 bin taksi yerli otomobile

DONUSECEK
M adem Sarıkamış şehitlerimizi anma

töreni için memleket yolu göründü.
Bir memleket yazısı yazmak 

şart oldu.
*

Kış gelince biz Karslıların tek muhabbet 
konusu kaz ve kar olur.

Kazlar kesildi mi?
Kazlar geldi mi?
Kaz yedin mi?
Kaz yiyelim mi?
Kar yağsın o zaman yeriz.
Kar ve kaz ohh harika bir de sobanın 

başında olalım.
Bu gibi sataşmalar ile birbirimizi ya kaz 

yemeye davet ederiz veya kaz yemek için davet
beklediğimizi ima ederiz.

*
Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir
grup gazeteci ve siyasetçi, İstanbul Ataşehir'de
bir restoranda
kaz yemeği yer-
ken görüntülen-
mesi medyaya
yansıyınca bir-
çok sataşmalar
ve yakıştırma-
lar da berabe-
rinde geldi.

Bunlardan
birisi de Cüneyt
Özdemir You-
tube kanalında
yayınladığı vi-
deoda, ‘Kars lobisi ve kaz lobisi’ açıklaması.

Türkiye’de taksici lobisinden sonra en güçlü
lobinin Kars lobisi olduğunu iddia eden Cüneyt
Özdemir, bu lobi içerisinde; “New York Üniver-
sitesi Öğetim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, Fox
TV Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan
Şentürk, Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek,
iş adamları, Gürbüz Çapan’ları filan saymıyo-
rum” diyerek ardından da “Bunlar çıkmışlar
Kars’tan, Ardahan’dan dünyaya yayılmışlar.
Bayağı da para yapmışlar, güç yapmışlar, et-
kinler.” ifadelerini kullandı.

*
Kars Arpaçay Polatköy doğumlu bir gaze-

teci olarak bu konuda bir iki söz söylemek bize
de düşer, hemşehrilerimiz arasında daha kimler
var kimler diyerek şu okuduğunuz yazıyı
kaleme aldık.

*
Kars denince ilk önce kazdan ve kardan

önce akıllara Cenubi Garbi Kafkas Cumhuriyeti
gelmeli.

Türkiye Cumhuriyeti’nden 4 yıl önce Kars’ta
kurulan ‘Cenubi Garbi (Güneybatı) Kafkas
Cumhuriyeti’ bu topraklarda kadınlara seçme
ve seçilme hakkı veren ilk cumhuriyettir.

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da
Samsun’a çıkmasından 4 ay önceydi... 1.
Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Güney
Kafkasya’yı Ermenilere terk etmiş “Mondros
Mütarekesi”yle (30 Ekim 1918) ülkemiz em-
peryalistlerce paylaşılmıştı.

Kars’ta 5 Kasım 1918’de “direniş” için top-
lanan “Milli İslam Şûrası” önce aynı adla hü-
kümete dönüştü; 17 Ocak 1919’da da
Cihangirzade İbrahim Bey başkanlığında, 60
üyeli meclisi bulunan Cenubi Garbi Kafkas
Cumhuriyeti kuruldu.

Artvin, Ardahan, Batum, Gümrü, Sarıka-
mış, Nahcivan ve Ordubad’ı kapsayan cumhuri-
yeti, 13 Nisan 1919’da Kars’ı işgal eden
İngilizler kapattı.

Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti’nin Anado-
lu’ya ilk kez “Türkiye” denilen 18 maddelik
anayasası laik ve demokratik bir yönetimi be-
nimsemişti. Cinsiyet ayrımı yapmadan seçme
hakkını 18, seçilme hakkını 25 yaş olarak be-
lirleyen anayasada, resmi dil olarak da
“Türkçe” kabul edilmişti. 

Tarihçi Erkan Karagöz’ü Kars tarihinde bi-
linmeyen çok şeyi ortaya çıkardığı için bir an-
lamda Kars Lobisi’ne kaydedebiliriz.

KARSLI HALK OZANLARI

Her ne kadar Kim Kardashian gibi günümüz
fenomenlerinin Kars'lı olduğunu yazıp çizerek
övünmeye kalksak da bana göre Kars'ın en ün-
lüleri günümüzde değil geçmişte yaşamış ve
şuan aramızda olmayan çok ünlü ozanlar, şair-
ler, yazarlar ve askerlerdir.

Onlardan bildiklerimi tabi ki sizlerle 
paylaşacağım.

Mesela bir Aşık Şenlik. 1850'de Çıldır'ın Su-
hara (Yakınsu) köyünde doğan, Terekeme/Ka-
rapapak boyundan gelen Aşık Şenlik özellikle
Osmanlı Rus savaşı devam ederken yaptığı bes-
teler ile Türk askerlerine verdiği moral ve moti-
vasyon ile tanınmakta.

1785-1868 yılında Kayseri'de doğan, Türk-
men – Avşar soyundan gelen Dadaloğlu'nun
soyu da bazı rivayetere göre Kars'tan gitmedir.

Kars’ta yaşayan birsine uzatın mikrofonu en
çok arabanda kimi dinlersin sor yüz kişiden
doksanı erken yaşta trafik kazasında yaşamını
yitiren ozan Sabri Şimşekoğlu cevabını verir.

Kiziroğlu’nu meşhur eden Murat Çobanoğlu
ve akademisyen halk ozanı Şeref Taşlıova ilk
üçe girer.

PEK BİLİNMEYEN KARSLILAR KİMLER

1998 - 2005 yılları arasında MİT Müste-
şarlığı yapan Şenkal Atasagun.

CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu’nun kayınbiraderi 80
olaylarında öldürülen radyocu, yazar Ümit
Kaftancıoğlu.

Sivaslı bilinen Büyük Birlik Partisi Kuru-
cusu Muhsin Yazıcıoğlu ve daha sonra BBP
Genel Başkanlık Görevine Getirilen Yalçın
Topçu.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler.
Elazığ’lı bilinen eski bakanlardan Mehmet

Ağar.
Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez

1952 Kars Sarıkamış doğumludur.
Van’lı bilinen gazeteci Fatih Altaylı da Ka-

rapapak soyundan gelmekte.
İnternet Mahir / Mahir Çağrı.
Kürt İdris adı ile tanınan yeraltı dünyasının

isimlerinden İdris Özbir vefat etti şimdi oğul-
ları İdris Ali
Özbir ve Ömer
Erol Özbir iş
dünyasının tanı-
nan isimlerin-
denler.

Kürt İdris’in
cezaevi arka-
daşı Yakup Süt.

Semih Tufan
Günaltay, Meh-
met Özbay,
Gökhan Özbay,
Bülent Aramaz

gibi genç kabadayılar.

KARS’LI GAZETECİ YAZARLAR

İstanbul  Üniversitesi Rektörü Reşat Bay-
sal. Deniz Zeyrek, Doğan Şentürk, Hadi - Sü-
leyman Özışık, Ercan Sarıkaya, Ataol
Behramoğlu, Ekber Yeşilyurt, Levent Gülte-
kin, Barış Yarkadaş, Esfender Korkmaz,
Erhan Öztürk, Mahmut Övür, Erol Mütercim-
ler, Nedim Şener, Candaş Tolga Işık, Selahat-
tin Duman, Tayfun Talipoğlu. Barış Doster,
yazar Neşe Doster ve Psikiyatrist Beşir Dos-
ter’in evladı olarak 1973 yılında Kars’ta dün-
yaya gelmiştir.

KARS’LI SANATÇILAR

Ayna şarkısıyla Şeyh Şamil parçasını yeni-
den parlatan Erhan Güleryüz İstanbul Büyük-
çekmece doğumlu aslen Kars’lıdır.

Azer Bülbül Kars’ın Arpaçay ilçesinde 
dünyaya geldi.

Talat Bulut Kars Sarıkamış 1956 
doğumludur.

Çağla Şıkel’in babası aslen Kars Azerbay-
can Türklerinden.

Peker Açıkalın, Yavuz Bingöl, Tuğba
Ekinci, Ahmet Mekin,

Tamer Karadağlı Azeri kökenli Kars 
Sarıkamış’lıdır.

Tiyatrocu Yalçın Özden Kars’ın Susuz 
İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. 

Turan Çelik, Sinan Çetin, Reis Çelik, Zafer
Alagöz, Eşref - Harun Kolçak, Hülya Nuri
Alço, Yadigar Ejder, Hülya Avşar.

KARS’LI SİYASİLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı yapan Ahmet Arslan.

Eski devlet bakanlarından Gürcan Dağdaş
ve İlhan Aküzüm.

AK Parti Milletvekilleri Şamil Ayrım,
Tülay Kaynarca, Ahmet Arslan, CHP MYK
Üyesi ve Milletvekili Aykut Erdoğdu, Şişli Be-
lediye Başkanı Muammer Keskin, Cumhuriyet
Halk Partisi Milletvekili PM üyesi İlhan Ciha-
ner, MHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve İs-
tanbul Milletvekili Atilla Kaya. Sancaktepe
Belediye Başkan Adayı Özgen Nama, Dilovası
Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gürbüz
Çapan, Gürsel Tekin, Ensar Öğüt, İyi Parti
MYK Üyesi Özdemir Polat, KARAPAPAK
Başkanı Erkan Koçali, DİSK 1.Nolu Şube
Başkanı Adil Çiftçi.

KARS’LI İŞ İNSANLARI
Bora Jet sahibi Sezgin Baran Korkmaz son

yıllarda adından epey bahsettiren ünlü iş in-
sanı. Aras Kargo sahibi Evrim Aras, Aytemiz
Petrol Sahibi İsmail Aytemiz, MODA Federas-
yon Başkanı Hüseyin öztürk, Dijikom Sahibi
Sabri Yiğit, Bayramoğlu Holding Yönetim 
Kululu Başkanı Bayram Tanrıverdi, Otel zinciri
sahipleri Ali - Erdal Yavuz Torunoğlulları. 

KARS’LI SPOR ADAMLARI
Atletizm Federasyonu eski başkanlarından

1980 10 km Berlin Maraton şampiyona Meh-
met Yurdadön. Profesyonel ağır sıklet boksörü
Sinan Şamil Sam 2015 yılında böbrek yetmez-
liği nedeniyle hayatını kaybetti. Eski milli fut-
bolcu Servet Çetin aklıma gelenler.

*
Liste böyle uzayıp gider.
İsmini yazamadıklarımız var biliyorum, 

onlardan özür diliyorum.
Bana mailden ulaşırlarsa bir dahaki yazı-

mızda bahsederiz.
Gördüğünüz gibi Cüneyt Özdemir ‘kaz lobisi

mi Kars Lobisi mi’ gibi yarı ironik yarı gırgır
tiye alsa da, ’Kars Lobisi’ zaman zaman siya-
sette, spor dünyasında, sanat ve iş dünyasında
bazılarının fobisi de olabiliyor ne yazık ki…

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Kars lobisi 
çoğunun fobisi...

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama-
larda bulunan Yerlikaya, Taksicilerin daha
yerli otomobilin lansmanından önce destek-
lerini açıkladıklarını belirterek, "2019 artık
geride kalıyor. 2020'nin ilk saatlerindeyiz.
Taksiciler odası başkanı Eyüp başka-
nımızın şahsında, yönetim kurulun-
daki arkadaşlarımız ve 17 bin 395 bu
şehrimizin hizmetinde bulunan bütün
taksici esnafımızın yeni yılını kutlu-
yoruz. Eyüp başkan arkadaşları ile
istişare ettikten sonra, bu yerli oto-
mobilin lansmanından çok önce 17
bin 395 adet sipariş vereceğini dek-
lare etti. İstanbul taksicileriyle bir-
likte bizde, 2022 yılında üretim

bandından ilk taksiler çıkar çıkmaz taksicile-
rimizle buluşmasını iple çekiyoruz" diye ko-
nuştu. Yerlikaya ve beraberindekiler,
çevrede bulunan esnafları da ziyaret ederek
sohbet ettiler. 

Çıkışta soruları yanıtladı

Ahmet Poyraz ilk üçe girdi
Çekmeköy’ün Kurucu Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, üçüncü dönemin
ilk senesinde yapılan ankette puanını artırarak ilk üçte yer aldı

Çekmeköy'Ün Kurucu Bele-
diye Başkanı Ahmet Poyraz,
üçüncü dönemin ilk senesinde

yapılan ankette puanını artırarak ilk üçte
yer aldı. Sonar Araştırma Şirketi'nin yap-
tığı “Belediye Başkanları Performans
Araştırması”nda Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz'ın, İstanbul'daki
ilçe belediye başkanları arasında 3. Sı-
rada olduğu açıklandı.Sonar Araştırma
Şirketi'nin, “Büyükşehir ve İstanbul İlçe
Belediye Başkanları Performans Araştır-
ması Aralık 2019” anketinin sonuçları
açıklandı. Araştırma, 5 Aralık - 15 Aralık
tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Ku-
rumu verilerine dayanarak 10 Büyükşe-
hirde ve İstanbul'un 30 ilçesinde
gerçekleştirildi. Araştırmanın Büyükşe-
hirlerde bin, İstanbul'un ilçelerinde ise
500'er kişi ile yüz yüze görüşülerek anket
yapıldığı belirtildi. Farklı sosyo-ekonomik
ve sosyo-demografik yapılardaki kişilerle
yüz yüze yapıldığı belirtilen ankette, Çek-
meköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
ilçe içinde yüzde 56,6, İstanbul genelinde
yüzde 5,1 puanla İstanbul ilçe belediye
başkanları arasında 3. Sırada yer aldı.

Listenin ilk sırasında yine AK Partili bir
belediye Başkanı olan Esenler Belediye
Başkanı Tevfik Göksu yer aldı.

Yönetimde vatandaş olmalı

Mart 2009 yerel seçimlerinde Çekme-
köy'ün kurucu belediye başkan olan ve
Mart 2019 senesinde açık ara farkla
üçüncü dönem için ilçe halkı tarafından
görevlendirilen Çekmeköy Belediye Baş-
kanı Ahmet Poyraz, anket sonuçlarını
değerlendirdi. İlk günkü şevkle, emanete
sahip çıkmak için emek verdiklerini söy-
leyen Başkan Poyraz,” 3. Dönemde de

açık ara farkla Çekmeköy halkı tarafın-
dan görev bize teslim edildi. Üzerinden
bir yıl geçmeden yapılan anketlerde bu
verilerin çıkması tesadüf değil. Biz me-
saimizi makam odasında değil, Çekme-
köy sokaklarında yapıyoruz. Ev, okul,
esnaf ziyaretlerindeki sohbetlerimizde;
beklenti, istek, şikayet ne varsa not ediyo-
ruz. Bu notlar hemen ilgili müdürlüklere
iletiliyor ve ekipler vatandaşların taleple-
rini yerine getirmek için çalışıyor. Bizim
başarımızın sırrı yönetime hemşehrileri-
mizi ortak etmekte” dedi.
UFUK ÇOBAN

Beşiktaş’ta
dedesinin miras

bıraktığı 
tariflerle 15 çeşit

çorba yapan
"pilot murat"

lakaplı lokanta
sahibi, servis
ağına drone

ekleyerek
teknolojiye ayak

uydurdu

Beşiktaş'ta dedesinin
miras bıraktığı tariflerle
15 çeşit çorba yapan

"pilot murat" lakaplı lokanta sahibi,
servis ağına drone ekleyerek tekno-
lojiye ayak uydurdu. Türkiye'de bir
ilki gerçekleştiren lokantada soğuk
havada çorba siparişi veren müşteri-
lerine drone ile servis yapmaya 
başladı.
2017 yılında Beşiktaş'ta bir lokanta
açan "pilot murat" lakaplı Murat
Gariboğlu, Almanya'da gurbetçilik
yapana ancak istediği lezzetleri bu-
lamayınca Türkiye'ye kesin dönüş
yapan dedesinin miras bıraktığı ta-

riflerle çorba yapıyor. Os-
manlı döneminden kalma
15 çeşit çorbayı müşterile-
rine sunan Garipoğlu, ser-
vis ağına drone da katarak
teknolojiye ayak uyduruyor.
Türkiye'de bir ilki gerçekleş-
tiren Gariboğlu, soğuk ha-
vada çorba siparişlerini
müşteriye drone ile gönderiyor.

Türkiye'de bir ilk

2017 yılında faaliyete başladıklarını
ve siparişlerin bazen soğuk ve geç
gittiği zaman müşterilerden şikayet
alınması üzerine teknolojiyi de kulla-

narak drone ile çorba servisi yaptık-
larını söyleyen Çarşı Kanat Sahibi
Çağdaş Murat Garipoğlu, “Türki-
ye'de bir ilki gerçekleştirerek, Beşik-
taş'ta ve komşu ilçelerimize drone ile
çorba gönderiyoruz. Paketimiz hem
daha çabuk ve sıcak gidiyor” ifade-
lerini kullandı.

Drone ile çorba servisi

ÜnlÜ yazar Hayati
İnanç, düzenlenen
seminerde Üskü-

darlılarla bir araya geldi. Ha-
yati İnanç'ı dinlemek isteyen

her yaştan Üsküdarlı seminere
adeta akın etti. Ünlü yazar
Hayati İnanç, Bağlarbaşı
Kongre ve Kültür Merkezinde
düzenlenen söyleşi progra-

mında Üsküdarlılarla bir
araya geldi. Programa her
yaştan Üsküdarlı yoğun katı-
lım gösterdi. Düzenlenen söy-
leşide vatandaşlar Hayati
İnanç'ı dinlemek için adeta 
salona akın etti. 

ÜSkÜdAr’dA SOHBET vAkTi

İstanbul Taksiciler Odası
Başkanı Eyüp Aksu

Sarıkamış Harekatı’nın 105’in yıl dönümünde, 
şehitlerimizi anmak için memleketimize gidiyoruz.
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

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



H amaney’in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre,
İran’ın dini lideri başkent Tahran’daki ikametgahında
düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD’nin

Irak’ta Haşdi Şabi üssüne düzenlediği saldırıya değindi. Hama-
ney, “Bir düşünün. Amerikalılar, Irak ve Suriye’de ne yapıyor?
Haşdi Şabi, onlar tarafından oluşturulan ve desteklenen IŞİD’i
ortadan kaldırdı. Şimdi de onlar Haşdi Şabi’den intikam al-
makta” değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıyı kınadı

Hamaney, “Ben, İran halkı ve hükümeti, ABD’nin bu kötülü-
ğünü şiddetle kınıyoruz” dedi. Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne
saldırının ardından İran’ı açıkça tehdit eden Trump’a yanıt
veren Hamaney, “Birincisi, hiçbir şey yapamazsınız çünkü bu
mesele İran’la ilgili değil. İkincisi ise eğer siz mantıklı olsaydınız
ki değilsiniz, Irak, Afganistan ve diğer ülkelerde işlediğiniz suçla-
rın, halkların sizden nefret etmesine yol açtığını anlardınız” ifa-
delerini kullandı. Hamaney, “İran, savaş peşinde değil ancak
milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik teh-
ditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz” diye konuştu.

ABD’den hava saldırıları

İran’a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugay-
ları) örgütü, Irak’ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine sal-
dırı düzenlemiş, saldırıda 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş,
4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine ABD
Savunma Bakanlığı, söz konusu örgüte ait Irak ve Suriye’deki 5
hedefi vurduklarını duyurmuştu. Irak Savunma Bakanlığı da ör-
gütün, Enbar’daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzi-
sine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.
Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tu-
gaylarının Enbar’daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin
öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
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HAYvAnAt bahçesinin sos-
yal medya hesabından yapı-
lan duyuruda, "En büyük

korkularımız gerçek oldu. Maymun
evinde hayatta kalan hayvan yok. İnanıl-
maz bir olay. Gece yarısından kısa bir
süre sonra trajedi bizi buldu" denildi.
Hayvanat bahçesi yetkililerinin yaptığı
paylaşımda, maymun barınağının

hemen yanındaki goril barınağına ateş
sıçramadığı, bu sebeple o bölümde bir
kayıp olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Havai fişekler tetikledi

Almanya’nın birinci kanalı WDR, yeni
yıl kutlamalarında kullanılan havai fi-
şeklerin yangını tetiklemiş olabileceğini
öne sürdü. Krefeld belediyesi, gün içeri-

sinde bilgi paylaşacağını açıkladı. Polis
ise yangına dilek feneri ya da dilek balo-
nunun hayvanat bahçesinin o bölümüne
düşmüş olabileceğinden şüpheleniyor.
Yerel medya, yangında 30’dan fazla
maymunun öldüğünü bildirdi.Hayvanat
bahçesinde, orangutanlar, şempanzeler,
goriller, marmosetler, apolet meyve ya-
rasaları ve kuşlar bulunuyor.

30 MAYMUN YANARAK ÖLDÜ 4 bin kişi
sahile sığındı

AvustrAlYA’dA
devam eden ve Victoria
bölgesinde büyüyen

orman yangınlarında, yetkililerin
çağrısı üzerine yaklaşık 4 bin kişi
yangından kaçmak için sahile sı-
ğındı. 2 kişinin hayatını kaybettiği
ve 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Maskeyle dolaşıyorlar

Batemans Bay ve daha güneyde
bulunan Mallacoota sahillerinde
yetkililerin uyarısıyla yaklaşık 4 bin
kişi sahillere sığındı. Polis 63 ya-
şındaki bir adam ve 29 yaşındaki
oğlunun, kontrolden çıkan yangı-
nın evlerine sıçraması sonucu ha-
yatını kaybettiğini açıkladı. Sahil
kasabalarında etkili olan ve yerle-
şim yerlerinin etrafını saran yan-
gınlarda bugüne kadar 13 kişi
hayatını kaybetti, 5 kişi de kay-
boldu. Sosyal medyada paylaşılan
görüntülerde, gökyüzünün kırmızı
ve turuncu renge büründüğü ve
dumanlar yüzünden birçok insa-
nın maske taktığı görüldü. DHA

Taliban iki karakola 
birden saldırdı: 20 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Belh ve Kunduz kentlerindeki polis
karakollarına düzenlediği eş zamanlı saldırılarda, 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Belh Emniyet Mü-
dürü Muhammed
Acmal Faiz, gazeteci-

lere yaptığı açıklamada, militan-
ların Belh’in Alem Hil
bölgesindeki polis karakoluna
düzenlediği saldırıda 6 asker ve 2
polisin öldüğünü bildirdi. Kun-
duz emniyet yetkilileri de militan-
ların Daşti Arçi ilçesindeki polis
karakoluna saldırı düzenlendiğini
açıkladı. Saldırıda 12 güvenlik
görevlisinin hayatını kaybettiğini
duyuran yetkililer, 2 güvenlik gö-
revlisinin yaralandığını kaydetti.
Taliban’dan yapılan açıklamada
ise her iki saldırıda toplam 30
polisin öldürüldüğü iddia edildi.

Almanya’nın Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde yangın çıktı. Bahçenin
içinde bulunan maymun barınağında yaşayan hayvanların tamamı öldü

DARBEYI INDIRECEGIZ!
İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a, "İran, savaş
peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz" cevabını verdi

ELÇİLİĞİ BASTILAR

ABD’nin saldırılarını pro-
testo etmek isteyen yüz-
lerce kişi, dün sabah
saatlerinde Bağdat’taki
ABD Büyükelçiliğinin
kapısını kırarak, içeri
girmiş ve binaya zarar
vermişti. Olayların
ardından Twitter
hesabından açıklama
yapan ABD Başkanı Trump,
Irak’taki tesislerine
yapılacak herhangi bir
saldırıdan İran’ı sorumlu
tutacağını kaydederek, “O
durumda çok büyük bir
bedel ödeyecekler. Bu bir
uyarı değil, tehdittir” ifa-
delerini kullanmıştı. 

İHH’dan 11 bin 
Yemenli’ye yardım
İHH İnsani Yardım Vakfı, insani krizin devam ettiği Yemen’in çeşitli böl-
gelerinde yaklaşık 11 bin mağdur ve muhtaca insani yardım ulaştırdı

İHH İnsani Yardım
Vakfı, insani krizin
ölümcül boyutlara

ulaştığı Yemen’deki faaliyetle-
rini sürdürüyor. Bu kap-
samda son olarak İHH,
Yemen’in Hadramevt, Marib
ve Cevf bölgelerinde 10 bin
918 mağdur ve muhtaca in-
sani yardım ulaştırdı. 

4 kişilik ekip gitti

Vakıftan yapılan açıklamada,

4 kişilik bir ekiple sürdürülen
faaliyetler şu şekilde: "Marib
ve Taiz genelinde Dang
Humması tehlikesine karşı
ilaçlama yapıldı ve 4 bin 500
kişinin tedavisi için ilaç yardı-
mında bulunuldu. Marib’de
2 bin 800 nüfuslu Külliyetü'l-
Müctema Kampı’na 8 adet
çöp konteynırı dağıtımı ya-
pıldı. Marib’de Cevv'ün-
Nesim Kampı’nda 228 aileye
ekmek dağıtımı yapıldı. Had-

remevt, Cevf ve Maribte ya-
şayan ihtiyaç sahibi 3 bin ki-
şiye içerisinde un, şeker,
pirinç, bakliyat, şeker ve sıvı
yağ bulunan gıda kolisi kolisi
ulaştırıldı. Aynı kampta ay-
rıca bin 300 kişiye içerisinde
battaniye, mont ve çocuk el-
bisesi bulunan kış yardım pa-
keti dağıtıldı. Amran Sana ve
Hacce bölgelerinde 750 kişiye
kumanya paketi ulaştırıldı."
DHA

Papa Francis'ten kadına sert tepki
Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı’nda
Hz. İsa’nın doğum sahnesini ziyaret
etmek için bulunduğu Aziz Petrus Mey-

danı’nda bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine
tepki gösterdi. O anlar saniye saniye amatör kame-
ralara yansıdı. Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda,
her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. İsa’nın doğum
sahnesini ziyaret eden Papa Francis, onu karşıla-
mak için gelen kalabalıkla buluştu. Kendisini karşı-
lamaya gelen ziyaretçilerle el sıkışan Papa Francis,
bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göste-
rerek elini bırakması için kadının eline vurdu. Ama-
tör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Papa
Francis’in oldukça sinirlendiği görüldü. DHA

Sağanak yağışlar sele neden oldu
Peru’da sağanak yağış sonrası sel meydana
geldi. Meydana gelen selde birçok evi su
bastı, tarım arazileri zarar gördü

Yerel medyada yer alan
haberlere göre, Peru Ulu-
sal Meteoroloji ve Hidro-

loji Ofisi (SENAMHI), sağanak yağış
uyarısı yaparak, yağışın ülkenin bir-
çok bölgesinde yılbaşına kadar devam
edeceğini açıkladı. Şiddetli yağışlar
Piura ve Cajamarca gibi bölgelerde
sele neden oldu. Piura bölgesinde yet-
kililer önlem olarak birçok polis istas-
yonunda ilk müdahale ekiplerinin
oluşturulduğunu ve ekiplerin müda-
haleye hazır olduğunu belirti.

Hayvanlar telef oldu

Öte yandan şiddetli yağıştan en çok

etkilenen bölgelerden biri olan Caja-
marca’da ise meydana gelen selde
birçok evi su bastı, tarım arazileri
zarar gördü ve birçok hayvan da telef
oldu. Ayrıca, Cajamarca bölgesinde
bazı yerleşim alanlarında toprak kay-
ması meydana geldiği de belirtildi.
Ülkede sağanak yağışlar sonrası
meydana gelen selin görüntüleri sos-
yal medyada paylaşıldı. Paylaşılan
görüntülerde, sular altında kalan so-
kaklarda araçların sürüklendiği,
bölge sakinlerinin sel sularında sü-
rüklenen eşyalarını almaya çalıştığı,
hastane ve evleri su bastığı görüldü.
DHA
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TiYaTro Külliyen tarafından sahnele-
nen "Ziyafet Sofrası" yılın son oyu-
nunda izleyiciyle buluştu. Hüdayi

Dergahı'na karnını doyurmak için gelen iki sarho-
şun yaşadığı dönüşümü mizahın diliyle anlatan tek
perdelik komedi oyunu, Bağlarbaşı Kongre ve Kül-
tür Merkezi'nde sahnelendi. Tiyatro Külliyen Genel
Sanat Yönetmeni Osman Doğan, gösterim önce-
sinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de 42 şehirde ve
Avrupa'da 5 ülkede sahnelenen oyunun 6. sezo-
nunda 384. kez izleyiciyle buluştuğunu söyledi. Her
zaman yüzde 98 dolulukla oynadıklarını ifade eden
Doğan, "Üsküdar bizim evimiz, oyunun hikayesi de
Üsküdar'daki Hüdayi Dergahı'nda geçtiği için
güzel bir bağ yakaladık." şeklinde konuştu.

Manevi bir mizah

Ziyafet Sofrası'nı yöneten ve aynı zamanda oyuncu
olarak da sahne alan Doğan, manevi bir mesajı mi-
zahın güçlü diliyle aktaran oyunu daha önce izle-
yenlerin çevresindeki insanlara da tavsiye ettiğini ve
gösterinin kulaktan kulağa yayılarak büyük bir kit-
leye ulaştığını kaydetti. Doğan, "Ziyafet Sofrası'nda
Üsküdar'daki Hüdayi Dergahı'na ramazan ayında
karınlarını doyurmak için giden iki sarhoşun yaşa-
dıkları komik durumlar anlatılıyor. 90 dakikalık
oyunun 75-80 dakikasında mizahla muhatapsınız.
Düşmeyen bir temposun var oyunun, değişim ve
dönüşüm sırasında yaşadıkları komik durumlar iz-
leyicide çok keyifli anlara sebep oluyor." ifadesini
kullandı. Tiyatro Külliyen'in sahnelediği oyunlar
arasında "Ziyafet Sofrası", "En Büyük Haber" ve
"Son Çıkış" adlı yetişkin oyunlarının yanı sıra "Kuş-
lar Diyarı" ve "Çarpım Tablosu" gibi çocuk oyunla-
rının bulunduğunu ifade eden Doğan, şöyle
konuştu: "Biz aslında 3 oyunumuzda, özünde
namaz, Kur'an-ı Kerim ve imanı konu alıyoruz.
Kör gözüne parmak bir hidayet hikayesi anlatma-
dan, kimseyi yormadan, her dünya görüşünde in-
sanın rahatlıkla izlediği ama kendi derdi ve gayesi
olan komedi oyunları bunlar. Bu tarz ağır konuları
komedinin gücüyle anlatmak hem tehlikeli hem de
zor ama biz o riski göze alarak bir olay örgüsü
ördük ve hikayemizi işin kutsallığına da halel getir-
meden, kimseyi rencide etmeden anlatmaya çalışı-
yoruz."

Bu lezzeti tatmaları lazım

"İşimiz Gücümüz Külliyen Tiyatro" sloganıyla yurt
içinde ve yurt dışında oyun sahnelemeye devam et-
tiklerini vurgulayan Doğan, "Oyunlarımıza bekliyo-
ruz, izleyicilerimizin bu lezzeti tatmalarını istiyoruz.
Yüzde 90 daha önce bu formatta bir oyun seyret-
mediklerine inanıyorum, şu anda yaptığımız işin
benzeri yok." değerlendirmesinde bulundu. Salonu
dolduran izleyicilerden büyük ilgi gören 90 dakika-
lık oyunun ardından, tiyatroyu izlemeye gelen
gençler sahneye gelerek oyuncularla hatıra fotoğ-
rafı çektirdi. "Ziyafet Sofrası", soğuk bir kış günü
karınlarını doyurmak için Üsküdar'daki Hüdayi
Dergahı'na gelen Ahmet ve Mehmet kardeşlerin
karşılaştığı manevi ziyafeti anlatıyor. 

Ziyafet Sofrası’na
herkes buyursun

Üniversiteli meddah bir geleneği yaşatıyor
KonYa’dayaşayan Osman Bozdemir, geçmişi çok
eski yıllara dayanan "meddahlık" sanatını, modern
dramayla harmanlayarak yaptığı gösterilerle yaşat-

maya çalışıyor. "Meddah Osman Aga" adıyla da anılan, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi Bozdemir, bir
taraftan üniversitede görev yaparken diğer yandan Anadolu'dan
hikayeler toplayarak 16 yıldır meddahlık sanatını icra ediyor.
Meddahlık ile geleneksel çocuk oyunları ve modern dramayı
buluşturan Bozdemir, bine yakın hikayeyi şehir şehir gezerek sa-

natseverlere anlatırken, unutulmaya yüz tutmuş Türk meddah-
lığını da ayakta tutmaya çalışıyor.

Geleneksel sanat değerlidir

Çocuklardan yetişkinlere her yaş grubundan insanlara hitap
eden Bozdemir, günlük yaşamından sahne önüne kadar "med-
dah" olarak kalabilmeye çalışıyor. Osman Bozdemir, açıkla-
mada, meddahlığın kelime anlamının Arapça'dan geldiğini
anımsatarak, tarihinin bin 500 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Meddahlığa ilgi duyduğunu belirten Bozdemir, "Bu kültürü, bu
geleneği elimden geldiğince yaşatmaya çalışıyorum." dedi.
Meddahların 3 ayrı özelliği bulunduğuna dikkati çeken Bozde-
mir, şöyle devam etti: "Osmanlı’da meddahlar 14. yüzyılda sa-
raylara girmeye başlıyor. Daha sonra 18. yüzyılda maaşla
tutuluyor ve ülkenin değişik yerlerindeki kahvehanelere gönderi-
liyor. Buralarda devlet politikalarını, duyurularını anlatıyorlar.
Meddahlar aslında sıradan kişiler değil, çok bilgili kişiler. Bunu
en iyi şekilde idrak etmek gerekiyor.”

ISTANBUL’A
YILDIZ YAGDI

Her geçen yıl 
birbirinden 

görkemli uluslararası
organizasyonlara ev

sahipliği yapan 
İstanbul, 2019 

yılında dünyaca 
ünlü isimleri ağırladı

A rtan nitelikli etkinliklerle İstan-
bul, Türkiye'de olduğu kadar dün-
yada da kültür ve sanatın önemli

duraklarından biri olarak yerini koruyor.
Yıl boyunca şehrin farklı lokasyonlarına
yayılan festivallerle konserler düzen-
lendi. İstanbul'un en kapsamlı müzik et-
kinliği olan ve İstanbul Kültür Sanat
Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen
"47. İstanbul Müzik Festivali", 22 kon-
serde 600'e yakın yerli ve yabancı sa-
natçıyı konuk etti. Piotr Andersweski,
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile
Sokoloc, Hakhnazaryan ve Avdeeva,
David Orlowsky Trio, Şanghay Filarmoni
Orkestrası ile Fazıl Say'ın sahne aldığı
konserler festivalin akılda kalan etkin-
likleri arasında yer aldı. Kadıköy Süreyya
Operası, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sa-
rayı, Zorlu PSM ve Rahmi M. Koç Müze-
si'nin de aralarında bulunduğu 15 farklı
mekanda düzenlenen festival etkinlikleri
18 bini aşkın kişiyi ağırladı. Kamasi
Washington ve Joss Stone, Caz Festiva-
li'nde sahne aldı İKSV tarafından ger-
çekleştirilen "26. İstanbul Caz
Festivali"nde 50'nin üzerinde konser ve-
rildi. "Parklarda Caz" konseriyle başla-
yan festival, temmuz ayında Jose James,
Aydın Esen ve grubu, Melanie de Biasio,
Cyrille Aimee ile Elchin Shirinov Trio, Bill
Charlap Trio, Alfredo Rodriguez ve Ped-
rito Martinez, Snarky Puppy ve Shake
Stew yedilisinin de konuk olduğu konser-
lere ev sahipliği yaptı. Festival, İstan-
bul'un 27 farklı mekanında, 300'ü aşkın
yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlarken,
konserleri 40 bine yakın kişi izledi.

Yabancı isimleri ağırladı

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Ev-
geny Grinko ağustosta, şarkıcı Tarkan,
Ajda Pekkan, Candan Erçetin ise ey-
lülde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava
Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.

Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim
Atakan tarafından kurulan Yeni Türkü
grubu, 40. yıllarını kutladıkları özel kon-
serde sevenleriyle buluştu. Grup, ilk al-
bümlerinden bu yana geçen 40 yıllık
müzik serüvenindeki unutulmaz şarkıla-
rını Vadi Açıkhava'da seslendirdi. "Yüz-
yüzeyken Konuşuruz" başlığıyla
Haziran'da Sarıyer'de başlayan "Vadi
Açıkhava Konserleri", Haluk Levent, Gök-
sel, Athena, MFÖ, Levent Yüksel, Teo-
man, Kenan Doğulu ve Selda Bağcan'ı
ağırladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) tarafından düzenlenen "İstanbul'da
Ramazan" etkinlikleri, çok sayıda önemli
etkinliğe ev sahipliği yaparken, Sulta-
nahmet Meydanı da "Ezgi Gecesi"ne
sahne oldu. Unutulmaz ezgilerle İstan-
bullulara müzik ziyafetinin yaşatıldığı
gecede, Abdülbaki Kömür, Aykut Kuş-
kaya, Eşref Ziya Terzi, Taner Yu�ncu�oğlu,
Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Ömer
Karaoğlu sahne aldı.

Bobby McFerrin Zorlu 
PSM'de konser verdi

Kültür sanat alanında birçok etkinliğe ev
sahipliği yapan Zorlu Performans Sanat-
ları Merkezi (PSM) yıl boyu düzenlenen
500 konser ve müzik etkinliğinde yakla-
şık 400 bin izleyiciyi ağırladı. Fas asıllı
Fransız müzisyen Hindi Zahra, Zorlu
PSM'de müzikseverlerle buluştu. Ekim
ayında düzenlenen konserde
sanatçıya hayran-
ları yoğun ilgi
gösterdi.
Grammy
ödüllü

ABD'li caz vokali ve şef Bobby McFerrin,
mayıs ayında doğaçlama müzik perfor-
mansı sergilediği bir konsere imza attı.
Hayranları tarafından yoğun ilgiyle kar-
şılanan bir diğer isim olan Tunuslu şar-
kıcı, söz yazarı ve gitarist Emel
Mathlouthi ise mart ayında Zorlu PSM'de
konser verdi. Doğu ve Batı müziğini mo-
dern enstrümanlarla sentezleyen ka-
mança sanatçısı Mark Eliyahu, "Let It
Go" turnesi kapsamında haziranda İstan-
bul'da müzikseverlerin karşısına çıktı.

Volkswagen Arena 
yıldızları ağırladı

ABD'li müzik grubu Pink Martini, dünya
turnesi kapsamında mayıs ayında İstan-
bul'da konser verdi. Volkswagen Are-
na'da sahne alan grup, farklı dillerde ve
tarzlardan örnekler sunduğu geniş bir
repertuvarı sundu. "Eklektik Kelt" müzi-
ğiyle dikkat çeken Kanadalı şarkıcı ve
besteci Loreena McKennitt son albümü-
nün dünya turnesi kapsamında Tem-
muz'da İstanbul'da sevenleriyle bir araya
geldi. "Bring Me To Life" şarkısıyla ha-
fızalarda yer edinen Grammy ödüllü
müzik grubu Evanescence, eylülde
Volkswagen Arena'da sahne aldı.
Ödüllü sanatçı David Garrett ise
21 Eylül'de İstanbul'da hayran-
larıyla buluştu.

Bryan Adams 
rüzgarı esti

İstanbul, kasım ve aralık
aylarında da büyük kon-
serlere ev sahipliği yaptı.
Dünyaca ünlü müzisyen
Bryan Adams, "Shine a

Light" adlı konseriyle
kasımda Ülker

Spor ve Etkin-
lik Salo-
nu'nda

hayranlarıyla bir araya geldi. Kasım
ayında Cumhurbaşkanlığı himayesinde
gerçekleştirilen "8. Uluslararası Klarnet
Festivali", Balkan müziğinin usta isimle-
rinden Goran Bregovic'in konseriyle baş-
ladı. Ressam, karikatürist ve besteci
Abdülbaki Kömür'ün 40. sanat yılı dolayı-
sıyla Esenler'de özel saygı gecesi düzen-
lendi. Bugüne kadar 87 albüme söz ve
besteleriyle katkı sağlayan Kömür'e
saygı gecesinde Ömer Karaoğlu, Eşref
Ziya Terzi, Aykut Kuşkaya, Hüseyin Gon-
cagül, Ömer Çelik, Grup Genç, Doğan Öz-
türk, Taner Yüncüoğlu, Mustafa Demirci,
Ahmet Turan Öztürk, Umut Mürare,
Ammar Acarlıoğlu, Grup Sancaktar, Grup
Yürüyüş eşlik etti. Besteci ve şef Çetin
Işıközlü'nün 50. sanat yılı, Cemal Reşit
Rey (CRR) Konser Salonu'nda aralıkta
düzenlenen özel bir konserle kutlandı.
Konserde dünyaca ünlü piyanist İdil
Biret ile keman virtüözü Cihat Aşkın da
solist olarak yer aldı. Yılın son günle-
rinde ise Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov,
"İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri

Festivali" kapsa-
mında Be-
yoğlu
Grand
Pera'da
konser
verdi.

En çok izlenen
filmler

arasında ilk üç
sırayı yerli

yapımlar 
“7. Koğuştaki 

Mucize”,
“Recep İvedik”

ve “Organize
İşler Sazan

Sarmalı” aldı

Yıl içinde sinemaseverlerin yoğun ilgi
gösterdiği filmler arasında ilk 3 sırayı
yerli yapımlar aldı. Box Office Türki-

ye'den derlenen bilgilere göre, 2019'da 58 milyon
698 bin 279 kişi sinema salonlarını doldurdu. Gi-
şeden elde edilen gelir ise toplam 965 milyon 547
bin 772 lira oldu. Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya
Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut
Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Ak-
kaya'nın rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize", 5 mil-
yon 305 bin 558 izleyiciye ulaşarak, yılın en çok
izlenen filmi oldu. Mehmet Ada Öztekin'in yö-
nettiği, Kubilay Tat'ın senaryosunu kaleme aldığı
film, vizyona girdiği 11 Ekim'den itibaren 89 mil-
yon 491 bin 978 lira hasılat elde etti. Yapım,
1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında
yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7
yaşındaki kızı Ova'nın tekrar kavuşmaya çalışma-
larını anlatıyor. Şahan Gökbakar'ın kardeşi
Togan Gökbakar ile senaryosunu yazıp başro-
lünde yer aldığı "Recep İvedik" serisinin altıncı

filmi 3 milyon 965 bin 714 kişi tarafından izlene-
rek, en çok izlenen 2. yapım oldu. Filmin hasılatı
ise 67 milyon 433 bin 986 liraya ulaştı. Listenin
üçüncü sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan'ın
yazıp yönettiği "Organize İşler Sazan Sarmalı", 3
milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi ve
filmden 54 milyon 842 bin 530 lira gelir elde
edildi.

Kral Şakir Korsanlar Diyarı ilgi çekti

En çok izlenenler listesinde 4. sırayı "Avengers:
Endgame" filmi aldı. Anthony Russo ile Joe Rus-
so'nun yönetmenliğini yaptığı filmden elde edilen
gelir 44 milyon 824 bin 606 lira olurken, izleyici
sayısı ise 2 milyon 480 bin 284'e ulaştı. "Kral
Şakir Oyun Zamanı"nın devam filmi "Kral Şakir
Korsanlar Diyarı", çocuklar kadar yetişkin izleyi-
cinin de büyük ilgisini görerek listenin 5. sıra-
sında yer aldı. Bir maceraları sırasında gizemli bir
küreye hapsolan Kral Şakir ve arkadaşlarının hi-
kayesini anlatan animasyon türündeki film, 2

milyon 107 bin 417 izleyiciye ulaşırken, elde edi-
len hasılat ise 34 milyon 297 bin 160 lira oldu.
Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu
"Joker", en çok izlenen altıncı film olarak ilk 10
arasına girdi. Türkiye'de 4 Ekim'de vizyona giren
film, 1 milyon 869 bin 193 kişi tarafından izlene-
rek, 36 milyon 801 bin 676 liralık hasılata ulaştı.
Gerilim ve dram türünü bir araya getiren, Joa-
quin Phoenix'in başrolünde olduğu film, başarı-
sız bir komedyen olan ve DS Comics
karakterlerinden Batman'in en büyük düşmanı
Arthur Fleck'in gençlik döneminde zihninin psi-
kolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken
açmasıyla "Joker" karakterine dönüşümünü konu
ediniyor.

Naim'i 1 milyon 700 bin kişi izledi

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleyma-
noğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim
Süleymanoğlu" filmi 2019'un en çok izlenen 7.
yapımı oldu. Kariyerinde 47 dünya rekoru, 6 Av-

rupa Şampiyonluğu ve 7 Dünya Şampiyonlu-
ğuna imza atan ve "Dünyanın En İyi Sporcusu"
seçilen Naim Süleymanoğlu'nun etkileyici yaşa-
mını gözler önüne seren film, bir milyon 694 bin
781 kişi tarafından izlendi. Süleymanoğlu'nu
Hayat Van Eck'in canlandırdığı, Uğur Güneş, İs-
mail Hacıoğlu, Gürkan Uygun, Selen Öztürk,
Yetkin Dikinciler, Renan Bilek ve Bülent Alkış'ın
rol aldığı filmden elde edilen gelir ise 29 milyon
260 bin 123 liraya ulaştı. Mahsun Kırmızıgül'ün
yazıp yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi
"Mucize 2: Aşk" vizyonda olduğu 4. haftasında 1
milyon 579 bin 419 kişi tarafından izlenerek, lis-
tenin 8. sırasında yer aldı. DHA

En çok Recep İvedik izlendi
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Trabzonspor'un transfer gündemindeki Se-
negalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye,
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda,
Trabzonspor forması giydiği fotoğrafına yer

verdi ve "Yeni yıl sürprizi" ifadesini kullandı.
Türkiye kariyerinde Osmanlıspor ve Gala-
tasaray’da forma giyen orta saha oyuncusu,
daha sonra İngiliz takımı Stoke City’ye

transfer olmuştu. Ndiaye'nin 6 aylığına be-
delsiz olarak İngiliz kulübünden kiralandığı,
4 Ocak'ta bordo-mavili takımın Antalya'da
başlayacak kampına katılacağı öğrenildi.

2019'da Türk basketbolu, yoğun bir
mesai geçirdi. A Milli Erkek Basketbol
Takımı, Çin'de düzenlenen FIBA
Dünya Kupası'nda mücadele etti. Tur-
nuvada ABD'nin de yer aldığı gruptan
çıkamayan milliler, klasman müsaba-
kaları sonrasında 2020 Tokyo Olimpi-
yatları elemelerinde oynamaya hak
kazandı. A Milli Kadın Basketbol Ta-
kımı da Avrupa Şampiyonası'nda oy-
nadı. Kulüpler düzeyinde de
Avrupa'nın en önemli organizasyonu
olan THY Avrupa Ligi'nde son 4
takım arasında iki Türk ekibi yer aldı.
Fenerbahçe Beko organizasyonu 4. ta-
mamlarken, finalde mücadele eden
Anadolu Efes, 2. oldu. Geride kalan
2019'u değerlendiren TBF Başkanı
Türkoğlu, "A Erkek Milli Takımımız,
tarihimizde ilk kez eleme grupları so-
nunda Dünya Kupası'na gitme hak-
kını elde etti. A Kadın Milli Takımımız
ise grubunu lider tamamlayarak Av-
rupa Şampiyonası'nda oynamaya hak
kazanmıştı. Kadınlarımız, Sırbistan'da
Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşa-
dıktan sonra, A Erkek Milli Takımımız
Çin'e gitti ve 2019'da milli takımlar ba-
zında en büyük iki turnuvasında boy
göstermiş olduk." diye konuştu.

Bizi önemli mücadeleler bekliyor

Türkoğlu, 2020'de erkek ve kadın milli
takımlarının yer alacağı organizasyon-
lara değinerek, "2020'de yine bizi çok
önemli mücadeleler bekliyor. Kadınla-
rımızın, Avrupa Şampiyonası eleme
maçları başladı. Yeni yılda da millileri-
mizin bizleri gururlandıracak sonuçlar
almaya devam edeceğine ve bir kez
daha Avrupa Şampiyonası'nda boy
göstermeye hak kazanacağına şüp-
hem yok." ifadelerini kullandı. 
Hidayet Türkoğlu, 2020'nin olimpiyat
yılı olduğunu dile getirerek, "A Erkek
Milli Takımımızın da takvimi bir hayli
yoğun. Şubat ayında Avrupa Şampi-
yonası Elemeleri mesaimiz başlaya-
cak. 2020'nin bizim için en önemli
organizasyonu yazın Kanada'da 
olacak. Olimpiyat Oyunları Elemele-
ri'nde Victoria şehrinde mücadele 
edecek millilerimiz için yeni yıldan 
en büyük dileğimiz Tokyo'da yer 
alabilmeleri." değerlendirmesinde 
bulundu. DHA
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basketbol yeni
yıldan umutlu

ndiaye resmen Trabzonspor’da

RIZA KAYAALP
TARIH YAZDI

Romanya'nın başkenti
Bükreş'te düzenlenen Avrupa

Güreş Şampiyonası'nda
grekoromen stil 130 kiloda

kürsünün zirvesinde yer alan
Rıza Kayaalp, organiza-

syonda üst üste 8, toplamda
ise 9. kez altın madalya

kazanma başarısı gösterdi

o limpiyat ikincisi Rıza, 9. kez Avrupa
şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk gü-
reşçi olarak tarihe geçti. Kazakis-

tan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda
da altın madalyayı rakiplerine kaptırmayan
milli güreşçi, bir rekora daha imza attı. Rıza,
grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonu
olan ilk Türk sporcu unvanını elde etti. Sakat-
lığından kurtuldu, eski formuna kavuştu Rıza
Kayaalp, yaptığı açıklamada, sezon başında
öncelikle sakatlık sorununu çözdüğünü,
bunun da performansının artmasında etkili
olduğunu söyledi. 2018'de sakatlıktan dolayı
istediği performansı gösteremediğini belirten
Rıza, "Boyun fıtığı 2-3 yıldır beni çok etkili-
yordu. Sakatlığımdan kurtulduktan sonra eski
formuma kavuştum. Öz güvenim daha da
arttı. Daha iyi çalışmaya başladım. İyi an-

trenman yapınca performansım daha da
arttı." diye konuştu.

Rekorların adamı

İlk rekorunu Bükreş'te kıran Rıza, 
"İlk hedefim, 9. Avrupa şampiyonluğuma ula-
şarak rekorun sahibi olmaktı. Bunu başardım
ve sezona iyi bir başlangıç yaptım."
ifadelerini kullandı. Avrupa Şampiyo-
nası'nın ardından dünyaevine giren
Rıza, "Sonrasında Dünya Şampiyona-
sı'na hazırlandım. Orada da kendime
güvenim tamdı. Sakatlığım yoktu, do-
layısıyla kendimi çok iyi hissediyor-
dum. Kazakistan'da bir şampiyonluk
daha kazanarak yeni bir rekor kırmış
oldum. Olimpiyat vizesini de şampi-
yon olarak aldım." şeklinde konuştu.

Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen Dünya
Askeri Oyunları'nda da altın madalya kazan-
dığını hatırlatan milli güreşçi, şöyle devam
etti: "Hedefim, ordumuzun adını en iyi şekilde
temsil etmek, gücünü göstermekti. Dünya
Şampiyonası'nda mücadele ettiğim 

rakiplerim Dünya Askeri Oyunları'na da gel-
mişti. Hem Avrupa hem de dünya şampiyonu
olmanın rahatlığıyla maçlara çıktım. Kolay
bir şekilde rakiplerimi yenerek ordumuzun
gücünü göstermek nasip
oldu."

2019 unutulmaz bir sene oldu
2019'da adını Türk spor tarihine altın harflerle
yazdıran Rıza, "2019 her zaman güzel hatırla-
yacağım bir yıl oldu. Güreş hayatım boyunca
en dolu dolu geçen yıldı. 2020'de hedefim, ka-
riyerimdeki tek eksik olan olimpiyat şampiyon-
luğunu kazanmak. İnşallah 2020 yılı da 2019
gibi başarılarla dolu geçer. Allah kaza bela
vermediği sürece bu başarılarımı, performan-
sımı devam ettireceğime inanıyorum." değer-
lendirmesinde bulundu. Başarılı güreşçi,

sorumluluğunun büyük oldu-
ğunu vurgulayarak, "Çünkü ül-
kemizi temsil ediyoruz. Halkımızın
beklentisi var. Bunu karşılamak için
emin adımlarla yoluma devam ediyorum."
açıklamasını yaptı. İtalya'da düzenlenecek
2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın hazırlıkla-
rını sürdürdüğüne değinen Rıza, "10. kez Av-
rupa şampiyonu olmak istiyorum." diyerek
sözlerini tamamladı.

Gençlerbirliği
çok yakında
Gençlerbirliği Başkanı Cavcav, "Özlediğimiz Gençlerbirliği
tribünlerini son 3-4 lig maçımızda yeniden görmeye
başladık. Temennim bunun artarak devam etmesi." dedi
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin
başkanı Murat Cavcav, "Bir yıl ara vere-
rek döndüğümüz ligin, gediklisi olduğu-
muzu göstermemiz gereken bir sezon. Şu
ana kadar bunun belirtilerini göstersek de
gerçek Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda izle-
teceğimize inanıyorum." dedi. Cavcav,
Aaptığı açıklamada, sezona istedikleri
gibi başlayamadıklarını belirterek, "Ama
buna rağmen iyi bir takım olduğumuzun
bilincindeydik. İstediğimiz puanlar gel-
meyince bir kan değişikliğine gittik. Kan
değişikliğinin olumlu sonuçlarını da kısa
sürede aldık." diye konuştu. Ligin ikinci
yarısında daha iyi bir performans ortaya
koymayı amaçladıklarını dile getiren Cav-
cav, "Bir yıl ara vererek döndüğümüz

ligin, gediklisi olduğumuzu gösterme-
miz gereken bir sezon. Şu ana kadar
bunun belirtilerini göstersek de gerçek
Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda izleteceği-
mize inanıyorum." değerlendirmesinde
bulundu.

Destek için teşekkür etti

Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah
Berişbek ve Arda Kızıldağ gibi genç
oyuncuların sezonun ilk devresinde
şans bulduğuna işaret eden Cavcav,
şöyle devam etti: "Altyapı geleneği olan
bir kulüp olarak bunun artarak devam
edeceğine inancım tam. Yine altyapıdan
gelen raporlar doğrultusunda profesyo-
nel yaptığımız genç kardeşlerimiz oldu.

Buradaki su hiç durmadan akmaya
devam etsin diye elimizden geleni yapa-
cağız." Başkan Cavcav, teknik direktör
Hamza Hamzaoğlu ile yakaladıkları çı-
kışın tribünlere de yansıdığına değine-
rek, "Özlediğimiz Gençlerbirliği
tribünlerini son 3-4 lig maçımızda yeni-
den görmeye başladık. Temennim
bunun artarak devam etmesi. Taraftar
bir takımın her şeyidir, onlar da bizim
için ne denli önemli olduklarını her maç
kanıtlıyorlar. Destekleri için teşekkür
ediyorum." şeklinde konuştu.

İlk yarıya hakemler 
damga vurdu

Sezonun ilk devresinde hakem kararları-
nın çok konuşulduğunu vurgulayan
Cavcav, şunları kaydetti: "Maalesef ilk
yarıya istesek de istemesek de hakemler
damga vurdu desek yanlış olmaz. VAR,
hakemler, federasyon... Bir türlü bunla-
rın dışına çıkaramadık futbolumuzu.
Her zaman destekledik, desteklemeye
de devam edeceğiz hakemlerimizi. Fut-
bolcular gibi onlar da bu oyunun vazge-
çilmezi. Ama önündeki surata gelen
tekmeyi görmeyen hakemlerle bu kolay
olmuyor. Herkesin elini zayıflatıyorlar.
Onlar destek olan benim gibi başkan-
ları, hakem kurulu başkanını ve federas-
yon başkanını haksız çıkarıyorlar."
Başkan Cavcav, ara transfer dönemine
ilişkin ise "Ayağını yorganına göre uza-
tan kulüplerden biri olarak biz yine dik-
katli davranacağız. Camiamıza yakışan,
eksik olduğumuz noktalara katkı vere-
cekse oyuncu alacağız. Transfer yapmak
için transfer yapmak Gençlerbirliği'nin
tarzı olmayacak." ifadelerini kullandı.

6 ay gündüz 6 ay gece!
Galatasaray Futbol Takımı için 2019'un ilk yarısı iyi geçerken
sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda istediği performansı sergileyemedi
Teknik direktör Fatih Terim yö-
netimindeki Galatasaray, 2018-
2019 sezonunun ikinci yarısında
Süper Lig'de iyi bir performans
göstererek üst üste 2, toplamda
da 22. şampiyonluğunu kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise ra-
kiplerini geçen sarı-kırmızılılar,
mutlu sona ulaşan ekip oldu.
Galatasaray, ağustos ayında oy-
nanan TFF Süper Kupa maçını
da kazanarak sezonu 3 kupayla
kapattı. Sarı-kırmızılılar için
2019'un ikinci yarısı iyi
geçmedi. Süper Lig'de
beklenen performansı
sergileyemeyen Galata-
saray, 2019'u lider
Demir Grup Sivass-
por'un 10 puan geri-
sinde 27 puanla 7.
sırada tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Li-
gi'ne veda eden Galata-
saray, Ziraat Türkiye
Kupası'nda ise yoluna
devam ediyor. Galata-
saray, futbolda 2019'da

yaşanan 2 transfer dönemini ha-
reketli geçirdi. Sarı-kırmızılı
kulüp, iki farklı dönemde top-
lamda 19 futbolcuyu kadrosuna
katarken, 14 futbolcuyla da yol-
larını ayırdı. Ocak ayında Mbaye
Diagne, Konstantinos Mitrog-
lou, Marcao, Christian Luyin-
dama gibi futbolcuları
kadrosuna katan Galatasaray,
yaz transfer döneminde ise Ra-
damel Falcao, Mario Lemina,
Florin Andone, Steven Nzonzi,

Ryan Babel, Jean Michael Seri
gibi önemli oyunculara imza at-
tırdı. Sarı-kırmızılılar, Ozan
Kabak ve Garry Rodrigues gibi
futbolculardan da hatırı sayılır
bir miktarda bonservis ücretini
kasasına koydu.

Avrupa'da galibiyeti yok

Galatasaray, 2019 senesinde Av-
rupa kupalarında çıktığı maç-
larda galibiyet sevinci
yaşayamadı. Türkiye'nin uluslar-

arası kupalardaki en ba-
şarılı takımı olan
sarı-kırmızılılar, 2019'da
UEFA Şampiyonlar Li-
gi'nde 6, UEFA Avrupa
Ligi'nde ise 2 maç yaptı.
2018-2019 sezonunun
ikinci yarısında UEFA Av-
rupa Kupası son 32 tu-
runda mücadele eden
Galatasaray, Portekiz'in
Benfica takımıyla yaptığı
2 maçta 1 galibiyet, 1 ye-
nilgi yaşayarak organizas-
yona veda etti. 



İspanya 1. Futbol Ligi'nde(La Liga) 2019-2020 se-
zonu, yıllardır devam eden Barcelona ve Real Mad-
rid arasındaki şampiyonluk yarışına bir kez daha
sahne oluyor. La Liga'da sezonun ilk yarısının biti-
mine bir hafta kala liderlik yarışı Barcelona ve Real
Madrid arasında sürüyor. Son 15 yılda sadece bir
kez, 2013-2014 sezonunda Atletico Madrid tarafın-
dan kırılan şampiyonluk yarışındaki Real Madrid ve
Barcelona üstünlüğünün bu sezon da değişmesi bek-
lenmiyor. La Liga'da son 15 yılda Barcelona'nın 10,
Real Madrid'in ise 4 şampiyonluğu bulunuyor. İs-
panyol futbol liginde 33 kez ile en çok şampiyon olan
takım Real Madrid olsa da, 26 kez şampiyonluk ku-
pasını müzesine götüren Barcelona son yıllardaki ba-
şarılarıyla farkı kapatıyor. Bu sezon ligde geride kalan
18 haftada Barcelona 39 puanla lider, Real Madrid
de 37 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu iki büyük ta-
kımının takipçileriyse Sevilla (34 puan) ve Atletico
Madrid (32 puan) olarak sıralanıyor. La Liga'nın en
çok gol atan takımı Barcelona (47) olurken, Katalan
takımına en yakın Real Madrid'in 14 gol geride kal-
ması dikkati çekiyor. Ligde kalesinde en az gol gören
takım ise Atletico Madrid (11) olarak öne çıkıyor.

Gol krallığı yarışında büyük çekişme

Barcelona'nın kaptanı Arjantinli futbolcu Lionel
Messi 13 golle ilk sırada otururken, onu Real Mad-
rid'de forma giyen Fransız forvet Karim Benzema
(12) izliyor. Bu ikilinin arkasında, yine bir Barcelonalı
futbolcu Luis Suarez (10) bulunuyor. Öte yandan La
Liga'da bu sezon ortaya koydukları futbolla öne
çıkan takımların Getafe ve Real Sociedad olduğu gö-
rülüyor. Geçen sezon son haftalara kadar ligi ilk 4'te
bitirip Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren
Getafe bu sezon da aynı başarısını sürdürüyor. Ge-
tafe 30 puanla 6. sırada yer alıyor. Bask bölgesinin
takımı Real Sociedad ise 31 puanla 5. sırada dikkat-
leri çekiyor. Barcelona ve Real Madrid'in ardından
ligin en fazla gol atan takımı olan Real Sociedad'da
forvetteki William Jose, Mikel Oyarzabal ve Cristian
Portugues performanslarıyla öne çıkıyor. Son olarak

2016-2017 sezonunda
UEFA Avrupa Ligi'nde
mücadele eden Real So-
ciedad, gelecek sezon
Avrupa'ya geri dönmeyi
hedefliyor.

La Liga'daki 
Türk futbolcular
beklentilerin
gerisinde kaldı

Diğer yandan La
Liga'da forma giyen
Türk futbolcular se-
zonun ilk yarısında
beklenenden çok
uzak bir performans
ortaya koydu. Celta
Vigo'da forma giyen
milli futbolcu Okay
Yokuşlu, ligdeki 18
maçın sadece 7'sinde
forma giydi. Sakatlık so-
runundan dolayı sezonun
ilk haftalarında kadroya gi-
remeyen Okay, ligde kalma
mücadelesi veren Celta'da bu
sezon henüz gol atamadı. La
Liga'da ikinci sezonunu geçiren
25 yaşındaki orta saha oyuncusu
Okay için İspanyol basınında çıkan
haberlerde Türk futbolcunun Celta'dan
ayrılmak istediği iddia ediliyor. İki yıl ara-
dan sonra La Liga'ya yükselen ve sezona çok
iyi bir başlangıç yapan Granada ile anlaşan 30
yaşındaki Türk futbolcu İsmail Köybaşı ise sadece
bir maçta oynama şansı buldu. İsmail Köybaşı, 11.
haftada oynanan ve deplasmanda Getafe'ye 3-1 ye-
nildikleri maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Köybaşı ay-
rıca Kral Kupası ilk tur karşılaşmasında, da iyi bir
performans sergilemişti.
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Ç ok sayıda ülkeden yabancı oyuncunun mücadele et-
tiği ve adeta Birleşmiş Milletleri (BM) andıran ligin
ilk devresinde Galatasaray ve Medipol Başakşehir

16'şar, Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 15'er yabancı futbol-
cuya görev verdi. Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile
Gençlerbirliği 13'er, Trabzonspor, İttifak Holding Kon-
yaspor, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor ile Yu-
katel Denizlispor 12'şer yabancı futbolcu oynattı.
Fenerbahçe, Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve
Göztepe 11'er yabancı futbolcuya görev verirken Demir
Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü'nde 10'ar yabancı
oyuncu ter döktü.

En fazla Brezilyalı

Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünde en fazla Brezilyalı
futbolcular forma giydi. Ligdeki 18 takımda toplamda 25

Brezilyalı futbolcu top koşturdu. Güney Amerika ülkesini
15 futbolcuyla Portekizliler izlerken, Senegal ve Fran-
sa'dan 10'ar oyuncu Süper Lig'de ter döktü.

204 Türk futbolcu

Ligin ilk yarısında 204 Türk futbolcu görev alırken, yerli
futbolcuya en çok şansı İstikbal Mobilya Kayserispor
şans verdi. Maddi sıkıntılar yaşayan ve birçok yabancı
oyuncusuyla yollarını ayıran Kayserispor'da çoğu genç
olmak üzere 20 Türk oyuncu görev aldı. Sarı-kırmızılı
ekibi 14'er yerli futbolcuyla Göztepe ve Trabzonspor, 13
Türk oyuncuyla MKE Ankaragücü, 12'şer Türk futbol-
cuyla da Antalyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği izledi.
Ligde Beşiktaş, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve İtti-
fak Holding Konyaspor 11'er, BtcTurk Yeni Malatyaspor
ile Demir Grup Sivasspor 10'ar, Çaykur Rizespor, Gazi-

antep FK, Kasımpaşa 9'ar yerli futbolcuya görev verildi.
Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Denizlispor ise 8'er fut-
bolcuyla en az Türk oyuncunun forma giydiği takımlar
oldu.

Lider Sivasspor zirvede

İlk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, yerli
futbolcuya en fazla şans veren takım oldu. Kırmızı-be-
yazlı takımda 10 Türk futbolcu, toplamda 8 bin 758 da-
kika sahada kaldı. İç Anadolu temsilcisini 12 Türk
futbolcuya 7 bin 810 dakika şans veren Antalyaspor iz-
ledi. Zirve yarışında yer alan Fenerbahçe'de ise 12 yerli
futbolcu toplamda 7 bin 467 dakika sahada kaldı.
Birçok maça 11 yabancı futbolcuyla çıktığı için eleştirilen
Galatasaray ise 3 bin 423 dakikayla yerli futbolcuya en az
şans veren takım olarak dikkati çekti.
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Ligin ilk yarısında yapılan 
153 maçta toplamda 429 futbolcu
görev aldı. Bu oyunculardan 
225'inin yabancı olması dikkati çekti

Barca ve Real gibisi yok

Hücum demek
Sivasspor demek
Süper Lig'de 14. sezonunu geçiren
kırmızı-beyazlılar, rakip filelere gönderdiği
35 golle ilk devreler itibarıyla tarihinin en iyi
hücum performansını sergiledi
Süper Lig'de lider durumda bulunan Demir Grup Si-
vasspor, 14. sezonunu geçirdiği bu kulvarda ilk yarılar
itibarıyla en iyi hücum performansını sergileyerek 35
gole ulaştı. Ligde 3. kez devreyi 37 puanla lider ta-
mamlayan Sivas ekibi, bu sezon birçok ilke de imza
attı. tarihinde ilk kez ligde üste üste 7 maç kazanan, iç
sahadaki 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ye-
nilgi yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, gol yollarındaki
etkinliğiyle de dikkati çekti. İlk yarıda rakip fileleri 35
kez havalandırarak, bu alanda trabzonspor ile birlikte
zirvede yer alan Sivasspor, 14. sezonunu geçirdiği
Süper Lig'de 17 maçlık periyotta en iyi hücum perfor-
mansını sergiledi.

Geçen yılları aştı

Attığı 35 gole karşılık kalesinde 16 gole engel olama-
yan Sivas temsilcisi, 19 ile tarihinin en iyi gol averajını
da yakaladı. İlk devreler itibarıyla Brezilyalı teknik di-
rektör roberto Carlos'un çalıştırdığı 2013-2014 sezo-
nunda 31 gole ulaşan Demir Grup Sivasspor,
şampiyonluk mücadelesi verdiği ve ilk yarıları 37'şer
puanla lider tamamladığı 2007-2008'de 28, 2008-
2009'da ise 30 gol kaydetmişti.
Sivasspor, ilk devreler itibarıyla en kötü hücum perfor-
mansını ise sadece 16 gol sevinci yaşadığı 2014-2015
sezonunda ortaya koydu.Konyaspor Kulübü'nün internet 

sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun her 
zaman Konyaspor'un hizmetinde olduğu ve teknik 

direktör Aykut Kocaman'ın yanında olduğu belirtildi
Aykut kocaman'ın yeniden konyaspor'a

kazandırılması konusunda yine camianın
istekleri doğrultusunda hareket edildiği vur-

gulanan açıklamada, türk futbolunun büyük
bir kaosun eşiğinde olduğu ve bunun için de

öncelikli olarak altyapının güçlendirilmesine
önem verilmesi gerektiği ifade edildi. Bazı medya

organlarında asparagas haberlerle kaos ve tar-
tışma ortamı yaratılmaya çalışıldığı ifade edilen

açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hepimizin böylesi zamanlarda
ayrışmak yerine tek vücut, tek
yürek, tek akıl olabilmemiz kulü-
bümüzün yüksek menfaatleri
açısından son derece önemlidir.
Bugün bu dönemde bizim ve
diğer takımların attığı adımla-
rın, teknik direktör değişiklikle-
rinin lige nasıl yansıyacağını
mayıs ayı sonunda inşallah
hep birlikte göreceğiz. Alan-
yaspor maçından sonra
Sayın Hocamızın yöne-

timle irtibatı kestiği,
büyük tartışmalar ya-

şandığı, teknik direk-
törümüz Aykut

kocaman'ın bazı
isteklerde bu-

lunduğu ve
bunların

kabul edilmediği gibi
saçma sapan iddialar

ortaya atılmıştır.
Camiamız bil-

meli ki bir-
kaç

gündür basında yer alan haberlerin ve iddiaların hiç-
biri gerçeği yansıtmamaktadır. yönetimimiz Sayın
Hocamızın sözleşmesi devam ederken hiçbir teknik
adamla görüşmemiştir. Görüşmek için teşebbüste
dahi bulunmamıştır. Hoca arayışına girmemiştir."

Görev dağılımı değişecek

"Geçmişte olduğu gibi bugün de İttifak Holding kon-
yaspor'umuzun geleceğinin planlanmasında teknik

direktörümüz Aykut kocaman ol-
maya devam edecektir." denilen
açıklamada, şu ifadelere yer ve-
rildi: "Öngörülen transferler yine
her zaman olduğu gibi hocamız ta-
rafından tespit edilmiştir. Öte yan-
dan Sayın Hocamızın belirlediği
isimlerle yollarımız ayrılacaktır.
yönetim kurulumuz ve camiamız,
daha önce olduğu gibi bundan
sonra da kulübümüzün menfaat-
leri doğrultusunda hocamızın her
zaman yanında olmaya devam
edecektir. Açılacak yeni sayfada,
yönetim kurulumuzun görev dağı-
lımında da değişikliğe gidilecektir."
yönetim kurulunun şimdiye kadar
yaptıklarının arkasında olduğu
ifade edilen açıklamada, "Bugün
özellikle altyapı ve profesyonel ta-
kımımızın demirbaş listesine giren
yatırımlarımızın değerinin yakın

dönemde çok daha iyi anlaşılacağı düşüncesindeyiz.
Bugün bu anlamda geldiğimiz nokta türkiye’de tepe
noktası seviyesindedir. Dolayısıyla genel anlamda yö-
neticilerin ve teknik heyetlerin gayretleri ve ortaya
koydukları büyük emeklerin sadece sonuçlara bakıla-
rak göz ardı edilmesi, bunu doğuran sebeplerin araş-
tırılmaması en büyük eksikliktir." değerlendirmesinde

bulunuldu.

İlle de AykUt HocA

Cimbom
müjdeyi verdi
Galatasaray Kulübü'nden yapılan
açıklamada, Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) ile imzalanan yeniden 
yapılandırma anlaşmasına ilişkin bilgi 
verildi. Açıklamada, "Yapılandırma ile
kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları
üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmış-
tır." denildi. Florya Metin Oktay Tesisle-
ri'yle ilgili de "Galatasaray Spor Kulübü
için mali açıdan son derece önemli olan
yapılandırma sürecinin ön koşulları 
30 Aralık 2019 itibarıyla tamamlanarak,
Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi 
yeniden kulübümüze kazandırılmıştır."
ifadesi kullanıldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışında son

15 yıldır sadece bir kez Atletico Madrid tarafından

kırılan Barcelona ve Real Madrid'in 

üstünlüğü bu sezon da 

sürüyor
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K ars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya
Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus iş-
gali altındaki toprakları kurtarmak için

başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan
askerleri anmak için çeşitli etkinlikler düzenle-
niyor. Aralık 1914-Ocak 1915'teki harekatta
şehit olanları anmak için ilçede her yıl ocak
ayının ilk haftası düzenlenen etkinliklere, yur-
dun dört bir yanından binlerce kişi katılıyor.
Sarıkamış'ta bu yıl yapılacak etkinlikler için
Gençlik ve Spor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler ile Milli Eğitim bakanlıklarının deste-
ğinde, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Sarıkamış Kaymakamlığı ve belediyesince yü-
rütülen hazırlık çalışmaları aralıksız devam
ediyor.

KA her yıl katılıyor

Beylikdüzü Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Da-
yanışma Derneği de bu özel günün anısına her
yıl olduğu gibi bu sene de Sarıkamış şehitleri
anısına Kars’a bir heyet gönderiyor. Etkinlik
hakkında açıklama yapan Dernek Başkanı

Temel Altıntaş, "Sonsuza kadar gerek Sarıka-
mış ve tüm şehitlerimize ellerimizden gelenin
en iyisini yapmak zorundayız. Geçmişine
sahip çıkmayanın geleceği de olmaz" diye ko-
nuştu. "Osmanlı Devleti döneminde, Rus işga-
line karşı başlatılan Sarıkamış Harekatı, Türk
tarihinin en acı savaşlarından biridir" diyen Al-
tıntaş, "Vatan topraklarını savunmak için yola
çıkan kahramanlarımız, zor koşullara yenik
düşerek yanlış taktik neticesinde şehit oldu. En
acı savaşlardan biri olarak tarihe geçen Sarıka-
mış Harekatı bundan 105 yıl önce bu günlerde
yapılmıştı. Kötü hava ve coğrafi koşullarda
başlatılan harekat esnasında birçok vatan evla-
dımız zor koşullara yenik düşerek şehit ol-
muştu. Bizlere düşen şehit dedelerimizin
anısına sahip çıkmakla birlikte başarılarımız-
dan da hatalarımızdan da ders çıkartarak önü-
müze bakmak ve bu güzel ülkeye sahip
çıkmak. Tüm şehit ve gazilerimizin ruhları şad
olsun. Onlar şehit olmasaydı Türkiye Cumhu-
riyeti olmayacaktı. Her bir şehidimizi saygı ve
rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. 
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Sarıkamış'ta şehit düşen Mehmetçik
sayısı her zaman tartışmaların konusu
oldu. Genelkurmay Başkanlığına göre
Osmanlı zayiatı 60 bin iken ve Ruslar
30 bin zayiat verdi. Savaşın en hazin
kısmı ise Osmanlı kayıplarının birço-
ğunun Ruslar ile yapılan çarpışma-
larda değil de özellikle Allahuekber ve
Soğanlı dağlarının ağır soğuk hava
koşulları yüzünden ölmesidir. Ruslar;
Türklerden 200 subay, 7 bin eri esir,
20 makineli
tüfekle 30
topu ganimet
olarak aldı. 5
bin kişi civa-
rında esir
alındı. Bunlar
tahmine göre
Kırım'da

domuz çiftliğinde çalıştırılarak ve aç bı-
rakılarak ölmüşler. Tarihçi-yazar Meh-
met Niyazi, Sarıkamış Harekâtı'ndaki
ölü sayısının tüm belgelerde toplamda
23 bin olduğunu, 90 bin rakamının 60
bin  kayıp veren Rusların yalanı oldu-
ğunu kaydeder. 90 bin askerin öldüğü
iddiası ilk olarak Sarıkamış Harekâ-
tı'ndan sekiz yıl sonra Binbaşı Şerif
Bey'in yazdığı kitapta yer almaktadır.
Osman Mayatepek 75 bin muharip

kuvvetin bu-
lunduğu tara-
fın 90 bin
şehit vermesi-
nin matema-
tiksel olarak
imkânsız ol-
duğunu ifade
etmektedir.

Sarıkamış’ta ne kadar şehit verildi?

SARIKAMIŞ 
ŞEHİTLERİ 
ANILIYOR

Bardak atıp 
nar kırdılar!

Şişli'nin Kurtuluş'ta mahalle sakinleri her yıl 
olduğu gibi bu yıl da, camlara çıkarak yeni yıla 
girdi. Esnaf kapısında nar kırarken 
vatandaşlar da yollara 
bardak attı

SAATLER 00.00'ı
gösterdiğinde mahalle sa-

kinleri, camlara çıkarak yılbaşını
kutladı. Her yıl olduğu gibi yine tencere ve

kaşıkları bir birine vuran mahalle sakinleri,
yeni yıla girerken sokaklara bardak attı. Bazı
esnaflar ise yeni yılın bereketli geçmesi için
nar kırdı.

Kurtuluşun özelliği bu

Mahalle sakinleri, bunun Kurtuluş'un bir ge-
leneği olduğunu belirterek, "Kurtuluş'un ge-
leneği, bizim eğlencemiz bu. Çok eskilerden
beri bu böyle. Annelerimizden büyüklerimiz-
den böyle gördük. Devam ettiriyoruz. Kurtu-
luş'un özelliği eğlencesi bu" dediler. Yeni yıla
girilmesiyle dükkanın önünde nar kıran Ser-
dar Vatan ise, eşik önünde nar kırmanın be-
reketi simgelediğini vurgulayarak, "Biz de
büyüklerimizden böyle gördük. Eşiğin
önünde nar kırmanın, haneye iş yerine bere-
ket, hayırlara vesile olduğu bizlere gösterildi.
Biz de bu geleneği, büyüklerimizden gördü-
ğümüz şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Bizden
sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Tüm
dünya için bereketli bir yıl olmasını temenni
ediyoruz" dedi. DHA

1. Dünya Savaşı’nda Rus işgaline karşı başlatılan Sarıkamış Harekatı’nda şehit
düşenler 105'inci yılında anılıyor. “Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde” sloganıyla
Sarıkamış başta olmak üzere yurdun birçok yerinde düzenlenecek 
etkinliklere binlerce kişi katılıyor

Temel 
Altıntaş

Sarıkamış’ta düzenlenen 
anma etkinliklerine her yıl 

olduğu gibi bu yıl da katılan 
Beylikdüzü Kars Ardahan Iğdır 
Kültür ve Dayanışma Derneği 

Başkanı Temel Altıntaş, 
“Geçmişine sahip çıkmayanın 

geleceği olmaz” dedi.   


