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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

“Kanal İstanbul” tartışılmaya
devam ederken, AK Parti’den

istifa eden eski Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek
Partisi, merak edilen “Kanal İstan-
bul” raporunu açıkladı. Ahmet 
Davutoğlu, Başbakan olduğu 
dönemde “Kanal
İstanbul” için
“Yüzyılın en
büyük projelerin-
den biri” derken,
geçen günlerde
yaptığı açıkla-
mada “Kanal 
İstanbul”a karşı
olduğunu belirt-
mişti. I SAYFA 7

ç

Göreve geldiği günden bu
yana, 9 aylık süreçte eğitim

adına yapılanlara ait sayısal verileri
kamuoyuyla paylaşan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Şimdiye kadar eğitim 
konusunda çok başarılı işlere imza
atmış durumdayız. Binlerce
öğrencimize her anlamda destek
oluyoruz. Eğitim her zaman ve her
koşulda önceliğimiz olmaya devam
edecek.” dedi. I SAYFA 4
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Önce destek
sonra eleştiri

SAYFA 4Bahadır SÜGÜR

Çatalca'yı neler
bekliyor?

SAYFA 5Ümit BARAN

Libya konusu
üzerine

SAYFA 8Fakir YILMAZ

Son dakika 
ölümleri...
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Ahmet Davutoğlu

CHP İstanbul Milletvekili 
Dr. Ali Şeker, dün Ankara’da

yaşanan tren kazasının ardından
TCDD’yi uyardı: “Bakıma giden
trenin iki vagonu raydan çıktı. Tek
tesellimiz trenin boş olması. Dolu
trenlerin geçtiği ve 250 kilometreyi
sadece bir bekçi-
nin kontrol ettiği,
yandaş müteah-
hitlere ihale 
edilen demiryol-
larımızın du-
rumu vahim!
Kontrolleri artı-
rın, tedbir alın.
İhmal etmeyin.” 
I SAYFA 8
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Demiryollarının 
durumu vahim!

Dr. Ali Şeker

HDP Grup Başkanvekili 
Saruhan Oluç, basın toplantı-

sında gündemi değerlendi. ABD'nin
Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile
fiilen bir savaş başlattığını belirten
Oluç, iktidarı da 'savaş heveslisi ol-
mak'la eleştirdi. Oluç, “Savaşa çok
hevesli gibi davranıyorlar. Oysa 
Ortadoğu’da gerçekten ciddi bir
dönem yaşanmaktadır. Biz hep, 
adeta bir Üçüncü Dünya Savaşı’nın
adımları atılıyor,
sesleri geliyor di-
yorduk. İşte
bugün Kasım Sü-
leymani’nin öldü-
rülmesi de böyle
bir adımdır. ABD
bu attığı adımla
İran’a karşı fiilen
bir savaş başlat-
mıştır” dedi.
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Hükümet savaşa
çok hevesli gibi

Saruhan Oluç

İstanbul Üniversitesi, geçtiği-
miz yıl 2,75 lira olan öğün

ücretini 3,5 liraya çıkartarak tepki
çekmişti. Bu yıl da önce kahvaltı
öğününü kaldıran sonrasında da
günde indirimli 3 öğün yemek hak-
kını tek öğüne düşüren üniversite
yönetimine, öğrenciler karşı çıktı.
Kararın alındığı 31 Aralık Pazartesi
gününden itibaren her gün okul
önünde zamların geri çekilmesi için
eylem yapan öğrenciler, önceki gün
de rektörlüğe dilekçe vermek için
okula girmeye çalıştıkları sırada 
müdahaleye uğradı, bazı öğrenciler
cop yedi. Dün de Beyazıt Anakapı
önünde serbest kürsü yaparak 

sorunlarını dile getiren öğrencilere
başta Marmara, Yıldız Teknik ve
Mimar Sinan Üniversitesi olmak
üzere çoğu okuldan da destek geldi.
Ellerinde, Rektör Mahmut Ak’a hi-
taben ‘Mahmut Ak kahvaltını ettin
mi?', ‘Müşteri
değil öğrenciyiz'
yazılı pankartlar
taşıyan öğrenci-
ler, zamların
geri çekilme-
mesi duru-
munda 17
Şubat'ta boy-
kota gidecekle-
rini duyurdu.

OKULU BOYKOT EDECEKLER

ç Açıklamadan sonra konuşan
İletişim Fakültesi öğrencisi

Özlem Özdemir, olayları ilk üniver-
sitenin sosyal medya hesabından
duyduğunu belirterek, “Öğrenciler
zaten geçinemiyor çoğu borçların

altında 
eziliyorken
dönem 
başında,
2,75 olan
yemekhane
ücretini
3,50’ye
yükselttiler.
Kantinleri-
mizi özel-

leştiriyorlar ve ‘bütçe yok’ diyerek
kantin ve yemekhanelerdeki işçileri
atmaya başladılar. Bugün okulun
son günü. Oldu, bittiye getirmek
amacıyla bizlere bu kararı dayatı-
yorlar, taleplerimizi yerine getirmez-
lerse 17 Şubat'ta yemekhanelere
gitmeyeceğiz” dedi. Radyo, Televiz-
yon ve Sinema öğrencisi Onurcan
Poyraz da üniversitedeki özelleştir-
meye dikkat çekerek, “Cerrahpaşa
kantin işletmesini de okullar bölün-
dükten sonra özelleştirdiler ve ora-
daki işçileri de ihtiyaç yok denilerek
işten çıkardılar. Aynı senaryo bizim
okulumuzda da oynanıyor” diye 
konuştu.

ÖĞRENCiLER ZATEN GEÇiNEMiYOR

ç

YIL: 15      SAYI: 4481    4 OCAK 2020 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr       FİYAT: 75 Krş

Beylikdüzü’nün
önceliği eğitim

METROBUS iYi AMA
ASIL COZUM METRO 

ÖNCELiK METRO OLACAK 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
metrobüs filosuna dahil etmek

üzere, ikinci kez yeni araç incelemesinde
bulundu. TÜYAP son duraktan, Yenibos-
na’ya kadar test aracında yolculuk yapan
İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da 
seyir halinde yanıtladı. İmamoğlu, 
“Bugünü çözüyoruz, ama bir yandan 3 yıl,
5 yıl, 10 yıl sonrasını da düşünüyoruz.
Metrobüs de iyi ama insanları mümkün
olduğu kadarıyla metroyla buluşturmakla
çözüm bulacağız” dedi.  I SAYFA 5
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3 buçuk liraya yedikleri
yemeğin ücreti 18 buçuk 

liraya çıkarılan İstanbul
Üniversitesi öğrencilerinin

eylemi sürüyor. “Müşteri
değil öğrenciyiz” diyen

gençler, zamların geri
çekilmemesi durumunda 

17 Şubat'ta okulu boykota
gideceklerini duyurdu.

Öğrenciler ayrıca zamlar geri
çekilmezse yemekhaneden

yemek yemeyecek ve yemek
yapılmasına izin vermeyecek

ŞırnaK'Ta görev yapar-
ken, Pençe Harekatı'na

katılmak üzere 3 ay önce
ırak'a giden ve ırak'ın kuze-
yindeki Haftanin bölgesinde
devam eden Pençe-3 Hareka-
tında çıkan çatışmada şehit
olan Sözleşmeli Piyade Er
Berkay ışık için ikitelli Cem-

evi'nde tören düzenlendi. Tö-
rene aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Züm-
rüt Selçuk, istanbul Valisi ali
Yerlikaya, istanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ekrem
imamoğlu, askerler, şehidin
yakınları ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. I SAYFA 3
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Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan,
Kanal İstanbul projesini anlatır-

ken, "Her gün Üsküdar’dan Beşiktaş’a
geçen yeğenim ‘Önceden 15 dakikada

geçiyorduk şimdi yarım saat
deniz trafiği var’ dedi. 

Yani birçok insanın bu 
anlamda şikayeti var. 
Kanal İstanbul, söz ko-
nusu bu mağduriyeti de
ortadan kaldıracak”
diye konuştu. I SAYFA 8
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Guilherme
bilmecesi!
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BtcTurk Yeni malatyaspor’da adı sıkça
transfer dedikodularına karışan Guilher-

me’nin durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş ve
Fenerbahçe ile adı anılan Brezilyalı oyuncu ise
sosyal medya hesabında yazan “Yeni malatyas-
por” ibaresini kaldırdı. Oyuncunun bu hareketi
kafaları karıştırırken son dönemlerde çıkan
transfer iddialarını da güçlendirdi. Guilherme,
geçtiğimiz günlerde verdiği özel röportajda

“malatya'da çok 
mutluyum” 

demişti. 
I SAYFA

14
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Guilherme
bilmecesi!

DİKKAT 
ÇANAĞI KIRMAYIN!

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Ulaştırma ve

Altyapı Bakanlığı’nı ziyaret etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Adil Karaismai-
loğlu ile bir araya gelen Üner, ilçenin
ve özellikle geçimini balıkçılıktan ka-
zanan vatandaşların uzun yıllardır
beklediği Balıkçı Barınağı yapılması
sözünü Karaismailoğlu’ndan aldı.
Yalıköy Mahallesine yapılacak olan
Balıkçı Barınağı hem Çatalca ve
çevre ilçelerde yaşayan vatandaşla-
rın hem de balıkçıların önemli bir ih-
tiyacını karşılayacak.
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Çatalca’ya barınak
müjdesi verildi

Avcılar Belediyesi bir ilke
imza atarak transeksüel kim-

liğiyle bilinen CHP üyesi Niler Al-
bayrak'ı işe aldı. Şoförlük biriminde
çalışacak olan Albayrak, sosyal
medya hesabından yaptığı açıkla-
mada Belediye Başkanı Turan Han-
çerli'ye teşekkür ederek; “Çok mutlu
ve sevinçliyim. Başkanımız Sayın
Hançerli sayesinde Avcılar'da bir ilk
gerçekleşiyor. Belediyede şoför ola-
rak işe başlamış durumdayım” dedi. 
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Avcılar Belediyesi
bir ilke imza attı

MUSTERI DEGIL  
OGRENCIYIZ! ÖĞRENCiYE

YEMEK 
18 BUÇUK

LiRA

iSTANBUL SEHiDiNi UGURLADI

Grafitinin 
bedeli 55 bin TL

Kuryelerin 
kellesi koltukta!
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kellesi koltukta!

Kimi kargo, kimi evrak, kimi yemek ta-
şıyor. Onlar günün her saati yollarda.

mevsim yaz veya kış olsa da fark etmiyor.
Günün her saati cadde ve sokaklarda gördü-
ğümüz motorlu kurye ve yemek paketi ser-
visçileri, verilen adrese ulaşma çabasıyla
adeta zamanla yarışıyor. I SAYFA 9
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Kuryelerin 
kellesi koltukta!

Marmaray'ın tren setle-
rini, grafiticilerin tuval

olarak kullanması, TCDD 
Taşımacılık A.Ş.'ye 55 bin TL'lik
fatura çıkardı. TCDD'nin grafi-
tilerin temizlenmesi için açtığı
ihale sonuçlandı. I SAYFA 9
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Ekrem İmamoğlu
Cahit
Turhan

Turan
Hançerli

Mesut
Üner

Mehmet
Murat
Çalık
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BİZİ DÜŞÜNEN KİMSE YOK MU?
Gazetecilere konuşan öğrenciler, “Bizi düşünen kimse yok
mu? Biz bir öğün yemeğe 18 buçuk lirayı nasıl verelim?
Biraz vicdanlı merhametli olsunlar” dedi.
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Kış mevsiminin dondurucu soğuklarını yaşadığımız şu günlerde 
buz tutmuş yollarda yürümek çok tehlikeli bir hal alıyor. 

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Mustafa Özdemir özellikle bu dönemlerde düşmelere 

bağlı olarak kırık ve çıkık vakalarının arttığını söyledi

DiKKAT cANAgI
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Y oğun kar yağışı deyim yerindeyse İstan-
bul'u esir aldı. Pencerelerinden bakan her-
kes, The After Tomorrow yani Yarından

Sonra adlı filmin sahnelerini yaşar gibi oluyor.
Dışarı çıkan vatandaşlar buz üstünde adeta düş-
memek için oldukça çaba sarfediyor. Yanlış bir
adım ya da bir anlık dalgınlık yaşlılar ve çocuk-
lar başta olmak üzere 7’den 70’e herkesi tehdit
ediyor.  Acıbadem Bakırköy Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öz-
demir kış aylarında kaygan zeminde ortopedik
yaralanmalarda büyük artış yaşandığı uyarı-
sında bulunarak “Özellikle bugünlerde ortope-
dik poliklinikler ve acil servislerde çok sık
yaralanma, kırık-çıkık vakalarıyla karşılaşıyoruz.
Bunların bir kısmı ciddi kırıklar bir kısmı da yu-
muşak doku yaralanmaları oluyor. Örneğin
basit bir kaymayla, kuyruk sokumu kırığı hatta
omurga kırıkları görülebiliyor” diyor. Prof. Dr.
Mustafa Özdemir, en sık karşılaşılan kış kazala-
rını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde 
bulundu. 

Dikkatli yürüyün

Yerlerin buz kestiği bu kış günlerinde siz siz olun
büyük adımlar yerine küçük adımları tercih edin,
elleriniz cebinizde yürümeyin, sert dönüş ve ani
hareketlerden kaçının. En önemlisi de dengeli ve
önünüze daha bir dikkatli bakarak yürüyün.
Zira kış aylarında karlı ve buzlu zeminde kayıp
düşme olguları belirgin şekilde artıyor. Özdemir,
bunun sonucunda da ayak, bacak ve kollarda
kırık çıkıklar, el ve ayak bileklerinde burkulmalar,
kafa yaralanmaları ve yumuşak doku zedelen-
meleri sorunuyla ortopedik poliklinikler ve acil
servislere başvuranların sayısında büyük artış
yaşandığını belirtiyor. Örneğin basit bir kay-
mayla, popo üzerine veya sırt üzerine düşmeyle
kuyruk sokumu kırığı, kemik kalitesi kötü olan
insanlarda omurga kırıkları da olabildiğini belir-
ten Prof. Dr. Mustafa Özdemir bunların bazen
cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi edilirken ba-
zılarının da cerrahi müdahale gerektirdiğini söy-
lüyor. İyileşme süreleri ise yapılan ameliyata
göre değişiyor. 

Yaşlılar ciddi kırıklara aday!

Yaşlıların özellikle kış aylarında ciddi kırıklarla
karşılaşma riskinin çok yüksek olduğunu vurgu-
layan Prof. Dr. Mustafa Özdemir “Bütün yaşlı-
lar ciddi kırıklara adaydır. Yaşlılarda beyin
fonksiyonları, reflekslerin gençlere göre daha

yavaş olması travmaların önemli bir sebebidir.
Vücut ani şekilde gerçekleşen travmalarda koru-
yucu mekanizmayı geliştiremeyebilir yani sa-
vunma mekanizmalarında yaşlılarda özellikle
sorun vardır. Bu hastalarda Alzheimer ve de-
mans (bunama) gibi başka hastalıklar varsa
daha çabuk düşerler” uyarısında bulunuyor. Bu
düşmeler sonrasında kalça kırığı ve el bileği kı-
rıklarının çok sık görüldüğünü söyleyen Prof.
Dr. Mustafa Özdemir “Kalça kırıkları yaşlılarda
çoğunlukla ameliyatla, el bileği kırıkları ise al-
çıyla tedavi edilir. Yaşlılar çok dikkatli olmalı,
kemik kalitelerini yükseltmeye yönelik tedavile-
rini düşmeler gerçekleşmeden almalıdır” diyor.

Çocuklarda bu önlemlere dikkat!

Çocukların karla oynamayı çok sevmeleri nede-
niyle kaza riskinin oluştuğuna dikkat çeken Prof.
Dr. Mustafa Özdemir, “Çocuklar karda oynar-
ken sık kaza geçirebiliyor. Özellikle ayak bileği,
ön kol kırığı, el bileği kırıkları çocuklarda sık gö-
rülüyor. Bu nedenle çocukların ellerinde denge-
lerini yitirmelerine neden olacak şeylerin
verilmemesi gerekiyor” diyerek alınacak tedbir-
leri şöyle anlatıyor: Sırt çantası kullanmasına
dikkat edin. Çünkü elleri serbest kalan çocuğun,
herhangi bir düşme anında elleriyle kendini ko-
ruma şansı artıyor. Sırt çantasının ağırlığı da
büyük önem taşıyor. Sırt çantası çocuğun taşı-
yabileceğinden daha ağır olursa çocuğun denge-
sini kaybedip düşmesine daha fazla neden
olabiliyor. Yürürken ellerin cepte olmamasına
da önem gösterilmeli; çünkü eller cepteyken
hem yürürken denge, rahat kurulamaz hem de
kaygan zeminde düşme gibi bir durum oldu-
ğunda eller yüzü koruyamaz. Eller ceplerin dı-
şından serbest olursa, kaygan zeminde düşme
ihtimali azalır. 

İlk müdahale çok önemli 

Düşme sonrası kişiye yardım amacıyla bilinçsiz
yapılan ilk müdahaleler çok daha ciddi sorun-
lara yol açabildiğinden, ilk müdahaleye çok dik-
kat edilmesi gerekiyor. Düşen kişinin durumuna
göre 112’nin aranması, ekip gelene kadar müm-
kün olduğunca hareket ettirilmemesi ya da bilin-
çli şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırılması
gerekiyor. Prof. Dr. Mustafa Özdemir, düşen ki-
şiye ilk yapılacak müdahaleleri şöyle anlatıyor:
“Oluşabilecek ödem nedeniyle saat ve yüzük
gibi takıların çıkarılmalı, yaralı bölge yukarıda
tutulmalı, kanama olması halinde temiz suyla
temizlenmeli, ardından temiz ve kuru bezle kuv-
vetli bası uygulanmalı”. 

lKaygan zemine uygun materyalden yapılmış ayakkabılar tercih edin.
Ayakkabınızın altının kaymaz dokulu, lastik ve tırtıklı olması kayıp
düşme olasılığını azaltabiliyor.  
lKasları sıcak tutacak kıyafetler giyin. 
lŞapka ve eldiven kullanın. Bunlar düşme riskine karşı ellerin
ve başın maruz kalacağı hasarı engelleyebiliyor.
lHer türlü kırığın önlenmesi için adımlarınıza dikkat edin,
mümkün olduğu kadar küçük adımlarla ve yola bakarak
yürüyün. Adımların geniş olması kayma riskini artırıyor.
lDüşerken dengeyi sağlamak için elleriniz cebinizde
yürümeyin.
lAni dönüş ve ani hareketlerden kaçının, merdivenlerde
daha da dikkat edin.
lEl çantası yerine mümkün olduğunca sırt çantası kullanın,
çantanızı da çok doldurmayın.
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Özellikle amatör kayak ve snowboard yapanlar
oldukça fazla risk altında. Kayak yapanlarda yu-
muşak doku zedelenmesine sık rastlanıyor,
snowboard yapanlarda ise daha çok kemik kı-
rıklarıyla karşılaşılıyor. Her ikisinde de cerrahi
tedavi gerektirmeyen yöntemlerle tedavi müm-
kün ancak baştan önlem almak, kafa travma-

sına karşı kask, özel giysiler, ayakkabılar, diz ve
dirseği koruyucu özel splintler kullanılmalı. Kış
sporlarında özellikle çocuklarda bu tarz yöntem-
lerle kalıcı hasarları önlemek mümkün olabiliyor. 

Kasksız kaymayın! 

Kazalara karşı püf noktaları

UZMANLAR, KIŞ MEVSİMİYLE BİRLİKTE GÖRÜLEN BUZLANMAYA KARŞI CİDDİ UYARILARDA BULUNDU

DiKKAT cANAgI
KIRMAYIN!

Bu hataları
yapmayın

BeBeğini kucağına alan
her anne-baba, mutlu ve
sağlıklı bir çocuk yetiştir-

menin hayalini kurar. Ancak bazen
iyi niyetle de olsa yapılan bazı hata-
lar, çocukların gelişimlerine büyük
darbe vurabilir.
Ebeveynlerin mükemmel anne-
baba olma takıntısı sebebiyle ço-
cuklar mutsuzluğa
sürüklenebiliyor. Tutarsız tepkiler
ve her isteğini yerine getirme tu-
tumu, çocuğa ‘sınır’ sorunu yaşata-
biliyor, aşırı koruyuculuk ve başarı
baskısı ise çocukta öfke nöbetlerine
yol açabiliyor.

Olumsuz etki edebilir

Ntv.com.tr'nin haberine göre, ebe-
veynlerin iyi niyetle ya da yanlış
yönlendirmelerle sergiledikleri bazı
tutumların çocuk yetiştirirken zor-
luk yaşanarak çocuğun gelecekteki
yaşantısında olumsuzluklara neden
olabileceğini vurgulayan Çocuk
Gelişimi Uzmanı Birgül Bayoğlu,
çocuk yetiştirirken yapılan hataları
şöyle anlattı: Çok iyi hatta mükem-
mel anne ve baba olmaya çalış-
mak. Bebeklik döneminde onları
korumak ya da disiplin kurmak
adına, gün içindeki öğrenme dene-
yimlerini “hayır” ile sık sık engelle-
mek. Anne ya da baba olarak
birbirinden farklı tutumlar sergile-
mek, benzer olaylarda farklı tepki-
ler vererek tutarsız davranmak.
Güvenlik adına “aşırı koruyucu” bir
tavır sergilemek, çocuğun eli, ayağı,
gözü ve düşüncesi olmak. Çocu-
ğun isteklerini zaman, yer, kişi ve
uygunluk süzgecinden geçirmeden,
anında yerine getirmek ya da önce
‘hayır’ deyip çocuğun tepkisinden
bıkarak pes etmek. Gerekçe ne
olursa olsun çocukla ilgilenmek ye-
rine ona tablet, TV, cep telefonu
gibi kolay sonuç alınan teknoloji
araçlarını sunmak. Çocuğun başa-
rılı olmasına yönelik yüksek beklen-
tileri yerine getirmesi için onunla
baskıcı- otoriter bir tutumla iletişim
kurmak. Oyun için çocuğa zaman
ayırmak ama oyun içinde çocuğu
isteği dışında yönlendirmek, engel-
lemek ve eleştirmek. Baba ve anne-
nin ortak düşünmesini ve
ilgilenmesini beklemek. Çocuğun
soru ve anlatımlarını, ayrıntıları öğ-
renmeden ebeveyn öngörüsüyle ya-
nıtlamak ya da çocuğu
yönlendirmek.

Fındık yiyin
sağlıklı kalın

Kanada’daKi Toronto Üni-
versitesi’nin gerçekleştirdiği bir
araştırma, her gün düzenli ola-

rak bir avuç fındık, badem ve ceviz tüket-
menin tip 2 diyabet riskini yüzde 40
oranında azalttığını ortaya koydu. Akade-

mik çalışmalarıyla bilinen ‘Diabetes Care’
dergisinde yayınlanan araştırmaya göre,
fındık, ceviz ve badem tüketmek iyi koleste-
rol seviyesini artırıyor ve iltihaplanma ola-
sılığını büyük ölçüde düşürüyor. Tip 2
diyabet hastalarının düzenli olarak makul
miktarda söz konusu besinleri tüketmesi
gerektiğinin altını çizen araştırma ekibinin
başındaki Doktor David Jenkins, “Özel-
likle fındık yağlı bir besin olmasına karşın
yüksek lif ve protein değerleriyle obeziteye
karşı da çok etkili bir gıda” diye konuştu.



Ü mraniye, Çekmeköy,
Sultanbeyli, Kartal,
Beşiktaş'ta arala-

rında bulunduğu
ilçelerde gündüz  saatlerinde
meydana gelen ev hırsızlıkları
üzerine polis tarafından so-
ruşturma başlatıldı. Polis hır-
sızlık meydana gelen evlerdeki
güvenlik kameralarını incele-
diğinde 1'i kadın 4 hırsızın gö-
rüntülerine ulaştı.
Şüphelilerin çalıntı ve plakası
değiştirilmiş bir otomobille
evlerin önüne geldikleri, bir
kişi otomobil içinde beklerken
diğer şüphelilerin hırsızlık için
binalara girdiği görüldü. Hır-
sızların kapıların zillerini ba-
sarak boş olduğunu
belirledikleri dairelere, kapı ki-
litlerini kırarak girdikleri,
içerde buldukları para ve ziy-
net eşyalarını çaldıkları tespit
edildi.

Güvenlik kameraları 
görüntüledi 

Hırsızlık Büro Amirliğine
bağlı ekipler kimliklerini belir-
ledikleri şüphelilerin Kartal
bölgesinde bir evden hırsızlık

için gittiğini belirledi. Hare-
kete geçen ekipler önce kapıda
otomobilin içinde bekleyen
şüpheliyi, ardından daire ka-
pısını kırarak hırsızlık yap-
maya çalışan şüphelileri
gözaltına aldı. Şüphelilerin
gözaltına alınma anları ise
güvenlik kameraları tarafın-
dan görüntülendi. Asayiş
Şube Müdürlüğüne getirilen
17 yaşındaki M.Ç. ile Ağabey
Ç.(39), Gönül B.(23), ve Sel-
çuk G.(34)'in kuzen oldukları
belirlendi. M.Ç.'nin daha ön-
ceden 17 kez, Ağabey Ç.'nin
31 kez, Gönül B.'nin 14 kez,
Selçuk G.'nin ise 11 kez polis
tarafından yakalandığı tespit
edildi.

1 milyonluk 
hırsızlık yaptılar

Hırsızlık Büro Amirliği ekip-
leri şüphelilerin bir ay içinde
11 adresten yaklaşık 1 milyon
liralık para ve ziynet eşyası
çaldığını belirledi. Poliste iş-
lemleri tamamlanan şüpheli-
ler çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklanarak ceza-
evine gönderildi.
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Şırnak'ta görev
yaparken, Pençe
Harekatı'na katıl-

mak üzere 3 ay önce Irak'a
giden ve Irak'ın kuzeyindeki
Haftanin bölgesinde devam
eden Pençe-3 Harekatında
çıkan çatışmada şehit olan
Sözleşmeli Piyade Er Ber-
kay Işık için İkitelli Cem-

evi'nde tören düzenlendi.
Törene Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk, İstan-
bul Valisi Ali Yerlikaya, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu,
askerler, şehidin yakınları
ve çok sayıda vatandaş ka-
tıldı.

İstanbul'da gündüz boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girerek bir ay
içinde yaklaşık 1 milyon liralık hırsızlık yapan 4 kuzenden oluşan hırsızlık çetesi yakalandı.
Şüphelilerin evlere girişleri ile yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı

Şırnak'ta görev yaparken, Pençe
Harekatı'na katılmak üzere 3 ay

önce Irak'a giden ve Irak'ın
kuzeyindeki Haftanin bölgesinde

devam eden Pençe-3 Harekatında
çıkan çatışmada şehit olan

Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık
için İkitelli Cemevi'nde tören 

düzenlendi. 

istanbul şehidini uğurladı

Yol savaş alanına döndü
Sarıyer'de kamyonetle karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya

çarpıştı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle savrulup başka araçlara da
çarparken, ortalık savaş alanına döndü, kazada 3 kişi yaralandı

kAzA, Kemerburgaz
Caddesi'nde saat
10.00 sıralarında mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Sait Akbulut'un kullandığı 34
DD 9299 plakalı kargo şirketine
ait minibüsle karşı yönden gelen
Murat Özdamar'ın kullandığı 34
GE 7363 plakalı kamyonet kafa
kafaya çarpıştı. Çarpışmanın
şiddetiyle minibüs olduğu yerde
ters istikamete dönerken sürücü
Sait Akbulut, minibüs içerisinde
sıkıştı. Murat Özdamar kontro-
lündeki kamyonet ise yola savru-
larak önce önündeki TIR'a
ardından da bariyerlere çarptık-
tan sonra durabildi. Kazayı gö-
renler durumu sağlık ve polis
ekiplerine bildirdi. Minibüs içeri-
sinde sıkışarak yaralanan sürücü
Sait Akbulut itfaiye ekiplerince,
bariyerlere çarparak durabilen
kamyonet içerisinde yaralanan
sürücü Murat Özdamar ve ya-
nında bulunan Cenk Koç ise va-
tandaşlarca kurtarılarak sağlık
ekiplerine teslim edildi.  Yaralılar
ambulanslarla çevredeki hasta-
nelere kaldırıldı. Zincirleme tra-
fik kazası nedeniyle Cendere
Caddesi üzerinde çift taraflı tra-
fik yoğunluğu oluştu. Kazaya
karışan araçların kaldırılmasıyla
trafik akışı normale döndü.

Kafa kafaya çarpıştılar 

Kazayı gören bir kişi, "Ben arka-
dan geliyordum. Önümdeki
araçla karşıdan gelen aracın kafa
kafaya çarpıştığını gördüm.
Önümdeki araç, şeridinde
seyir haldeydi. Toplamda 
3 kişi yaralandı. Hastaneye
kaldırıldılar" dedi.   DHA

Kağıthane'de
can pazarı
Kağıthane'de 3 katlı binada çıkan
yangında dumandan etkilenen 2 kız
çocuğu ve yaşlı kadınla birlikte bir kedi
de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ÇAğlAyAn Mahallesi Nuralp sokakta
bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında
saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Evin

mutfak bölümünde çıkan yangın nedeniyle tüm
binayı duman kapladı. Yangın çıkan evde duman-
dan etkilenen 2 kız çocuğu ve anneleri vatandaşla-
rın yardımıyla dışarı çıkmayı başardı. Yine üst
katta oturan ve dumandan etkilenen yaşlı bir ka-
dında mahalle sakinleri tarafından dışarı çıkartıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine
itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Bir
süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan-
gına müdahale ederken, yangın çıkan evde du-
mandan etkilenen 3-4 yaşlarındaki 2 kız çocuğu ve
üst katta dumandan etkilenen yaşlı bir kadına am-
bulansta oksijen verilerek ilk müdahalede bulu-
nuldu. İki çocuk daha sonra ambulansla tedbir
amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kedisini de kurtardı 

Yangın çıkan evin üst katındaki evde kedisinin kaldı-
ğını söyleyen Nursel Dumrul itfaiye merdiveni ile
balkondan evine girip kedisini aldı. Dumrul "Evde
bayağı bir duman vardı ben annemin ağzına havlu
koydum, aldım dışarı çıkardım. Annem hasta ol-
duğu için önce onu çıkardım. Sonra kediyi almak
için çıktık kapıyı kıramadık itfaiyenin gelmesini bek-
ledik" diye konuştu.

D-100'de 
feci kaza

d-100 Karayolu
Florya mevkiinde
makas atarken kaza

yaptığı öne sürülen otomobil
ters dönerek metrelerce sürük-
lendi. Kaza saat 13.00 sırala-
rında D-100 Florya mevkiinde
Edirne istikametinde meydana
geldi. İddiaya göre makas ata-
rak ilerleyen otomobilin sürü-
cüsü sağ şeritte seyreden araca
arkadan çarptı. Çarpmanın et-
kisiyle takla atan otomobil met-
relerce sürüklendi. Takla atan
otomobildeki iki genç kazayı
yara almadan atlattı. Kaza ne-
deniyle olay yerine polis, itfaiye
ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Trafiğin tek şeritten sağlanması
nedeniyle Edirne istikametine
yoğunluk oluştu. Kaza yerine
getirilen çekicinin çelik halatı
yetersiz olunca aracı ters çevir-
mek ekiplere düştü. İtfaiye,
takla atan otomobile müdahale
etti.

Genç kızın
cesedi bulundu

FAtİH'te hakkında
kayıp başvurusunda
bulunulan İstanbul

Üniversitesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümü 3. sınıf öğrencisi-
nin cesedi Samatya sahilinde
bulundu. İstanbul Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü
3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'den
haber alamayan ailesi 2 gün
önce polise kayıp ilanında bu-
lundu. Polis, üniversiteli genç
kızı bulmak için çalışma baş-
lattı. Bugün öğle saatlerinde
Samatya Sahili'nde, kayalıkların
üzerinde çanta gören çevredeki-
ler durumu polis ekiplerine bil-
dirdi. Olay yerine gelen polis
ekipleri çantanın iki gün önce
hakkında kayıp başvurusunda
bulunulan Sibel Ünli'ye ait ol-
duğunu tespit etti. 

İkitelli’de korkunç patlama
İkİtellİ'de kullanılmış çakmakların
geri dönüştürüldüğü iş yerinde mey-
dana gelen patlamada  2 kişi yara-

landı. Patlama İkitelli Saraçlar Sanayi Sitesi'nde
meydana geldi. Kullanılmış çakmakların plastik
bölümünün geri dönüştürüldüğü bir iş yerinde
şiddetli bir patlama sesi duyuldu. İddiaya göre
geri dönüşüm yapıldığı sırada çakmak gazının et-
rafa yayılmasıyla patlama meydana geldi. Patla-
manın şiddeti ile iş yerinin duvarları yıkıldı.
Patlama bölgesine yakın olan bazı iş yerlerinde
de hasar oluştu. Bazı dükkanların camları kırıldı.
Yüzlerce çakmak da patlamanın şiddeti ile etrafa
saçıldı. Patlama sırasında iş yerinde bulunan iki
kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambu-
lansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis
ekipleri de patlamanın yaşandığı yerde uzun süre
inceleme yaptı.

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

trAkYA HAlkıNıN 
GÖzDesİ Öz keŞAN

Hırsızlık Cetesı COktU

1 milyon lira
değerinde 

hırsızlık yapan
isimler 

tutuklanarak
cezaevine
gönderildi.
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Ç atalca'da yerel iktidarın değişmesinin
üzerinden 10 aya yakın bir süreç
geçti. Bu süreç içerisinde Çatalca'ya

yapılanlar ve devam eden işler malum. 
Diğer ilçelere baktığımız zaman atla deve
değil yapılanlar ama Çatalca için ilk adımda
büyük işler. 

Mesut Üner şahsiyet olarak sevilen bir
sima haline geldi iyice. Mülayimliği bir hayli
olumlu tepkiler alıyor. 

Ancak belediye içerisindeki bazı isimler-
den şikayetler günden güne artarak devam
ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan değişik-
likler yerinde değişikliklerdi. Devlet kadro-
sunda bulunan başkan yardımcıları ve

müdürler üzerinde geldiği günden bu yana
ikinci değişikliği gerçekleştirdi. 

Buraya kadar her şey güzel! Lakin siyasi
anlamda kendisi ile gelenler için de bir hayli
söylemler başladı sağda, solda... 

Bu söylemlerin tamamı bana 2009 yılında
Belediye Başkanı seçilen Cem Kara'nın ilk
yıllarını hatırlattı. O da ilk zamanlar halk ta-
rafından çok sevilen bir sima olarak lanse
ediliyor idi. Zamanla " Ekibi kötü" cümleleri
iyice ayyuka çıkmıştı. Kimdi bu ekip? Siyase-
ten yanında tutukları mı? Yoksa devlet me-
muru kadrosundakiler mi? 

Mesut Üner'in mesela şu an belediyesinde
çalışan iki kişi var ki dillere destanlar... 

Adamlar " Cem Kara ile
geldik Cem Kara ile gideriz"
derken bugün için " Mesut Üner'in kadrosunu
dolduran ve boşa işgal eden adamlar" forma-
tında! Aslında görev verse var ya " Sen çok
yaşa Mesut Başkan, En Büyük Başkan
Mesut Başkan" çığırtkanlığı ile sokak sokak
gezmezler ise ben bir şey bilmiyorum demek-
tir. Adamlar 10 aydır " Yer bulup gideceğiz"
cümlesinde takılı kaldılar. CV'lerini CHP ka-
nalı ile Büyükşehir Belediyesine yollayanları
söylemiyorum bile. 

Çatalca Belediyesinden iş bekleyen ve "AK
Partinin adayı Mesut Üner kazansın, ben de
işe girebileyim" diyen yüzlerce pırlanta gibi
gençler de var sahi! Onlar İŞ-KUR üzerinden
9 ay 28 günlük mevsimlik işçi olacaklar. 

Ama Mesut Üner söz verdi. " Hiç kimseyi
işten çıkartmayacağım" dedi. Fakat AK Parti
içindeki gençler her geçen gün daha da kırıl-
maya başladı. Bunlara çözüm getirmesi ge-
rekliliği de ortada!

Bİr de iki kişi var! Sokakta en çok onlar
konuşuluyor şu an... Mesut Üner'i parmakla-
rında oynatıyorlarmış. Genel Koordinatör
Halit Aksoy ve Özel Kalem ( Resmi Değil)
Tayfun Durmuş. Peki bu isimler gerçekten
Başkan Mesut Üner'i parmağında oynatıyor
mu? Kimle görüşecek, kiminle görüştürülme-
yecek bu iki isim mi karar veriyor? 

Bana sorarsanız, Hayır! Aslına bakarsa-
nız, bence Mesut Üner her iki ismi de susuz
getirir, susuz götürür. Ama sokaktaki vatan-
daşın neden böyle söylemlerde bulunduğunu
da araştırmak gerekiyor. Yoksa Mesut
Üner'in her iki isimle de bir göbek bağı yok. 

Çok ilginç...
Ne zaman ki " Şu kişiyi araştırayım"

desem illaki bir fasosu çıkıyor. Düşünün biri-
sini araştırıyorsunuz, adamın ömrü hayatı
boyunca üzerinde doğru düzgün malı mülkü
yok, sonra bir bakıyorsunuz ki Ağustos
Ayında 30 Milyon'a yakın mal varlığı oluşu-
yor. Geçen sene ki piyango bu adama mı çıktı
diyorsun kendi kendine o da yok. Durmuş,
durmuş turnayı bir anda gözünden vurmuş.
Ama elde ne tüfek, ne sapan varken.... Dur
bakalım daha neler çıkacak altından! 

Çatalca'yı neler bekliyor?

ZEYNEP VURAL

E ğitime destek için tüm imkanlarını
seferber eden Beylikdüzü Belediyesi,
son 9 ayda ücretsiz olarak düzenle-

diği kültür sanat kurslarıyla 12 bin kişiye
ulaşırken spor okullarıyla da 9 bin 500
çocuk ve genci sporla buluşturdu.  Açtığı
LGS ve YKS kurslarında 600 öğrenciyi sı-
navlara hazırlayan, 500 öğrenciye burs yar-
dımında bulunan Belediye, öğrencilerin
daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için ise
55 okulda bakım ve onarım çalışması yaptı.
‘Her Mahalleye Bir Kreş’ diyerek çıktıkları
yolda, ilk adımı Kavaklı Mutlu Çocuk Mer-
kezi’nin temelini atarak gerçekleştirdiklerini
söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Beledi-
yesi olarak çocuk ve gençlerin eğitim haya-
tına katkı sunmaktan, kültür sanat
kurslarıyla ise vatandaşların kültürel geli-
şimlerine destek sağlamaktan mutluluk
duyduklarını söyledi.

Sanat kurslarında sayı 12 bin

Eğitimde marka kent olma yolunda emin
adımlarla ilerleyen Beylikdüzü Belediye-
si’nin Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı
KÜLTÜR-SEM bünyesinde açtığı kültür

sanat kurslarında,
Nisan 2019’dan bu-
güne kadar geçen 9
aylık süreçte 12 bin
kişi kültür sanat
eğitimi alırken lise-
lere geçiş ve üni-
versiteye giriş
sınavlarına hazırla-
nan gençlere yöne-
lik olarak açılan
ücretsiz LGS ve YKS
kurslarından ise 600
öğrenci faydalandı. 

9 Bin 500 genç 
sporla buluştu

Çocuk ve gençlerin sporla iç içe bir yaşam
sürmeleri için çalışmalarını sürdüren Bey-
likdüzü Belediyesi, son 9 ayda 17 farklı
branşta, 22 ayrı merkezde ücretsiz olarak
düzenlediği Yaz ve Kış Spor Okulları ile 9
bin 500 kişiye ulaştı. 

500 öğrenciye burs yardımı

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına ça-
lışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi,
Beylikdüzü’nde ikamet eden ve belediyeye
burs başvurusunda bulunan öğrencilere ise

burs yardımında
bulunmaya da

devam ediyor. Burs almak
isteyen öğrenciler ile burs vermek isteyen iş
insanları ve özel şirketlerin Beylikdüzü Bele-
diyesi’nin koordinatörlüğünde bir araya gel-
diğini ve burs yardımlarının eğitim öğretim
dönemi boyunca devam ettiğini kaydeden
Başkan Mehmet Murat Çalık, “Belediye
olarak eğitime verilen desteği, geleceğe yapı-
lan bir yatırım olarak görüyoruz. Bu yüz-
den, eğitime destek her zaman önceliğimiz
oldu. Göreve geldiğimden bu yana, 9 aylık
süreçte, 500 öğrenciye burs verenler aracılı-
ğıyla karşılıksız burs yardımında bulunduk.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğiti-
mine destek vermeyi sürdüreceğiz.” diye ko-
nuştu.

Okullar bakımdan geçiyor 

Beylikdüzü’nde okuyan öğrencilerin daha
iyi şartlarda eğitim alabilmesi adına ise okul
yönetimlerinden gelen talepler doğrultu-
sunda, son 9 ayda, Fen İşleri Müdürlüğü
bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla bo-
yadan mermer ve seramik kaplamaya, büst
ve korkuluk yapımından kapı ve wc tadila-
tına, tesisat onarımından kütüphane yenile-
mesine uzanan geniş bir yelpazede 55
okulun bakım ve onarımı yapıldı. 

BEYLIKDUZU’NDE
ONCELIK EGITIM

Göreve geldiği 
günden bu yana, 

9 aylık süreçte eğitim
adına yapılanlara 
ait sayısal verileri

kamuoyuyla paylaşan
Beylikdüzü Belediye

Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Eğitim

her zaman ve her 
koşulda önceliğimiz

olmaya devam 
edecek.” dedi

Seçim döneminde verdiği kreş sözünü de
yerine getiren Başkan mehmet murat çalık,

Kavaklı mutlu çocuk merkezi’nin temelini attı.
‘Her mahalleye Bir Kreş’ diyerek çıktıkları
yolda, ilk adımı Kavaklı mutlu çocuk mer-

kezi’nin temelini atarak gerçekleştirdiklerini
söyleyen Başkan çalık, diğer mahalle-

lerde açılacak kreşler için de proje
çalışmalarının devam ettiğini

belirtti.

Çalışmalar
devam ediyor

İşsizlikle mücadele için anlamlı hareket
Eyüpsultan Belediyesi'nin istihdam seferberliği devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürlüğü İş ve Kariyer Geliştirme Birimi ile Özel Rami Hastanesi arasında istihdam anlaşması gerçekleştirildi

eyÜpsultan Belediyesi'nin
24 Ekim'de Eyüpsultan Kül-
tür Sanat Merkezi'nde dü-

zenlediği Kariyer ve İstihdam
Programı ile İş ve Kariyer Geliştirme
Birimi'ne başvuruda bulunan 160 kişi,
Özel Rami Hastanesi'nin ihtiyaç duyu-
lan bölümlerine yerleştirilecek. Eyüp-
sultan Belediyesi ve Rami Özel
Hastanesi arasında imzalanan an-
laşma gereği iş başvurusunda bulunan
elemanlara Eyüpsultan Belediyesi tara-
fından 100 saatlik “Nitelikli Personel
Eğitimi” verilecek. Marmara Üniversi-
tesi'nden Prof. Dr. Serhat Ulağlı'dan
Duygu Yönetimi, Kriz Yönetimi, Ku-
rumsal Kimlik, Profesyonel Yöneticilik
konularında eğitim alıp başarıyla ta-
mamlayan katılımcılara, eğitim sonrası
sertifikaları takdim edilecek.

Öncelik Eyüpsultan'da olacak

Özel Rami Hastanesi Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Lütfü Şimşek, sağlık sek-
töründe nitelikli istihdam sağladıkları
için Eyüpsultan Belediye Başkanı

Deniz Köken'e teşekkür ettiği konuş-
masında şunları söyledi: “Hastane-
mizde 200 kadar arkadaşımız bizimle
çalışacak. Biz bu personeli işe alırken
Başkan Deniz Köken'le yaptığımız ko-
nuşmada özellikle Eyüpsultan bölge-
sinde yaşayan insanları işe alalım,
onlara öncelik verelim dedik. Yine bu

kapsamda Başkan Deniz Köken'in
önerisi ile Eyüpsultan Belediyesi'nin
düzenlemiş olduğu Kariyer ve İstih-
dam Fuarı'nda müracaatta bulunan ar-
kadaşlarımız arasından belli bir grubu
alıp sağlık sektöründe çalışacak asgari
düzeyde bir eğitim vermeye karar ver-
dik. Bu anlamda bizlere hem fiziki,

hem manevi hem de nitelikli istihdam
konusunda desteğini esirgemeyen Baş-
kan Deniz Köken'e, Eyüpsultan Beledi-
yesi'ne teşekkür ediyorum”

İşveren ve işçi buluşacak

Eğitim programının başlangıcında ka-
tılımcılara seslenen Eyüpsultan Bele-
diye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal,
mutlu toplum, mutlu Eyüpsultan oluş-
turabilmek adına işveren ve işçiyi bu-
luşturan programlara devam
edeceklerini belirterek sözlerine şöyle
devam etti: “Nitelikli personel olabil-
mek adına elinizden ne geliyorsa yapın.
Gerekli eğitimleri alıp, seminer ve kurs-
lara katılarak alabileceğiniz ne kadar
sertifika ve diploma varsa onları alıp
nitelikli bir eleman olmaya çalışın. Bu
eğitim programı da nitelikli bir eleman
olmak adına sizler için önemli bir şans.
Ne iş yaparsın diye sorulduğunda her
işi yaparım modunda olursanız tüm
kapılar duvar olur; açılmaz. Dolayı-
sıyla bu tür fırsatları imkan buldukça
değerlendirmenizde fayda var”

Kartal sağlık
taramasından geçti
Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim alan 6 yaş
grubundan minikler, Kartal Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
etkinlik ile sağlık taramasından geçti

Kartal Begüm Yavuz Kreşi'nde düzen-
lenen sağlık taramasına; Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu

ve İmam Aydın'ın yanı sıra, Kartal Belediyesi Birim
Müdürleri, kreş öğretmenleri ve minik öğrenciler ka-
tıldı. Sağlık taramasından önce Kartal Belediyesi
Kreş Müdür Nazlı Enif Dipşar ve Kartal Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından kreşli
çocuklara sağlık taramasının önemi ve sağlık tara-
ması sırasında neler yapılacağı hakkında bilgi verildi.

14 kreşte daha devam edecek

Sağlık taramasında ise çocuklara kansızlık testi ya-
pıldı. Test kapsamında çocukların parmaklarından
kan alınarak, test cihazında kan değerlerine bakıldı.
Testleri tamamlanan öğrencilere, Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü personeli tarafından kalem hediye edildi.
Sağlık taramaları, Kartal Belediyesi bünyesinde eği-
timlerine devam eden diğer 14 kreşte de rutin olarak
devam edecek.

Ümraniye geleceğe
hazırlanıyor

Ümraniyeli öğrenciler, Ümraniye Be-
lediyesi tarafından kurulan Fen-Deney
Atölyesi'nde deney yaparak bilimsel dü-

şünme tekniklerini geliştiriyor. Sosyal belediyeci-
liği ve eğitimi ilk sıralara koyan Ümraniye
Belediyesi, bu doğrultuda çalışmalar yapmaya
devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından
Necip Fazıl Kültür ve Eğitim Merkezi'nde kurulan
Fen-Deney Atölyesi'ni kullanan öğrenciler, atöl-
yede uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor.
Fen-Deney Atölyesi'nde Ümraniye'de bulunan
okulların 7. sınıf öğrencileri misafir edilerek,
uzman öğretmen tarafından sabun yapımı öğreti-
liyor. Derse büyük bir heyecanla katılan öğrenci-
ler, öğretmenle birlikte atölyede bulunan
malzemeleri kullanarak sabun yapıyor. Böylece
öğrenciler hem deney yapma hem de laboratuvar
malzemelerini tanıma fırsatı buluyor. Ayrıca öğ-
renciler atölyede sabunun hangi maddelerden ya-
pıldığı ve temizleme işleminin nasıl gerçekleştiği
hakkında bilgi alıyor. Öğrenciler laboratuvarda
yaptıkları sabunları evlerine götürüyor.

gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs filosuna dahil etmek üzere, ikinci kez yeni araç incelemesinde bulundu.
TÜYAP son duraktan, Yenibosna’ya kadar test aracında yolculuk yapan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da seyir
halinde yanıtladı. İmamoğlu, “Bugünü çözüyoruz, ama bir yandan 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasını da düşünüyoruz. 
Metrobüs de iyi ama insanları mümkün olduğu kadarıyla metroyla buluşturmakla çözüm bulacağız” dedi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs filo-
suna dahil etmek amacıyla 19 Kasım

2019’da yeni nesil bir otobüsü test etmişti.
İmamoğlu, ikinci teste de bu sabah katıldı.
Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs son durağın-
dan araca binen İmamoğlu’na, İBB Genel
Sekreteri Yavuz Erkut, ulaşımdan sorumlu
Genel Sekreter Yardımcısı Orham Demir,
Başkan Danışmanı Murat Ongun, İETT
Genel Müdürü Alper Kolukısa ve Otobüs
A.Ş. Genel Müdürü Ali Evren Özsoy eşlik
etti. Firma yetkililerinden araçla ilgi detaylı
bilgiler alan İmamoğlu, hareket halindeki
otobüs içerisinde incelemelerde bulundu.
TÜYAP’tan Yenibosna’ya kadar yolculuk
yapan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da
test ettiği araç içerisinde yanıtladı. İma-
moğlu’na sorulan sorular ve İBB Başkanı’nın
sorulara verdiği yanıtlar şöyle oldu:

Hatasız araç tercih etmek zorundayız

“Testler devam edecek mi? Ne zaman filoda
metrobüsleri göreceğiz?” sorusunu cevapla-
yan İmamoğlu, “Bu tür şehirlerin otobüs
alımları, birkaç otobüs değil, oldukça sayısı
yüksek. Hele hele metrobüs hattı performans
açısından çok üst seviyede; yolcu taşıma sevi-
yesi, otobüslerin yaptığı kilometreler açısın-
dan yüksek. Onun için biz maksimum
deneyim, minimum yanlışı bulmak zorunda-
yız. Hatta hatasıza yakın araç tercihi yapmak
zorundayız. Gerekçelerimiz var, araç tercihi
yaparken. Günün arayışları, çevre kirliliğine
dönük tedbirli, karbon salınımını azaltan
araçlar olmasının yanı sıra, yakıt tüketimi,
tabii ki yolcu kapasitesi ve özellikle yolcunun
seyahat konforu, ısıtması, soğutması… Bir-
çok açıdan arayışımız var. Bunu sorguluyo-
ruz. Teknik arkadaşlarımız sorguluyor. Ben
de vakit oldukça, her bir aracı deneyimlemek
istiyorum. Neticede 16 milyon insan adına
karar veriyorsunuz. Geçmişte bazı hatalar
yapılmış. Ne yazık ki milyonlarca liralık araç-
lar depoda yatmış. Bunlar büyük hatalar.
Öyle basit hatalar değil. Milletin parasını kul-
lanıyorsunuz. Kendi zevkinize araç almıyor-
sunuz. O bakımdan en doğru kararı
vereceğiz. Vaktimiz de kalmadı. Gerçekten
otobüs alımı, yenilenmesi konusunda bir
ihmale uğradı İstanbul. Şu anda araçları-
mız, oldukça yüksek kilometrelerde hizmet
ediyorlar. Biran önce yenilenmeye geçme-
miz lazım. Son limitlerindeyiz. Önümüz-
deki günlerde karar verip, yola çıkmak
zorundayız. Zira hiçbir fabrikanın depo-
sunda bu araçlar durmuyor. Bunların üre-
tim ve temin süresi var. Bütün bunların
ışığında, hızlıca karar verip almak istiyoruz.
Hata yapamayız. Yüksek konfor, minimum
maliyet ve uzun yıllara dayalı maliyet, aynı

zamanda çevre duyarlılığı tabi. Tüm bu kav-
ramları ekleyerek, en doğru kararı verece-
ğiz”dedi.

Ortak akılla hareket edeceğiz

Otobüslerde farklı modellerin olacağını akta-
ran İBB Başkanı, “Farklı finansman model-
leri var. Verimlilikten kastım biraz da o. Bu
işlerde ilk günkü maliyetle oturup hesap yap-
mıyorsunuz. Örneğin 10 yıllık hesap yapıyor-
sunuz. İşin
içinde
ba-

kımı var. Orada kendimizi teminat altına
almak istiyoruz. Yakıt tüketimindeki tasarru-
fun maliyete yansıma biçimi var. Bu, sizin
maliyetinizi aşağı düşürüyor. Bütün bunlar
iyi finansman hesapları. Aynı zamanda, araç
teknolojisini deneyimlemiş insanların ortak
kanaati gerekiyor. Burada da mümkün ol-
duğu kadar ortak akılla hareket edeceğiz ve
ona göre karar vereceğiz” diye konuştu.

Uzun vadeli düşünelerimiz var

Ulaşımda geleceği düşündüklerini de kayde-
den İmamoğlu, “Burada da şu anda

bahsetmemizin doğru olmadığı ilave
teknolojiler de konuşulacak. Bun-

lar var kafamızda. Niye konuşulmayacak di-
yorum? Şu anda bazı yasal altlıkları var, tar-
tışmaya açık konular vesaire… Biz, metrobüs
hattına gerçekten kapasitesinin çok üstünde
yüklenildiğinin farkındayız. Bunu hafifletecek
şey nedir? Metro yatırımıdır. İstanbul’un ön-
celiği işte. Nedir metro yatırımı? Örneğin,
Mecidiyeköy-Mahmuybey arasında bu yıl
içinde devreye girecek metronun bile ciddi
oranda metrobüs hattını rahatlatacağını dü-
şünüyoruz. Örneğin, İncirli-Beylikdüzü hattı.
Yıllardır rafta. Bunu oturup hızlıca konuş-
mak istiyoruz. Yine aynı şekilde İstanbul'un
batısını ilgilendiren Mahmutbey'den Esen-
yurt'a giden hattımız var ki, Beylikdüzü met-
rosuyla da birleştirmeyi düşünüyoruz. İhalesi
yapılmış, ama projesi yok ne yazık ki. Ona
çalışıyoruz bir yandan. Bunların da devreye
girmesi, 3-4 yıllık süreçler. Ama metrobüs
açısından baktığınızda da bu hatlar devreye
girdiğinde benim tahminim, ciddi oranda
metrobüs ihtiyacı düşecek. O zaman normal-
leşen transit hat ya da özel tercihli yol gibi
düşünelim, hat şekline dönüşecek. Bu daha
verimli. Bugünü çözüyoruz, ama bir yandan
3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasını da düşünüyoruz.
Bu hatta, insanları mümkün olduğu kada-
rıyla metroyla buluşturmakla çözüm bulaca-
ğız. Ama bu hat ihtiyaç duyulduğu ölçüde
devam edecek. Biz, bugünü değil, aynı za-
manda 5 yılı, 10 yılı, hatta 20 yılı tartışmak
zorundayız. İstanbul'un bu anlamda gelece-
ğini planlamak zorundayız ki sürprizlerle, si-
yasi kararlarla karşılaşmayalım. Daha önce
de siyasi kararlar verildi. İlk planlama örne-
ğin Avcılar-Topkapı idi. ‘Şunu da ekleyelim,
bunu da ekleyelim.’ Verimlilik düşünülmedi.
Orada kaybedilen vakit başka bir yatırımla
çözülseydi belki ihtiyaç duyulmayacaktı. Me-
sela 2003'ten beri her seçim döneminde vaat
edilen İncirli-Beylikdüzü metro hattı çoktan
yapılsaydı bu hat düşünülmeyecekti. Örnek
olarak söylüyorum. Bütün bu işler sürecin
geleceğe dair planlama ihtiyacına dönük bir
pozisyon. Bu konu ihmal edilmiş. Şimdi bun-
ları hep böyle bugünün çözümü ama yarın
daha uzun vadeli çözüm olarak bakıyoruz”
dedi.

Libya konusunda
bilmemiz gerekenler

T ürkiye’nin faaliyet alanını Orta Akdeniz’e,
Libya’ya doğru genişletmesi yönünde özetle-
nebilecek yeni hamleler silsilesi, Akdeniz'in

değişen jeopolitiği ile doğrudan ilişkili. 
27 Kasım 2019’da Türkiye ile Libya'daki Ulusal

Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında Güvenlik ve
Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile Deniz Yetki
Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat
Muhtırasının imzalanması ile hem Libya krizi hem
de Doğu Akdeniz enerji kaynakları çerçevesindeki
tartışmalar uluslararası gündemin ilk sıralarına 
yerleşti.

Bu gelişmenin ardından Libya’da Halife Hafter
tarafından Nisan 2019’dan beri devam ettirilen
Trablus taarruzuna karşı Türkiye’nin UMH’ye des-
tek vermek amacıyla Libya’ya asker gönderilebile-
ceği açıklandı. 26 Aralık’ta ise genişletilmiş il
başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Meclis açıldığında ilk iş ola-
rak Libya'ya asker gönderme tezkeresini sunacakla-
rını belirterek "8-9 Ocak'ta Meclis'ten tezkereyi
geçirip, davete icabet edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Böylece tartışmaların ekseni Doğu Akdeniz’de enerji
rekabeti meselesini de içine alacak şekilde hızlı bir
şekilde Akdeniz’deki jeopolitik rekabet meselesine
kaydı. Türkiye’nin dış politika çıkarlarını Doğu Ak-
deniz’e odaklanarak korumasının mümkün olmadığı
kabulünden hareketle dış politikasının aktif faaliyet
alanını Orta Akdeniz’e, Libya’ya doğru genişletmesi
yönünde özetlenebilecek bu yeni hamleler silsilesi
bölgenin değişen jeopolitiği ile doğrudan ilişkili.

Akdeniz'deki krizin dinamikleri

Akdeniz, uzun bir süredir hem iş birliği imkanları
ama daha çok çatışma risklerini arttıran yeni jeos-
tratejik ittifak ve yakınlaşmalar nedeniyle bölgesel
ve küresel siyasetin başlıca gündem maddeleri ara-
sında yer alıyor. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının
kesişim noktasında yer alması, Akdeniz’in antik
çağlardan beri büyük bir rekabet ve çatışmanın
merkez üssü olmasına neden oldu. Bu tarihsel konu-
muna paralel olarak Soğuk Savaş boyunca hem
ABD hem de NATO için önemli bir egemenlik sahası
olarak küresel siyaset sahnesinde öncelikli bir coğ-
rafya olarak kabul edildi. Ancak özellikle Soğuk
Savaş’ın bitmesinin ardından ilgi, NATO ve ABD dış
politikası açısından güvenli bölge olarak kabul edi-
len Akdeniz’den, küresel siyasetteki diğer rekabet
alanlarına kaydı ve bölgesel aktörlerin rekabeti sı-
nırlı ölçekte bölgesel bir mesele olarak kategorize
edilmeye başlandı.

Fakat bugün gelinen noktada Akdeniz’deki derin
jeopolitik dönüşümün artık bölgesel rekabeti derin-
leştirdiği ve bölgeyi bir çatışmaya doğru sürüklediği
kaçınılmaz bir şekilde tezahür ediyor. Öncelikle
Arap Baharı sonrası bölgede oluşan güç boşluğu ve
bu güç boşluğundan ötürü ortaya çıkan bölgesel re-
kabet, Suriye ve Libya iç savaşlarının bu bölgesel
rekabetin sahası haline gelmesi bu dönüşümün en
önemli katalizörleri olarak görülebilir. Suriye krizi,
bölgesel ve küresel aktörlerin Suriye’nin geleceğini
şekillendirmek adına rekabet ettiği bir saha olması-
nın yanı sıra Rusya ve İran’a yönelik Doğu Akde-
niz’deki kaygıların artmasına da neden oluyor.
Özellikle İran’ın doğu Akdeniz’e uzanma politikası,
Körfez ülkeleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri için de Akdeniz’i önemli bir dış politika
sahası haline getiriyor. Öte yandan Libya krizi, mül-
teci sorunu ve bölgede yoğunlaşan terör örgütlerinin
faaliyetleri nedeniyle Doğu Akdeniz, Fransa ve
İtalya başta olmak üzere Avrupa devletleri için de
bir güvenlik meselesine dönüşmüş durumda.

Değişimin bir diğer önemli itici gücü ise ABD
ulusal güvenlik ve savunma stratejilerinde bölgedeki
büyük güç rekabetinin Rusya, İran ve Çin ekseninde
yeniden tanımlanmasıdır. Batı Pasifik daha fazla il-
giye mazhar olsa da özellikle Rusya ve İran’ın Su-
riye iç savaşının ardından Doğu Akdeniz’e
uzanması, bölgeyi ABD’nin dış politikasında yeniden
üst sıralara taşıdı. ABD'nin bölgedeki varlığının
azaldığı bir zamanda, ortaya çıkan boşluğun İran ve
Rusya tarafından doldurulması özellikle Rusya’nın
donanma ve hava savunma başta olmak üzere as-
keri faaliyetleri, uzun bir süreden sonra ilk defa
Doğu Akdeniz'i Batı’nın güvenliği için öncelikli bir
coğrafya haline getirmiş oldu.

Bölgedeki jeopolitik dönüşümde belirleyici olan
diğer bir faktör ise Doğu Akdeniz'in Avrupa enerji
güvenliği çerçevesinde yeniden tanımlanmasına ve
dolayısıyla bölgedeki aktörlerin rekabete girmesine
neden olan Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynakları-
nın keşfedilmesidir. Özellikle 2006 sonrasında Av-
rupa-Rusya arasında yaşanan doğalgaz krizi
sonrasında Avrupa’nın enerji güvenliği, Avrupa dev-
letlerinin dış politikasının öncelikli gündemi haline
gelmesine neden olurken, Doğu Akdeniz’de bu yeni
arayışlara alternatif sunması nedeniyle ekonomik
güvenlik açısından kilit bir konum kazandı, bu ge-
lişme de bölgede yeni rekabet ve çatışmaların yo-
ğunlaşması ile sonuçlandı. Özellikle son dönemlerde
Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları konusunda bir-
birine yaklaşan Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İs-
rail ve Mısır bu yakınlaşmayı güvenlik işbirliğine de
taşıyarak Türkiye’yi bölgede yalnızlaştırılma çaba-
sına girdi. Öte yandan Yunanistan da NATO'ya ve
ABD ile ilişkilerine yatırım yapmaya istekli bir dış
politika ile silahlanmaya daha fazla bütçe ayırmaya
başlamış durumda.

METROBUS IYI AMA
ASIL COZUM METRO 

Metrobüs hattının uzayıp uzamayacağı konusuna da açıklık
getiren İmamoğlu, “Uzatılabilir. Ama niye uzatılabilir? Belki

buradaki hafifleme, orada böyle bir ihtiyacı çözebilir.Hem Si-
livri hem Büyükçekmece'de ihtiyaçları dinledik. Hızlıca nasıl
çözebiliriz? ‘Ekspres hat çalışın’ dedim İETT'ye. İnsanları hız-
lıca metrobüse taşımak için ekspres hat . Günün ya da ayla-

rın bazı dönemlerinde, çok düşük yoğunluklu bir yolculuk
var. Örneğin kış ile yaz arasında 5-6 kat yolculuk farkı

var. Bütün bunları gözeterek ‘Ekpres hatlar olabilir’
dedik. Popülizmle değil de bilimle hareket etme-

nin hem vatandaş lehine hem İstanbul lehine
olacağının farkındayız” ifadelerini 

kullandı.

Metrobüs
hattı uzayacak mı?

Hrant Dink’i unutmayacağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde, “23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı”nı ziyaret etti. Dink’in eşi Rakel Dink ve kızı Delal Dink,
İmamoğlu’na müzeyi gezdirdi. “Bir barış sözü olan, barışa dair katkı sunmak isteyen bir insan katledildi. Hrant Dink’in bu özelliğinin burada
yansıtılması; ne duyduğunun ne hissettiğinin, aslında ne anlatmak istediğinin burada bire bir kendi kayıtlarından, kendi kaynaklarından
aktarılması çok özel” diyen İmamoğlu, Dink anısına oluşturulan mesaj panosuna, “Her şey çok güzel olacak” notunu bıraktı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant
Dink, 19 Ocak 2007’de, gazete merkezinin bu-
lunduğu Şişli Halaskargazi Caddesi üzerindeki

Sebat Apartmanı’nın önünde öldürüldü. Gazete ve ölü-
münden sonra kurulan Hrant Dink Vakfı, Dink’in adıyla
özdeşleşen binadan 2015 yılında taşındı. Dink Ailesi ve
Vakıf, toplumsal bellekte ve kamusal vicdanda özel bir yer
edinen birinci kattaki ofisi, müzeye dönüştürme kararı aldı.
Hafıza mekanı olarak tasarlanan müze, yaklaşık 4 yıl süren
bir hazırlık sürecinin ardından, 17 Haziran 2019’da ziya-
rete açıldı. Adını, Hrant Dink’in 23 Nisan 1996’da Agos’ta
yayımlanan “23,5 Nisan” başlıklı köşe yazısından alan
“23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı”nın ziyaretçilerinden biri
de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu oldu. Dün akşam saatlerinde müzeye giden
İmamoğlu’nu, Dink’in eşi Rakel Dink ve kızı Delal Dink
karşıladı.

Duygusal anlar yaşandı

İmamoğlu’na, babasının müzede sergilenen anılarıyla ilgi
bilgi veren Delal Dink, hafıza mekanının adının hikayesini,
“Babamın 23 Nisan’ı nasıl coşkuyla kutladığını ve 24 Ni-
san’da hissettiği acıyı paylaştığı bir yazısı var. Ayrıca an-
nemle babamın evlilik yıldönümü. Bir davet aslında;
umuda ve geleceğe dair. ‘Ermenistan’daki çocukları da bir
araya getirebilsek, başka bir gelecek kursak, belki 23,5’ta

buluşabiliriz’ gibi bir davet. Bu mekan da bir davet Türki-
ye’deki herkese. Bu yüzden onun dilini, onun davetini
devam ettirmek istedik bu mekanda” sözleriyle dile getirdi.
Rakel ve Delal Dink’in, Hrant Dink’in katledildiği 19 Ocak
2007’deki haliyle korunan çalışma odasını İmamoğlu’na
gezdirirken oldukça duygulandıkları görüldü. İmamoğlu,
Dink anısına oluşturulan mesaj panosuna, “Her şey çok
güzel olacak” notunu bıraktı.

Yakın tarihi bilmemiz gerekiyor

İmamoğlu, “23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı” ve Hrant
Dink’le ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:
“Vakfın beni ziyaretinde böyle bir müze olduğunu öğren-
dim. Rahmetli Hrant Dink, bence toplumumuzun çok
önemli ve değerli bir sesiydi. Ne yazık ki bir cinayete kur-

ban gitti, katledildi. Bu çok acı bir olay tarihimiz açısından,
ülkemiz açısından. Ve acısını, ismini ne zaman duysak his-
sediyoruz. ‘Keşkelerle’ geçen bir süreç yaşıyoruz çoğu
zaman. Bu ‘keşkeler’i yaşamamak için bu süreçleri, bu
olayları ve bu kişileri taze tutmak lazım zihinde. Toplumsal
hafıza olmayınca, kolay unutuluyor ve hatalar ardı sıra ya-
pılabiliyor. Bu bakımdan büyük bir eksiği tamamlamış bir
anlatım vardı. Açıkçası gezince de onu derinden hissettim.
Nice olayları, nice kişileri ve çok özel insanları, bizim hafı-
zalarda taze tutmamız ve anlatmamız gerekir. Hep, ‘Yakın
Tarih Müzesi gibi bir şey yapsak’ derdim. Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı olduğum ilk yıldan beri arzu ettiğim bir şeydi.
Çok böyle fikirleri üst üste oturtamadık o dönemde. Belki
de böyle parça parça olması da mümkün. Gerçekten yakın
tarihi bilmemiz gerekiyor. Bilmezsek, adım atamayız. En
önemli şey, deneyim. Toplumsal deneyim de önemli. Bun-
ları yaşayarak elde etmeniz mümkün değil. Ama birileri ya-
şamış. Biz, niye bir daha acı olayları yaşayalım ki? Halbuki
bir barış sözü olan, barışa dair katkı sunmak isteyen bir
insan katledildi. Hrant Dink’in bu özelliğinin burada yansı-
tılması ne duyduğunun ne hissettiğinin, aslında ne anlat-
mak istediğinin burada bire bir kendi kayıtlarından, kendi
kaynaklarından aktarılması çok özel. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. İstanbul’da şu anda çok değerli bir
müze gezdiğimi hissettim. Ruhu şad olsun sevgili Hrant
Dink’in.” MUSTAFA DOLU

İmamoğlu, yeni metrobüs
aracında gazetecilerin
sorularını cevapladı.



T ürkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acenta-
ları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin,

geçen yıldan bu yıla artan maliyetler ve ek vergiler oldu-
ğunu belirterek, “Bu ek maliyetler ile hac fiyatlarının 26 bin
liradan başlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sene en
ucuz programın 26 bin lira olacağını düşünüyoruz.” dedi.
Diyaeddin Şahin, Türkiye’de yıllardan beri hacca gitmek
için başvuran ve kurada isminin çıkmasını bekleyen yakla-
şık 2 milyon 300 bin kişi olduğunu ve bu rakamın 175 bine
yakının bu sene hacca gitmek için başvuranlardan oluştu-
ğunu belirtti. Bu sene hacı adaylarının sadece 83 bin 430
tanesinin hacca gidebileceğini ifade eden Şahin, bahsedilen
3 bin 430 kişilik ilave kontenjanın aslında Türkiye nüfusu-
nun güncellenmesi ile alakalı olduğunu kaydetti.

Rakamlar artışa göre belirlendi

Şahin, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda alınan bir karara göre,
İslam ülkelerine nüfusunun binde biri oranında kontenjan
verildiğini aktararak, “Bizim nüfusumuz Birleşmiş Milletler
kayıtlarında birkaç yıldır 80 milyon olarak gözüktüğü için,
Suudi Arabistan oradaki kayıtları baz alarak kontenjan ve-
riyordu. Nüfusumuz güncellendi. 83 milyon 430 bin şek-
linde güncelleme olduğu için onun binde biri oranında bir
kontenjanımız oldu. Yani, önümüzdeki yıllarda bu devam
edecek. Nüfusumuzun artışına göre bu rakam artacak.”
diye konuştu. Umrenin serbest rekabet ortamında acentele-
rin veya Diyanet İşleri Başkanlığının kendi verecekleri hiz-
metlere, kullandıkları hava yolu şirketlerine, kullandıkları
otele, sahada verdikleri hizmete göre tamamen serbest fi-
yatlandırmaya tabi olan bir organizasyon olduğunu dile
getiren Şahin, şunları kaydetti:

51 dolarlık fark

“Umrede bizim zaman zaman yaptığımız uyarılar var. Çok
ucuz fiyatlara olan umre paketlerini almamalarını, bu ko-
nuda dikkatli olmaları gerektiğine dair defalarca uyardık.
Şöyle, bu işin belli bir maliyeti var. Bu maliyetin altında sa-
tışlar elbette hizmetten çalma anlamına gelen olumsuz so-
nuçlar doğuracak ve yolcuları mağdur edecektir. Yani, bin
50 dolardan aşağı olan umre programlarından uzak durul-
ması lazım. Bu rakam 900 dolar şeklindeydi. Fakat sürekli
artan maiyetler var. Suudi Arabistan tarafından konan ek

vergiler var.” Şahin, 1 Ocak itibarıyla vize fiyatlarında 51
dolarlık bir artış daha olduğunu kaydederek, sağlık ve seya-
hat sigortası zorunluluğunun getirildiğini ve bunun direk
umre fiyatlarına 51 dolar ek zam olarak yansıyacağını dile
getirdi.

Fiyat artışı var

Geçen yıl en ucuz hac programının 15 bin 480 bin Suudi
Arabistan riyali olduğunu anımsatan Şahin, “Bu 24 bin
500 lira civarında bir bedeldi. Geçen yıldan bu yıla artan
maliyetler oldu. Ek vergiler oldu. Bu ek maliyetler ile hac fi-
yatlarının 26 bin liradan başlayacağını rahatlıkla söyleyebi-
liriz. Bu sene en ucuz programın 26 bin lira olacağını
düşünüyoruz. 16 bin 300 ila 16 bin 500 bin Suudi Arabis-
tan riyali arasında bir fiyatın olacağını tahmin ediyoruz.
Geçen yıldan bu zamana kadar gelen ek vergi ve zamlar fi-
yatı zorunlu olarak bu noktaya getirmektedir.” ifadelerini
kullandı. Şahin, umreye yapılan zammın acenteleri ol-
dukça zor durumda bıraktığına işarete ederek, “Biz prog-
ramlarımızın aylar öncesinden satışlarını yapıyoruz.
Sömestir tatilinde umreye çok yoğun bir ilgi oluyor her
sene. Bu sene de yoğun bir ilgi var. Acentelerimiz satışlarını
iki ay öncesinde tamamladı. Belli bir bedel üzerinde hacı-
larla, umrecilerle anlaştılar. Fakat vize aşamasına gelindi-
ğinde sürpriz bir şekilde zam geldi. Umre için 50 dolar
ciddi bir zam. Bu ciddi bir şekilde acentelerimizi zor du-
rumda bıraktı. Önümüzdeki aylarda bunun zam olarak
yansıması kaçınılmaz.” diye konuştu.
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HAC ZIYARETI ARTIK
DAHA PAHALI
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin,
"Geçen yıldan bu yıla artan maliyetler oldu.
Ek vergiler oldu. Bu ek maliyetler ile hac
fiyatlarının 26 bin liradan başlayacağını
rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi

Hazine ve Maliye Ba-
kanı Berat Albayrak,
enflasyonda 2019'u 

hedeflenen yüzde 12 seviyesinin 
altında kapattıklarını, 2020'de de
enflasyonla mücadelenin, ana 
gündemlerinden olacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,

sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki
hesabından açıklamalarda bu-
lundu. Enflasyonla mücadelenin,
2020'de de ana gündemlerden ola-
cağını belirten Bakan Albayrak,
şunları kaydetti: "Enflasyonda
2019'u hedeflediğimiz yüzde 12
seviyesinin altında kapattık.

2020'de de enflasyonla mücadele
ana gündemlerimizden biri olacak.
İnşallah, ürün ve hizmet piyasala-
rında rekabeti daha da iyileştire-
rek, üretimi güçlendirerek
enflasyonu tek hanelerde istikrara
kavuşturacağız. 2019'da ihracatı-
mız yüzde 2,04 artışla 180,5 mil-

yar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi
rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kut-
luyorum. İhracata ve katma de-
ğerli üretime dayalı büyüme için
kaynaklarımızı özellikle bu alan-
larda değerlendirmeye ve üretici-
lerimizi desteklemeye devam
edeceğiz."

Albayrak: Enflasyonla mücadele edeceğiz

EKONOMİ

Zam şampiyonu
SARIMSAK 
Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda
geçen yıl en yüksek fiyat artışı
yüzde 149 ile sarımsakta gerçekleşti

Gıdada geçen yıl en yüksek fiyat artışı
yüzde 149 ile sarımsakta, en fazla fiyat dü-
şüşü ise yüzde 49,7 ile kuru soğanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı
derlemeye göre, Aralık 2019'da yıllık enflasyon yüzde
11,84 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık
değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde
10,89, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 43,12
olarak hesaplandı. Geçen sene bir önceki yıla göre 75
gıda ürününün fiyatında artış görüldü, 43 ürünün fi-
yatı azaldı. Söz konusu dönemde fiyatı en çok artan
ürün yüzde 149 ile sarımsak oldu, bu ürünün kilo-
gram fiyatı 37 lirayı geçti. Sarımsağı yüzde 49,1 ile yer
fıstığı, yüzde 43,2 ile limon, yüzde 40,8 ile konserveler,
yüzde 34,5 ile Antep fıstığı, yüzde 29,2 ile fındık içi ve
yüzde 25 ile portakal izledi. Bulgurda yüzde 24,7, ba-
lıkta yüzde 24,6, ay çekirdeğinde yüzde 24,5, makar-
nada yüzde 23,7, kabak çekirdeğinde yüzde 22,6,
şehriyede yüzde 21,9, fiyat artışı oldu.

Hac başvuruları ve hac kayıtlarının e-devlet kapısı
üzerinden yapılacağını vurgulayan Şahin, bu uygula-
manın kendilerinin de talebi olduğunu ve bu seneki
bakanlıklar arası hac ve umre kurulu kararı uyarınca
böyle bir uygulamaya gidildiğini kaydetti. Şahin, bu
sezon başında ön kayıtlar esnasında e-devlet üzerin-
den zaten bir pratiklerinin olduğunu belirterek, bundan
sonra özellikle kura çekildikten sonra kura sonuçlarını
e-devlet üzerinden öğrenileceğini söyledi. Kayıtların
başlayacağı 13 Ocak’ta her hacı adayının e-devlet
kimlik doğrulama sistemi üzerinden acente ile mi Di-
yanet İşleri Başkanlığı ile mi gideceğini seçeceğine
işaret eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Acente-
ler ile gideceğini seçtikten sonra acentenin payından
o kişiye bir kişilik boş yer ayrılacak veya iki kişi iseler
iki kişilik yer ayrılacak. Sonra istediği acente ile hacı
adaylarımız anlaşabilecek. Hacı adayları ile acentele-
rin karşı karşıya gelip anlaşma yapması noktasına ge-
linceye kadarki kısmı tamamen hacı adaylarının özgür
iradesiyle kendi e-devlet şifresi üzerinden yapacağı
seçimle mümkün olacak. Bu çok köklü bir değişim.
Özellikle bütün hacı adaylarımıza e devlet şifrelerini
şimdiden almalarını öneriyorum. Kuralar çıktıktan
sonra PTT’lerde ve postanelerde yoğunluk olacaktır.”

Başvurular 
e-devlet üstünden

İhracatta rekor kırdık
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018'de ihracatta rekor kırıldığını
hatırlatarak, "2019'da o rekorun da üzerine çıktık. İhracatımız
yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar oldu" dedi

Pekcan, Bakan-
lıkta düzenlediği
basın toplantı-

sında, 2019 yılı dış ticaret ra-
kamlarını açıkladı. Geçen yıl
küresel ekonomide görülen
tüm zorluklara ve olumsuz et-
kenlere rağmen özellikle ihra-
catta kaydedilen olumlu ve
güçlü performansın Türki-
ye'nin ne kadar dinamik ve po-
tansiyeli güçlü bir ülke
olduğunu ortaya koyduğunu
belirten Pekcan, "2018'de rekor
kırmıştık, bu sene o rekorun da
üzerine çıktık. 2019 yılı ihraca-
tımız yüzde 2,04 artışla 180
milyar 468 milyon dolar oldu."
ifadesini kullandı. Pekcan, it-
halatın da yüzde 9 azalışla 210
milyar 394 milyon dolar ola-
rak gerçekleştiğini dile getire-
rek, "Dış ticaret açığımız da
yüzde 44,9 düşerek 54 milyar
323 milyar dolar iken 2019 so-
nunda 29 milyar 926 milyon
dolar olarak gerçekleşti. Dola-
yısıyla ülkemizin dış finans-
man ihtiyacına 24 milyar 397
milyon dolarlık pozitif katkı
yapmış bulunmaktayız. İhra-
catın ithalatı karşılama oranı
da 9,3 puan artarak yüzde

76,5'ten yüzde 85,8'e yüksel-
miştir." diye konuştu. 2019 yılı
ocak-ekim dönemi verilerine
göre hizmet ihracatının da bir
önceki yılın aynı dönemine kı-
yasla yüzde 10,3 artışla 46,6
milyar dolar seviyesinde ger-
çekleştiğini, 28 milyar dolar
hizmet ticareti fazlası verildi-
ğini belirten Pekcan, müteah-
hitlik sektörünün de yurt
dışında 2019 yılında aralık ayı
verilerine göre 18 milyar dolar-
lık proje üstlendiğini aktardı.

Büyümeye 4,7 puanlık
rekor katkı

Pekcan, net ihracatın Türki-
ye'nin büyümesine 2018 yı-
lında 3,6 puan katkı
sağladığını belirterek şunları
kaydetti: "2019 yılı ilk üç çey-
rek verileri itibarıyla net ihra-
catımız büyümeye 4,7 puan
katkı sağlamıştır. Bu Türki-
ye'de son 18 yılda yürütülen
dış ticaretin ülkenin büyüme-
sinde ulaşılan en büyük katkı-
dır. Avro/dolar paritesinin de
ihracatımıza 4,5 milyar dolar-
lık negatif etkisi söz konusu ol-
muştur. Bütün bu
olumsuzluklara rağmen ihra-

catın önemli bir düzeyde art-
ması küresel risklere karşı
gerek ticaret politikası yöneti-
minin gerekse ihracatçılarımı-
zın aksiyon alabilme
kabiliyetinin ne kadar güçlen-
diğinin somut bir göstergesi-
dir. Küresel talepteki
yavaşlama ve artan belirsizlik
küresel ticaret üzerinde baskı
oluşturmakta, ülkelerin ihracat
hacimlerini sınırlamakta, dün-
yanın önde gelen ihracatçı ül-
kelerinin dahi ihracatlarını
olumsuz etkilemektedir.
2019'da ihracatını en fazla ar-
tıran ilk 50 ülkenin ihracatı
yüzde 2,7 azalmıştır. Türki-
ye'nin ihracatı yılın 9. ayı itiba-
rıyla 2,6 arttı. Türkiye dünya
sıralamasında ihracat artış
oranında 7. sıraya geldi. Değer
bazında ihracat artışıyla bera-
ber Türkiye dünyada ihracat
artışında 5. ülke olma başarı-
sını gerçekleştirdi."  Bakan
Pekcan, ülke gruplarına göre
en fazla ihracatın AB'ye yapıl-
dığına işaret ederek, Yakın ve
Orta Doğu ülkelerine ihracatın
da yüzde 7,1 arttığını ve 35
milyar dolar civarında gerçek-
leştiğini söyledi.

Mobilya sektöründe
yüzler gülüyor

Vatandaşlar mobilyadaki KDV
oranının yüzde 18'den yüzde 8'e 
indirilmesini sevinçle karşıladı

Vatandaşlardan Hasan Bedel, yaptığı
açıklamada, indirim dolayısıyla Bakan Al-
bayrak'a teşekkür ederek, "KDV indirimi-

nin yapılması çok güzel oldu. Özellikle yeni evlenecek
çiftlerimiz için bu indirim çok anlamlı olacak. Bu
durum piyasanın da hareketlenmesini sağlayacaktır."
dedi. Bahadır Çağlar ise indirim haberlerinin her
zaman vatandaşı sevindirdiğini ifade etti. Çağlar,
"Farklı sektörlerde de indirim bekliyoruz. Piyasalar ha-
reketlenecektir. Özellikle yazın düğünler öncesi daha
fazla alışveriş yapılacaktır. Keşke ben evlenirken de
böyle bir indirim olsaydı." ifadelerini kullandı.  y

Ruhsar Pekcan



G elecek Partisi Politika İzleme Ku-
rulu (PİK) Koordinatörü Feridun
Bilgin yaptığı açıklamada, "Basın-

daki arkadaşlar geçmiş bazı konuşmaları
gündeme getirerek, bir fikir değiştirme gibi
gösterme gayretleri var. Yeni göreve başla-
mış bir başbakanın detayına hiçbir şekilde
hakim olmadığı kendisinden önceki hükü-
met tarafından başlatılmış projeye elinde
hiçbir veri olmaksızın karşı çıkması bekle-
nemez. Bilakis de sahiplenmesi lazımdır
ama sayın başbakanın da verdiği talimatlar
doğrultusunda çalışmalar başlayınca pro-
jenin detayları yavaş yavaş ortaya çıktı"
dedi.

Finansı soru işareti 

"Bu konuların kamuoyu tarafından bir çe-
lişki olarak addedilmemesi gerektiğini düşü-
nüyoruz" diyen Bilgin, "2007 seçim
beyannamesinde Kanal İstanbul yok" diye
konuştu. Bilgin, projenin ÇED raporu, iha-
leye ilişkin bilgilendirmemesinin şüphe
uyandırdığını söyleyerek "Getireceği avan-
tajlardan ziyade daha fazla dezavantaj geti-
receği düşünceleri vardır. Boğaz’ın
trafiğinde artma değil azalma olması öngö-
rülüyor" ifadesini kullandı. "İstanbul Bo-
ğazı’nda Marmaray tüneli yapılırken
gemilerin şeridi teke düşürülmüştür, karşı-

lıklı trafik olmadığı için kaza riski azalmıştır"
diyen Bilgin, "Hem trafik hem de kaza bakı-
mından Boğazlar’dan geçişi tehdit edecek
bir husus görünmemektedir. Kanal İstanbul
daha dar ve daha sığ olacağı için kaza riski

fazladır. Ters yönde akıntı olacağı için hızı
düşürecektir" açıklamasında bulundu.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne de değinen
Bilgin, "İkinci başlığımız ekonomik değer-
lendirme. Montrö Sözleşmesi’ne göre gemi-

leri zorla Kanal İstanbul’a yönlendirilemez.
Kanal İstanbul’un geçiş ücreti Boğaz’dan
daha fazla olacak maliyet, baz alırsak. Bu
rakamlarla Kanal’ın nasıl finanse edeceği
hususu büyük bir soru işaretidir" dedi.
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Terör örgütlerine geçit yok
İçİşleRİ Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık
Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın 2019
yılı faaliyetlerine içeren bilgilendirme top-

lantısında konuştu. İsmail Çataklı, 2019 yılında iç
güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda büyük
ve orta çaplı olmak üzere 117 bin 37, şehirlerde ise

tüm terör örgütlerine yönelik 24 bin 169 olmak üzere
toplam 141 bin 206 operasyon yapıldığını söyledi.
Çataklı, "Bu operasyonlarda terör örgütlerine yar-
dım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu de-
ğerlendirilen 52 bin 697 terör, 215 bin
411 uyuşturucu, 33 bin 121 kaçakçılık suçlarından

ve 8 bin 996 düzensiz göçle mücadele kapsamında
olmak üzere toplam 310 bin 150 kişi gözaltına alın-
mıştır. 2019 yılında yurt içinde 'Terörden Arananlar
Listesi'nde 13 kırmızı, 2 yeşil, 19 turuncu, 92 gri ve15
liste dışı olmak üzere 149'u sözde üst düzey toplam
bin 694 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

Ben hiç kimseye
kumpas kurmadım

İZMİR'de, Selçuk Belediye Başkanı
Filiz Ceritoğlu Sengel'e sözlü ve fiziki
saldırıda bulunduğu gerekçesiyle par-

tisinden tedbirli olarak ihraç edilen CHP'li Vefa
Ülgür, "Ben ne o hanımefendiye ne de bugüne
kadar hayatımda hiçbir kadına böyle kumpas
falan kurmadım" dedi. Şirince Mahallesi'ndeki
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamala-
rında, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu
Sengel'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu ge-
rekçesiyle eski belediye başkanı CHP'li Vefa
Ülgür, partiden tedbirli olarak ihraç edildi.
Karar itiraz etmeyeceğini söyleyen Vefa Ülgür,
"Karara itiraz etmeyeceğim, çünkü itiraz et-
meye değer bulmuyorum. Gerçekten hiç uğraş-
mayacağım" dedi. Ülgür, Filiz Ceritoğlu
Sengel'e yönelik sözlü ve fiziki saldırı iddiala-
rına karşı yargı sürecinin devam ettiğini belirte-
rek, "Gün gelince her şey anlaşılacak. Siyasette
bu işler böyle. Biraz zamana ihtiyaç var. Ben ne
o hanımefendiye ne de bugüne kadar haya-
tımda hiçbir kadına böyle kumpas falan kur-
madım" diye konuştu. Öte yandan, 31 Mart
yerel seçimleri sürecinde Menemen Belediye
Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ile karşı karşıya
gelen eski belediye başkanı CHP'li Tahir Şa-
hin'e de tedbirli kınama cezası verildi.

Gelecek Partisi’nden yapılan
açıklamada, Kanal İstanbul’un
Boğazları güvence altına
alan Montrö’yü delebileceği
uyarısında bulunuldu.

MONTRÖ UYARISI

CHP ‘iSTEMEZUK’ 
ÖTESiNE GECMiYOR

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma
Aksal, Edirne'nin Keşan ilçe belediyesi
tarafından yeniden düzenlenmesi için

çalışma başlatılan Kunduracılar Çarşısı'nda in-
celemede bulundu. İncelemeye, Keşan Belediye
Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti Keşan
İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da katıldı. Fatma
Aksal, burada gazetecilere gündeme dair açıkla-
malarda bulundu.

Güney sınırları garanti altında

Fatma Aksal, Türkiye'nin Libya'ya asker gönder-
mesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda kabul
edilen Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne ilişkin, "Bu
oylama gündeme farklı şekillerde geliyor ama
Yunanistan'ın bütün hedefi Türkiye'nin deniz sa-
hasını Antalya körfezine kısıtlamaktı. Ama yaptı-
ğımız bu tarihi anlaşmayla güney sınırlarımızı
garanti altına aldık. CHP diyor ki, 'Ne işimiz var
bizim Libya'da?'. Ben de CHP'lilere sorarım,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne işi vardı Lib-
ya'da?' Biliyorsunuz o zaman Libya'ya gitmesi
yasaktı. Çok ağır hastaydı. Buna rağmen Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, Libya'ya gitti. Libya
bizim için hayati önemdedir. Tarihi ve kültürel
bağlarımız vardır. Onun ötesinde bizim güney sı-
nırımızın güvenliği için bu anlaşma çok önem-
liydi" diye konuştu.

Trakya çok önemli

'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili de konuşan
Aksal, "Gemilerin boğazdan geçişi çok büyük
tehlikeler yaratıyor. Bu konuyla ilgili çok sayıda
görüşme yapıldı. Deprem riski de, çevreye vere-
ceği etkilerde hepsi araştırıldı. Dünyada ilk defa
bir kanal yapılmıyor. Panama, Süveyş kanalları
var. Bu ülkeler, bu kanallardan korkunç derecede
para kazanıyor. Bizde boğazdan geçiş ücretsiz.
Ancak gemiler boğazdan geçmek için bazen
günlerce bekliyor.” dedi.

ONCE DESTEKLEDI
SONRA ELESTIRDI
"Kanal İstanbul" tartışılmaya devam ederken, Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi, merak edilen 
raporunu açıkladı. Davutoğlu, Başbakan olduğu dönemde “Kanal İstanbul” için “Yüzyılın en büyük 
projelerinden biri” derken, geçen günlerde yaptığı açıklamada “Kanal İstanbul”a karşı olduğunu belirtmişti

Yardım eli uzatmak
maceraperestlik mi?
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Libya'ya asker göndermeyi 
maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar. Bakiyemize sahip çıkmak, Türkiye'nin Doğu 
Akdeniz'deki haklarını muhafaza etmek, Müslüman ve kardeş bir ülkeye yardım eli 
uzatmak, ne zamandan beri maceraperestlik oluyor?" dedi

BBP lideri Destici, çe-
şitli ziyaretlerde bulun-
mak üzere geldiği

Kayseri'de, Valilik ve Büyükşehir
Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettik-
ten sonra basın toplantısı düzen-
lendi. Destici, BBP olarak terörle
mücadeleyi her noktada destekle-
diklerini, Türkiye'nin dış politikada
ciddi hamleler yaptığını söyledi.
Türkiye'nin 10'dan fazla ülkede as-
keri üssünün bulunduğunu kayde-
den Destici, "Bunların bir kısmı
Birleşmiş Milletler (BM) kararları
ile gerçekleşmiş bir kısmı da bu-
lunduğumuz ülkelerin davetleri
üzerine olmuştur. Bu Türkiye
Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü
gösteriyor. 'Türkiye sadece kendi
sınırları içinden sorumludur, sınır-
ları dışı bizi ilgilendirmez' gibi es-
kiden olan sakat bir anlayışı da
böylelikle yıktı. Türkiye bu hastalı-
ğını yendi" diye konuştu.

HDP eşittir PKK

Libya tezkeresinin dün TBMM'de
kabul edildiğini hatırlatan Destici,
"Ben, bu tezkereye 'evet' demeyen
HDP'yi anlıyorum. Çünkü HDP
eşittir PKK. Ancak bunun dışında
kalanları anlamakta güçlük çeki-
yorum. Libya'ya asker göndermeyi
maceraperestlik olarak nitelendiri-

yorlar. Bakiyemize sahip çıkmaz,
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki
haklarını muhafaza etmek, Müs-
lüman ve kardeş bir ülkeye yardım
eli uzatmak, ne zamandan beri
maceraperestlik oluyor?" dedi. 

Türkiye davet üzerine
Libya'da

BBP lideri Destici, tezkereye karşı
olanların, "Bizim askerimizin 2 bin
kilometre ötede ne işi var?" dedi-
ğini kaydederek, şunları söyledi:
"Elin oğlu 10 bin kilometre öte-
den, hiçbir yakınlığı olmadığı
halde geliyor. Biz neden gitmeye-
ceğiz? 100 sene önce oralar bizim
toprağımız değil miydi? Herkes gi-
decek biz duracağız öyle mi? Bu
kafayı anlamakta zorlanıyorum.
Bir diğer itiraz gerekçeleri, Arap iç
savaşına bizim neden müdahil
oluyormuşuz. Az ufku olan ve ya-
şanan hadiseleri değerlendirilenle-
rin ifade edeceği bir laf değil.
ABD, Rusya ve İsrail kendi emel-
lerini gerçekleştirmek petrol ve
doğal gaza el koymak için orada-
lar. Hafter onların kuklasıdır. Tür-
kiye Libya'nın uluslararası meşru
hükümeti ile anlaşmalar imzalıyor.
Onun daveti üzerine Libya'ya gidi-
yor. Oradaki durum bir iç savaşın
ötesine geçildi." 

İsmail
Çataklı

Mustafa
Destici



S abahladığım bir geceyi daha bitirip,
geride bıraktığım saatlerde haber ka-
nallarının art arda verdiği haberlerin

başını yine kadın cinayetleri ile ilgili haberle-
rin çektiğini görürken en son kadın cinayeti-
nin Iğdır'da yaşandığı ve cinayeti
gerçekleştirenin bir öğretmen ve ölenin ise
üniversitede okuyan bir kadın olduğunu yani
bu cinayetlerin cahil insanlarca değil akıllı
olarak bildiğimiz okumuşlarca da gerçekleş-
tirildiğini görüp, bu konuda yeni bir yazı
daha ele almayı düşünürken, yeni bir son da-

kika ölüm haberi daha geliyordu benim gibi
bir hayli yorulan bilgisayarımın sağ
köşesine..

Ve dün ele aldığım, 'Suriye Hükumeti de
Resmi Hükümettir' başlıklı yazımın üzerin-
den 24 saat geçmemişti ki BOP'u bölgede
adım adım olmazsa da ülke ülke (!) hayata
geçirme hesapları yapan ve İran Devrim
Muhafız Komutanı Kasım Süleymani'nin
DAEŞ lideri gibi bir operasyonla öldürül-
düğü haberini veriyordu son dakika ölüm 
haberleri..

Ve yine aynı son dakika ha-
berlerinde MİT operasyonuyla PKK'lı bir üst
düzey yöneticinin daha öldürüldüğü haberi
de geliyordu..

Kadın ölümlerinin devam ettiği ve kadın-
lar bu ölümlerin durdurulmasını isteyen ey-
lemler yaparken bu konuda üzerlerine
düşenin ne olduğunu düşünmedikleri gibi..

Irak, Suriye, Cezayir, Tunus, Mısır ve son

olarak da Libya'nın sınırlarının yeniden çizil-
diği kanın petrole karıştığı Ortadoğu'da du-
rumun nereye varacağı da düşünülemez..

Türkiye'ye komşu olan ve Suriye gibi
resmi bir devlet olan İran'ın resmi askerini
terörist ilan edip, bölge ülkelerinin istihbarat
ortaklığıyla öldürülen ABD'nin bölgedeki
BOP hesabının masaya yatırılmadığı gibi..

Kadın ölümlerine neden olan cinayetleri
adeta tetikleyen yasa ve genelgelerle durdur-
maya çalışanların bu yasa ve genelgelerin iç-
eriğine bakmadıkları gibi Ortadoğuya da
geniş açıdan bakmıyorlar. Bölge de sıranın
kime geleceğini düşünmeden Libya'ya asker
gönderme hesapları yaparken..

Ha, bu arada unutmadan DAEŞ liderinin
bölge devletlerinin karşılıklı hesapları yani
AL/VER taktiği ile çalışan istihbaratlarının
bilgi alış/verişi sonucu ortadan kaldırılması
gibi İran'ın Devrim Muhafızları Komutanı
Kasım Süleymani'de aynı yöntemle öldürü-
lürken, asker indirmeye  hazırlandığımız
Libya havaalanı da bombalanıyordu..

Kısacası kadın, erkek, insan ya da devlet
olarak yaşanan olayların, yaşatılan gergin-
likler sonucu sıranın  kendilerine  geleceğini
görülmediği, anlaşılamadığı ve ard arda
gelen son dakika haberlerini izleyip, dinler-
ken..

...

Son dakika ölümleri...
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Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesi durumunda 
Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmeyeceğini dile getirdi. Turhan, ileride deniz trafiğinin artacağını
iddia etti. Turhan güzergâhı çevreye en az zarar verecek alan olarak tespit ettiklerini söyledi

U laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Kanal İs-
tanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Turhan, "Kanal İstanbul'un yapılma nedeni birinci

olarak, Boğaz ve çevresinde yaşayan canlıların hayatı. İkin-
cisi çevre üçüncüsü de tarihi dokumuzun korunması. Bo-
ğaz'dan ortalama yılda 43 bin gemi geçiyor. Boğaz'dan
1950 yılında 50 metrelik gemiler geçerken bugün 350 metre-
lik gemiler geçiyor. Gelecekte Boğaz'daki deniz trafiği risk-
leri artacak. Uluslararası yük trafiğinin daha da artacağı
görünüyor. 2035'te bu rakamın 70 bin olacağı tahmin edili-
yor. Kanalın yapılmasına karar verdikten sonra güzergâh-
ları tespit ettik" diye konuştu. 

5 adet güzergah var

NTV canlı yayınına katılan Turhan, "İnşa edilebilecek 5
adet güzergâh var. Arazi ve sahada araştırıldı ve incelendi.
Alternatif güzergahlar ve birbirleriyle mukayesesi... Bunla-
rın en az maliyetlisi, çevreye en az zararlı olanı araştırılıp
Küçükçekmece-Durusu koridoruna karar verdik. Küçük-
çekmece-Ağaçlı hattı kısa olmasına rağmen su ve orman
alanlarına zararı nedeniyle vazgeçildi. Maliyeti ve işletme

ücretlerinin daha az olmasına rağmen tercih edilmedi.
Onun için bu güzergâh değil de Küçükçekmece-Durusu gü-
zergahına karar verildi" dedi. Turhan, "Dünyanın en büyük
laboratuvarlarından birinde testler yapıldı, modellendi.
Marmara Denizi’nde oksijen sorunu var. İstanbul Boğa-
zı'ndaki akım hızı 2,2 metresaniye. Ona yakın bir değer ölç-
tük laboratuvarda. Buradaki oksijen hareketine çok fazla
etkisi olmayacak, olumlu etkisi olacak" ifadesini kullandı.
Turhan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bizim yaptığımız
kanal Montrö Sözleşmesi'nde bir probleme sebep olmaya-
cak. Kanal İstanbul projesi çevreye en az zarar verecek gü-
zergâh seçildi.Boğaz’da şu an gemilerin ortalama bekleme
süresi 14 saat. Türk armatörleri bu kanalın gelecekte çok
büyük ihtiyaç olduğunu belirtti. Boğaz’daki güvenliği için
ileride daha sıkı tedbirler alabiliriz. Her gün Üsküdar’dan
Beşiktaş’a geçen yeğenim ‘Önceden 15 dakikada geçiyor-
duk şimdi yarım saat deniz trafiği var’ dedi. Boğaz’dan 25
bin gemi ancak geçirebileceğiz. Kanal İstanbul bir su yolu
projesiÇ Kanalımızın boyutları hesapladık. Kanalın sahi-
linde yüz ellişer metrede yaşam mekânları yapacağız. Ka-
nalın sahili civarında yapılaşma izin vermeyeceğiz.”

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Kanal İstanbul çevreye 
zarar vermeyecek HERKES

RAHAT
OLSUN!

TurHan, “Küçükçekmece Gölü’nü çevre-
sinde riskli yerler var, biz buralarda bu in-
sanlara yapı vereceğiz. Bu çok önemli bir
konu. Kanal nasıl kendini yaptıracak? Yap-
işlet- devret modeli ile yapacağız. Kanalın
yakınındaki arsaların ticari olarak değer-

lendirmesiyle finansman yapacağız.Biz
planlamamızı, kanalımızın yerini belirledik,
kanalın yapıldığı yerlerde önemli hatlar
var, bunlarla ilgili tüm çalışmaları tanımla-
dık. Hizmetin aksamaması için oradaki
yolları yeniden yapacağız. Kanal güzergâ-

hından çıkan toprağı Karadeniz kenarın-
daki bölgeye götüreceğiz. durusu ve Kara-
deniz arasında tedbir alacağız. Sızma
mesafesini uzatmış olacağız. Kanalın sevi-
yesi sıfır olacak. Buna karşı da tedbirleri-
mizi alacağız” dedi.

Küçükçekmece’de
riskli yerler var

Demiryollarının durumu vahim!
CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, bugün Ankara’da yaşanan tren kazasının ardından TCDD’yi uyardı: “Bakıma giden
trenin iki vagonu raydan çıktı. Tek tesellimiz trenin boş olması. Dolu trenlerin geçtiği ve 250 kilometreyi sadece bir bekçinin
kontrol ettiği, yandaş müteahhitlere ihale edilen demiryollarımızın durumu vahim! Kontrolleri artırın, tedbir alın.”

Çorlu Katliamı Davası’nda
gündeme gelen bilirkişi heyeti-
nin TCDD ile maddi ilişkilerini

soru önergesinde Bakanlığa sorduğunu
söyleyen Şeker, Bakanlık tarafından veri-
len yanıtı şöyle değerlendirdi: “Çorlu Da-
vası’nda hazırlanan bilirkişi raporu
birçok yerde eksiklikleri ve hataları sırala-
yıp, sonunda TCDD yönetiminin bir so-
rumluluğu olmadığını anlatıyordu.
Bilirkişi heyeti ile TCDD arasında maddi
ilişkiler olduğu avukatlar tarafından dile
getirilmişti. Soru önergemizde bunu

Ulaştırma Bakanı’na sorduk. Bakanlık
verdiği yanıtta, bilirkişi heyetindeki Bekir
Binboğa, Sıddık Yarman ve Mustafa Ka-
raşahin’e 14 ayrı danışmanlık sözleşmesi
için İstanbul ve Süleyman Demirel Üni-
versiteleri Döner Sermayeleri aracılığıyla
1.040.000 TL ödendiğini açıkladı. Danış-
man bilirkişinin ortak olduğu Savronik
şirketi aracılığıyla TCDD’den aldığı iha-
leler bunun dışında. Mahkeme heyeti,
heyet ile idare arasındaki maddi ilişkiler,
rapordaki çelişkiler üzerine yapılan itiraz-
ları dikkate alarak yeni bir bilirkişi raporu

için karar almıştı. Bakanlığın yanıtı, bili-
nen bu maddi ilişkiyi belgelemiş oldu.
Ortada ciddi bir etik sorun vardı. Bu doğ-
rulandı.”

250 kilometrede 1 bekçi var

Çorlu Katliamı Davası’nda sanık olarak
yargılanan Turgut Kurt’un ifadelerinin
çok önemli olduğunu belirten Şeker, bu-
radan yola çıkarak Ulaştırma Bakanlı-
ğı’na sorular sorduğunu, gelen yanıtların
da Turgut Kurt’u doğruladığını söyledi:
“Turgut Kurt, duruşmada yol bekçileri
kadrolarının yeterli olmadığını, benzer
risklerin tüm hatlarda sürdüğünü ifade

etmişti. Bakanlığa ayrıntılı olarak sor-
duk. Verilen yanıtlardan tüm hat-

larda riskin sürdüğünü
görüyoruz. Bakanlık, sorumuz

üzerine yol bakım müdürlük-
lerinin sorumluluk sahasının

ortalama 200-250 kilo-
metre olduğunu söylüyor.
Çorlu Katliamı’nın ya-
şandığı nokta 1. Bölge
müdürlüğü’ne bağlı 14.
Demiryolu Bakım Mü-
dürlüğü’nün sorumlu-
luk alanı yaklaşık 250
kilometre. Yine soru-
muza verdiği yanıtta
250 kilometre hattan
sorumlu 1 demiryolu
bakım müdürü, 3 yol
bakım şefi, 4 yol sürve-

yanı, 4 hat bakım ona-
rım memuru, 15 yol

bakım onarım işçisi, 2 sa-
natsız işçi, 7 mühendis, 4

operatör ve 2 tekniker ya-
nında 1 tane de Yol Geçit

Kontrol Memuru görev yap-
maktadır deniyor. Yol Geçit

Kontrol Memuru, Yol Bekçileri’nin
yeni adı. Diğer görevliler yol bekçisi-

nin, yeni adıyla yol geçit kontrol me-
murunun tespit ettiği arızaları,

bozuklukları tamir ediyor. Yani önce arı-
zanın, bozulmanın tespit edilmesi lazım,
ama bunun için 250 kilometreden so-
rumlu tek çalışan var. Bakanlık ceva-
bında, bir Yol Geçit Kontrol
Memuru’nun günde 10 kilometre mesa-
feyi yaya olarak kontrol ettiğini söylüyor.
250 kilometre sorumluluk alanı ve günde
10 kilometre. Risk sürüyor ve acilen ted-
bir alınması gerekiyor.”

Müdür uyardı yetkililer dinlemedi

Sanık Turgut Kurt’un, duruşmada “eksik
kadroların tamamlanması için üstlerine
uyarıda bulunduğunu”  belirtmesi üze-
rine bunu da soru önergesinde Bakanlığa
sorduğunu söyleyen İstanbul Milletvekili
Dr. Ali Şeker, “İdare, verdiği yanıtta ke-
lime oyunu yapmış. Kurt’un yol bekçisi
kadrosu için rapor vermediğini söylemiş
ama ardından ‘işyerindeki işçi ve memur
nüve kadrosunun tamamlanması için
bağlı olduğu Yol Servis Müdürlüğü’ne
talepte bulunmuştur’ demiş. Sorumlu
çalışanın, hatlardaki eksik kadroları
tamamlayalım raporunu almışlar
ve bir şey yapmamışlar. Katlia-
mın ardından, kayıp yakınla-
rının isyanı özellikle bu
duruma. Yapılan uyarı-
lara rağmen sorumlu-
luklarını yerine
getirmeyen yetkililer
yargılansın istiyor-
lar.” dedi.
NERGİS 
DEMİR-
KAYA

Kazanın ertesi günü bölgeye gittiğini, yerinde
gözlemler yaptığını ve fotoğrafladığını ifade
eden Şeker, sorulara cevapları yazan yetkililerin
olay yerini görmediğini düşündüğünü belirtti:
“TCDD, tüm kamu kurumlarında uygulandığı gibi,
hatların yapımını ve bakımını yeterli uzmanlıkları
olmayan yandaş müteahhitlere ihaleleri aktarıyor. Si-
yasi irade ve müteahhitler TCDD çalışanları üzerinde
baskı kuruyor. Hattın güvenliği için yapılması gereken
mühendislik hizmetleri kağıt üzerinde kalıyor. Demir-
yolu hatlarının kurulduğu altyapı platformlarının 6
metre genişliğinde olması gerekiyor. Çorlu Katliamı’nın
yaşandığı menfezde bunun böyle olmadığını yerinde
tespit ettik. Menfezin üzerine gelen kısımdaki demir
rayların altında bulunan kumlu toprak sel sularının
etkisiyle boşalmış, demir raylar havada kalmıştı. Ba-
kanlık önergemize verdiği yanıtta kamu ihale kanu-
nuna atıfta bulunarak 6 metre genişliğin her yerde
sağlandığını söylüyor. Gerçekler bunun böyle ol-
madığını hepimize gösteriyor. ‘Türkiye’deki de-
miryolu menfezlerinin yüzde 96’sı Çorlu Tren
Katliamı’nın yaşandığı Sarılar Köyü’ndeki
menfezden daha kötü durumda’ diyerek
gerçekleri haykıran uzmanların ifade-
sine kulak verin. Önlem alın.”

Biz gördük 
yetkililer görmedi 

Türkiye
oyunu bozar

İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı 
operasyonlardan sorumlu birimi Kudüs Gücü
Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD
güçleri tarafından öldürülmesinin yeni kaotik
bir tabloya yol açacağına dikkat çeken Prof.
Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Dünyada barış
dilinin üzerine çekilen terör oyununu bozacak
olan tek ülke Türkiye’dir” dedi

İran Devrim Muhafızları'nın yurt
dışı operasyonlardan sorumlu birimi
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Sü-

leymani'nin Irak'ta ABD güçleri tarafından öldü-
rülmesi sonrası yaşanabilecek gelişmeleri
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da yorumladı. Süley-
mani’nin öldürülmesinin yeni kaotik ve karmaşık
bir tabloyu tarif ettiğine vurgu yapan Hacısali-
hoğlu şunları söyledi: “Düzensizlikten çıkan dev-
şirme stratejisi var. Suriye’yi, Irak’ı bir savaş
tarlası haline getirmek, terör örgütlerini burada
üreterek birbirleriyle yarışırcasına bir ortama
dönüştürüp bir yandan da birçok çıkarı elde ede-
bilmek, bölgeyi yeniden silah pazarı haline geti-
rebilmek, denenmemiş silahları denemek…
Bütün bunlar için bir zıtlığa ihtiyaç var. O zıtlık,
sürekli Sünni- Şii çatışmasını öne çıkarmaktır.
Bu anlamda İran’da bu durumu besleyenler ara-
sında yer alıyor. İsrail’in varlığı, İran’ın varlığıyla
özdeş hale gelmeye başlıyor. Bu açıdan İslam
coğrafyasının içine düştüğü bunalımın ta kendi-
sidir, tarifidir. Yeri geldi sadece Sünni-Şii çelişki-
sinden yararlanılmadı. Son dönem itibariyle
Sünni yapıyı da parçalamak ve dağıtmak adına
bir blok davranış göstermesiyle bir yığın terör ör-
gütleri peydahlandı. DEAŞ, İslam’ın özünde
olacak bir şey değildir”

Türkiye bir cevherdir

Saldırı sonrası İran’dan sert açıklamalar yapıldı-
ğını hatırlatan ve İslam’ın toplumsal anlayışının
kardeşlik, hukuk ve adalet olduğunun altını çizen
Hacısalihoğlu, “Bölge mazlum haklarına, İslam
coğrafyasına barışın egemen olması gerekiyor.
Tüm dünyaya bu cevher işlenebilse bu durum
yayılacaktır. Ama üzerine büyük bir örtü çekil-
miştir. Sömürgeci refleks hiç körelmediği sürece
yeryüzünden bunu beslemektedir. Bu örtüde
terör örtüsüdür. Bu oyunu bozacak olan tek ülke
Türkiye’dir. İran bu konuya ne kadar katkı sağ-
lar, ne kadar bu oyunun içindedir bilinmez ancak
her şey zıttı ile kaimdir. Bütün bunlar açısından
İran bir rol üstleniyorsa, o da beslenir. İran’ın da
bu konuda hataları çoktur. Türkiye gibi bu ko-
nuda koşulsuz, hiçbir şartı olmadan bütün maz-
lumlar için çırpınan bir Türkiye’nin önce İslam
dünyasına, önce insanlığa mazlum haklara, hep-
sine sunacağı katkının kıymetini bilerek destek
olunması gerekir” dedi.

Göbeklitepe 
rekora koştu

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır
noktası" olarak nitelendirilen ve unESCO dünya Mi-
rası listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2019'da 412 bin

378 kişiyi ağırlayarak rekora imza attı. Her yıl birçok yerli ve yabancı
turistin ilgiyle ziyaret ettiği ören yerinde, Cumhurbaşkanı recep Tayyip

Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından ziyaretçi sayı-
sında önemli artış yaşandı. Her geçen gün tanınırlığı artan Göbeklitepe, yak-

laşık 6 yıl önce unESCO "dünya Mirası Geçici listesi"ne alındı, geçen sene
temmuzda ise Bahreyn'de düzenlenen 42. dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda

dünya Mirası listesi'ne dahil edildi. Yurt içi ile dışında çeşitli etkinlikler ve sergilerle
ünü dünya geneline yayılan Göbeklite,

konu alındığı belgesel ve animasyon filmle-
riyle de her yaş grubunun ilgisini topladı. Kısa

süre önce vizyona giren TrT Çocuk kanalının se-
vilen çizgi dizisi rafadan Tayfa'nın sinema filmi

"rafadan Tayfa Göbeklitepe"nin tüm zamanların açı-
lış rekorunu kırması da özel bir şey” dedi.

Cahit Turhan

Yaşar
Hacısalihoğlu

Ali
Şeker



İ stanbul'da motorlu kuryelik yapan
Cihan Yüzügüllü, sistemin yaşattığı
mecburiyetten dolayı kural ihlalleri

yapıldığını söylüyor. Yüzügüllü, "Verilen
paketlerde yoğunluk olduğu zaman ister
istemez trafik akışında makas attığımız
oluyor. Emniyet şeridine de girip çıktığı-
mız oluyor. Ama bir otomobil kadar em-
niyet şeridini ihlal etmiyoruz. Ya da trafiği
tehlikeye atmıyoruz. Biz kendimizi kurta-
rabilecek şekilde hareketlerde bulunabili-
yoruz ama trafikteki araçlar bizi fark
etmeden, sinyalini vermeden direkt sola
ve sağa dönüyor. Sabah aynı ofiste çalış-
tığım arkadaşım kendi şeridinde giderken,
bir araba birden önüne kırmış. Düştü ve
hastaneden yeni geldi. Tek yapılması ge-
reken trafikteki araçların, motosikletlere
biraz daha duyarlı olması" şeklinde 
konuştu.

Müşteri memnuniyeti önemli

Hasan Ceylan da motorlu kurye çalışanı.
19 yıldır bu işi yapıyor. Bir paket içindeki
telefonu, 25 dakika içinde sahibine teslim
etmesi gerektiği, çalıştığı şirket tarafından
kendisine bildirildi. Ceylan, Altuniza-
de'den Mecidiyeköy'e hareket etmeden
önce mesleğinin zorluklarını anlattı. Cey-
lan, amaçlarının müşteri memnuniyeti ol-
duğunu belirterek "Telefonun teslimi için
1.5  saat vakit vardı. Şu an 25 dakika vakti
kaldı. Onu yetiştirmeye çalışıyorum şu an.
Arkadaşlarımdan çok kaza yapan oldu.
Bizim de yaşadığımız ufak kazalar oldu
ama müşteriyi memnun etmeye çalışıyo-
ruz" ifadelerini kullandı.

Bir hata her şeye mal ediliyor

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı
Mustafa Özdemir, ise kargo ve evrak taşı-
yan kuryelerin, yemek paketi taşıyanlarla
karıştırıldığını söyledi. Gün içinde sürekli
hareket halinde olduklarını belirten Özde-
mir, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Motosikletli kuryelik günü birlik yapılan
bir iş. 365 gün, 24 saat müşterinin sizi
aradığı an hizmet vermekle yükümlü ol-
duğunuz meslek grubu. Ben 25 yıldır bu
işi yapıyorum. Biz İstanbul'u gün içinde
bir baştan diğer başa dolaşan insanlarız.
Şimdi insanlar sadece yaşadıkları ilçede,
semtte, kaldırımda giden paket servisi ele-
manlarına göre bütün motosiklet camia-
sını yargılıyorlar. Yanlış olan bu. 'Bir
insan kötü' diye bütün insanlık kötü ol-
muyor. Bize uygulanan politika, bir moto-
sikletin yapmış olduğu bir hata bütün

camiaya mâl ediliyor. Bu yanlış."

Meslek statüsüne alınmalı

Motorlu kuryelik mesleğinin tehlikeli
meslek sınıfına alınması gerektiğini ifade
eden Mustafa Özdemir, şöyle devam etti
"Motosikletli kuryelik bu işten ekmek pa-
rası kazananların yaptığı bir meslek. 30
yıldır bu sektör var. Devlet nezdinde iler-
lemiş bir tarafı yok. Biz bununla ilgili Ça-
lışma Bakanlığı ile iletişim halindeyiz. Bir
an önce tehlikeli meslek sınıfına alınsın.
Gerekli şartlar düzeltilsin. Biz motosikletli
kuryeler için mesleki yeterlilik belgesi çı-
kardık. Şu an bu belgenin bir hükmü yok.
Tehlikeli meslek sınıfına girdiği zaman bu
belge mecbur kılınıyor. Bir motosikletli,
İstanbul şartlarında kurallara uyarsa ölür.
Çünkü bugün motosikletlilere uygulanan
hız sınırı 80, 100 arasında. Benim yanım-
dan hafriyat kamyonu 120 km hızla geçi-
yor. Rüzgarı beni savuruyor. Ben kendimi
korumak için emniyet şeridine kaçıyorum.
İşlerine geldiğinde 'sen araç değilsin em-
niyet şeridine geç' ,  işlerine gelmediği
zaman 'motorlar niye emniyet şeridinde

gidiyor?' diyorlar. İnsanların burada
temel önceliği aciliyet falan değil, emni-
yette giderken bizim temel önceliğimiz
kendi canımızı korumak. Sıkışık trafikte
araçların arasında gitmek daha tehlikeli.
Ben emniyetli gitmek için oradan gidiyo-
rum. Trafikte en duyarlı sürücüler moto-
siklet sürücüleridir."

Kurye çalışanı değnekle yürüyor

Motorlu kuryelik yapan Çetin Göksu, 
1 Nisan günü bir başka aracın ters yöne
girmesi nedeniyle kaza yaptı. Göksu, o
günden beri koltuk değnekleriyle yürü-
yor ve çalışamıyor. "9 ay oldu, 6 ay daha
çekeceğim" diyen Çetin Göksu, "İkinci
bir ameliyat oldum. Düzelecek miyim,
düzelmeyecek miyim belli değil. Karşı
taraf beni ne aradı ne sordu. Daha ne
zamana kadar bu şekilde bastonlarla
gezip, çalışacağız? Pizzacılar yüzünden
biz çok çekiyoruz. Ben 27 senedir motor
kullanıyorum ve ilk defa bir kaza yap-
tım. O da hiçbir hatam olmadığı
halde yaşandı" diye 
konuştu. DHA
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Kimi kargo, kimi evrak,
kimi yemek taşıyor.

Onlar günün her saati
yollarda. Mevsim yaz
veya kış olsa da fark 

etmiyor. Günün her saati
cadde ve sokaklarda

gördüğümüz motorlu
kurye ve yemek paketi

servisçileri, verilen
adrese ulaşma çabasıyla
adeta zamanla yarışıyor

Mecburen kaldırıma çıkıyoruzKargo
ve evrak taşıyan motorlu kuryeler,
kaldırımı daha çok yemek paketi taşı-
yan motosikletlilerin kullandığını
ifade ediyor. Üsküdar'da bulunan bir
yemek firmasında çalışan Müjdat Şa-
kınay, gelen siparişler üzerine yola
çıkıyor ev ve iş yerlerine paket yemek
servisi götürüyor.  Şakınay mecbur
kaldıkları için kaldırımlardan gittikle-
rini ifade ederek, "Biz keyfimizden
gitmiyoruz. Müşteri bana 'nerede kal-
dın' diye soruyor. Yalan söylemenin
bir anlamı yok. Yan yollardan, kaldı-
rımlardan gidiyoruz. Mecbur kaldığı-
mızdan dolayı böyle gidiyoruz. Biz de
sakin bir şekilde gitmeyi isteriz. Her-
kesin kurallara uymasını isteriz. Mec-
buriyetten gidiyoruz buralardan. Geç
kaldığımızda yemek siparişini iptal
ediyorlar. Ben kendiliğimden geç kal-
mıyorum ki. Buraya geldiğimde de si-
pariş iptal edildiği için sıkıntı oluyor"
şeklinde konuştu.

Mecburen kaldırıma çıkıyoruz

Belediyenin Kültür Yayınları’ndan çıkan iki yeni
kitap raflarda yerini aldı. I. Dünya Savaşı’na

Bakmak adlı kitap, okuyucularla buluştu

kadıköy Beledi-
yesi 2017 yılında
başlattığı “Ulusal

Oyun Yazma” yarışmasında
dereceye giren oyunları Kül-
tür Yayınları bünyesinde ki-
taplaştırıyor. Bu sene üçüncü
yılına giren yarışmanın
2018’de ilk üçe girmiş oyun-
ları da Turgut Çeviker’in der-
lemesiyle kitap haline
getirildi. Mehmet Selçuk Bil-
ge’nin “İnsan Hüznü”
oyunu birinci, Aslı Ayhan’ın
“Huzur Apartmanı” oyunu
ikinci, Nedim Saban’ın “Ba-
baannemin İlk Twit’i” ve
Cihan Çakan’ın “Benim
Annem Cumartesi” oyunu
üçüncü olmuştu.

Dünya savaşını
anlatıyor

Belediyenin Kültür Yayınla-
rı’ndan çıkan bir diğer kitap
ise “Yüz Yılın Ardından I.

Dünya Savaşı’na Bakmak”
oldu. Dr. Evren Mercan ve
Safiye Türker’in yayına ha-
zırladığı kitap; Kadıköy Be-
lediyesi Tarih Edebiyat
Sanat Kütüphanesi’nde
(TESAK) Birinci Dünya Sa-
vaşı’nın 100’üncü yılı sebe-
biyle Prof. Dr. Bilsay Kuruç,
Prof. Dr. Korkut Boratav,
Prof. Dr. Haluk Oral, Prof.
Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr.
Mesut Uyar ve Prof. Dr. Cü-
neyt Akalın tarafından ger-
çekleştirilen sempozyum,
panel ve konferansların der-
lemesinden oluşuyor.  Birinci
Dünya Savaşı’nın genel
özellikleri, cepheleri, savaşın
dünyayı sarsan sonuçları ve
Rus Devrimi’nin irdelendiği
konferanslardan derlenen
kitap, bu savaştan bazı kesit-
ler sunarak dünyayı kasıp
kavuran, dönüştüren bir sa-
vaşı anlatıyor.

Kelle KoltuKta
çalışıyorlar

Grafitinin bedeli 
55 bin Türk Lirası

Marmaray'ın tren setlerini, grafiticilerin tuval olarak kullanması, TCDD
Taşımacılık A.Ş.'ye 55 bin TL'lik fatura çıkardı. TCDD'nin grafitilerin temizlen-
mesi için açtığı ihale sonuçlandı. Temizleme çalışması yaklaşık 1 ay sürecek

Çoğunlukla ka-
musal alanda yer
alan duvar ya da

yüzeye çizilmiş, kazınmış
veya püskürtülmüş yazı ve
çizimler olarak bilinen
grafiti, Marmaray tren setle-
rine yapılınca TCDD tarafın-
dan temizlenmesi için ihale
açıldı. TCDD Taşımacılık
A.Ş. Genel Müdürlüğü Mar-
maray İşletme Müdürlü-
ğü'nce 18 Kasım
2019'da düzenlenen 'Mar-
maray tren setlerinin grafiti-
ciler tarafından boyanan dış
yüzeylerinin temizlenmesi
için alan bazlı (1000 metre-
kare) temizlik yaptırılması
işi' ihalesi sonuçlandı.
İhale, Kip Elbise Kuru Te-
mizleme Çamaşır Yıkımı
San. ve Tic. Ltd. Şirketi tara-
fından 55 bin TL'ye üstle-
nildi. Toplam 6
firmadan geçerli teklifin veril-
diği ihaleye en iyi teklif, Kip
firmasınca verildi. Sözleş-
meye göre temizlik işi, yıl so-
nuna kadar tamamlanacak.

İBB için de sorun

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'nce (İBB) de grafitilerin
temizlenmesi için uğraşılıyor.

İBB tarafından bu iş için özel
temizleme aracı alındı. İBB
şirketlerinden İSTAÇ tarafın-
dan 2018'de 'Grafiti (duvar
yazıları), Afiş ve Boya Çı-
karma, Zemin Temizleme
Aracı Alım İşi' için ihale
açıldı. Temizleme
aracı için İSTAÇ tarafından
600 bin TL ödeme yapıldı.

Grafitinin kısa tarihi 

Grafiti, 1970'li yılların ba-
şında ABD'de ortaya çıktı.
Genellikle kamusal alanda
yer alan duvar ya da yüzeye
çizilmiş, kazınmış veya püs-
kürtülmüş yazı ve çizimler
olarak tanımlanan grafiti,
Yunanca 'graphein' (yazmak)
kelimesinden gelmiştir ve
İtalyanca 'sgraffio' (karala-
mak) kelimesinden türetil-
miştir. Grafiti, sanat dalı
olarak görenlerin yanı sıra
kamusal ve tarihi yapılara
yönelik vandalizm olarak da
değerlendiriliyor. New
York'ta 1960'lı yıllarda, poli-
tik eylemciler ve sokak çetele-
rinin seslerini duyurmak ve
kendi çetelerinin sınırlarını
belirlemek için benimsedik-
leri grafiti, 1970'li yıllarda or-
taya çıkan rap ve hip hop

kültürü ile dünyada yaygın-
laştı. 'TAKI183' takma is-
miyle duvarlara imza atan
postacı hakkında, 21 Tem-
muz 1971'de New York
Times gazetesinde yayımla-
nan makale ile grafiti, dün-
yada duyuldu. New York'taki
binaların dış cephelerinin ko-
ruyucu malzeme ile kapatıl-
maya başlanması üzerine
grafiti, metrolara ve yer al-
tına indi. Grafiti, New York
şehir metrosunda otoriteye
karşı çıkma ritüeline dön-
üştü. Grafiti, 1970'lerde
ABD'nin hemen hemen ge-
neline yayıldı. 1980'lerde
'Style Wars' ve 'Wild
Style' adlı iki belgesel ile gra-
fiti ve hip hop kültürü, geniş
kitlelere yayıldı. 1990'lı yıl-
larda grafitiye özgü giyim,
yaşam tarzı ve literatür oluş-
turdu. 'Thiery Noir' adlı
sokak sanatçısının, Berlin
Duvarı'nın yıkılışına eşlik
eden grafitileri, uluslararası
ün kazanınca grafiti, 'özgür-
lük isteminin sanatsal ifadesi'
olarak değerlendirildi. Grafi-
tinin kaligrafik biçimi, 2000'li
yıllarda kültürel ve teknik
olanaklar ile yeni boyut ka-
zandı.

Otobüslere takograf 
zorunluluğu geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarafından yayınlanan yeni yönetmeliğe göre
31 Aralık 2019'dan itibaren otobüs ve kamyonlardaki sayısal takograflardan
veri indirme ve verilerin bakanlığa gönderimi zorunlu oldu

Sürücü verilerinin analiz edil-
diği bu sistemle kazaların da
önüne geçilmesi planlanıyor. Bu

verilerin sistem üzerinden aktarılmasıyla
şoförlerin sürüş saatleri ve hız aşımları
analiz edilebilecek. Bu sistem sayesinde
sürüş saatlerinde bir esneme olması önle-
necek ve şoförler hız limitlerine uymak zo-
runda kalıyor. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı tarafından kurulan çalışmada,
sayısal takograflar, kamyon ve otobüslerde
kara kutu görevi görürken, sürücü ve yolcu-
ların da kendilerini güvende hissetmeleri
amaçlanıyor. Takograf üzerinden sayısal
analiz yapılmasını sağlayan sistemin geliş-
tiricisi olan firmanın Genel Müdürü Fırat
Yılanlı , " Sayısal takograflar esasında ticari
araçların birer kara kutusu niteliğinde. Sa-
yısal takograflar üzerindeki aracın sürüş
sürelerini, sürüş hızını, yapılan ihlalleri kay-
deden bir elektronik cihazdır. Aracın belirli
sensörleri ile entegre edilmiş bir cihaz, bu
cihaz bu sensörlerden aldığı verileri kendi
üzerine kaydediyor, bu kaydetmiş olduğu
verileri de belirli sistemler aracılığıyla dışa-
rıya verebiliyor. Bu sayısal takograflardan
veri indirme ve bu verileri saklama hali ha-
zırdaki yönetmeliklerimizde zorunlu olan
bir şey ama bu indirilen verilerin Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı'nın sistemlerine gön-
derilmesi 01.01.2020 tarihinde başladı,. Bu

verilerin bakanlığın sistemine gönderilme-
siyle birlikte bu verilerden analizler yapıla-
bilecek. " dedi.

Firmalar puanlanabilecek

"Firmalara, Bakanlık tarafından belirli pu-
anlar verilecek, bu analizlerin sonucunda
ortaya çıkacak bu puanlamalar. Bunların
belirli metotları var tamamıyla bakanlığa
özgü metotlar. " diyen  Yılanlı, “Herkese
hayırlı olsun” dedi.

Kadıköy Belediyesi
kitap bastı
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aB Komisyonu Sözcüsü
Peter Stano, yaptığı ya-
zılı açıklamada, Libya

krizine askeri yollardan çözüm bu-
lunamayacağını belirterek, sahada
çatışan taraflara destek vermenin
ülkenin ve bölgenin istikrarsızlaş-
masından öte bir fayda sağlamaya-
cağı değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamada, Libya'ya asker gönde-
rilmesine ilişkin tezkerenin
TBMM'de kabul edilmesinin "en-
dişe verici" olduğu öne sürüldü.
Tüm uluslararası aktörlerin, Birleş-
miş Milletler (BM) silah ambargo-
suna, BM'nin çabalarına ve Berlin
sürecine tam saygı duyması gerek-
tiği belirtilen açıklamada, bunların
Libya'da barışa giden tek yol ol-

duğu ifade edildi.

Savaş yanlısı darbeci Gen-
eral Hafter

Libya'nın doğusundaki silahlı güçle-
rin lideri darbeci General Halife
Hafter, başkent Trablus'u ele geçir-
mek için 4 Nisan'da saldırı emri ver-
miş, bunun üzerine uluslararası
meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat
Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı
operasyon başlatmıştı. BM tarafın-
dan daha önce sunulan barış görüş-
meleri teklifini reddeden Hafter,
Libya'daki çatışmanın ancak askeri
yollarla çözülebileceğini savun-
muştu. Hedefine ulaşamayan Haf-
ter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a
yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla

yeni bir saldırı talimatı vermiş, Haf-
ter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin
batısında başta Misrata olmak
üzere 10 kentte seferberlik ilan edil-
mişti. Mısır, Suudi Arabistan ve Bir-
leşik Arap Emirlikleri (BAE),
Libya’nın doğusundaki darbeci Ge-
neral Halife Hafter’e destek veriyor.
Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batı-
sındaki şehirleri, BM tarafın-
dan desteklenen ve
uluslararası
alanda tanınan
Fayiz es-Ser-
rac liderli-
ğindeki
UMH
kontrol
ediyor.

H azali, İran Devrim Muhafızları Ordu-
su'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı
Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Baş-

kan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD
saldırısında öldürülmesinin ardından yazılı açık-
lama yaptı. Açıklamasında Hazali, "Süleymani
ve Mühendis'in suikastının karşılığı İsrail'in sonu,
ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak." ifadelerini
kullandı. Şii milis gücü komutanı Hazali ayrıca,
"milislerine yakın gelecek için hazır olma" çağrı-
sında bulundu. Mecliste grubu bulunan Şii Ulu-
sal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim de
Süleymani ve Mühendis'in ölümüyle ilgili yazılı
açıklama yayımladı. Hekim, ABD'nin saldırıyla
Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini savunarak, hü-
kümeti yapılan saldırılara karşı harekete geçmeye
çağırdı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs
Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi
Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühen-
dis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldı-
rıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İstihbaratı kim sızdırdı?

Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi, İran Devrim
Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Ko-
mutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan
Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik
bilgilerin Iraklı taraflarca ABD'lilere verildiğinin
tahmin edildiğini belirtti. Haşdi Şabi tarafından
yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti
Şam'dan gelen Süleymani'nin uçağının yerel sa-
atle akşam 11'de Bağdat Uluslararası Havalima-

nı'na iniş yaptığı ifade edildi. Mühendis'in Sü-
leymani ile aynı uçakta olmadığı ancak onu
karşılamak için havalimanına gittiği aktarılan
açıklamada, istihbarat bilgisinin Iraklı bazı ta-
raflarca ABD'lilere sızdırıldığının tahmin edil-
diği belirtildi. Açıklamada, saldırının ABD'ye
ait Silahlı İnsansız Hava Aracı ile gece yarısı
gerçekleştirildiği, olayın tam olarak araçların
hareket etmesi ve havalimanın çıkış kapısına
ulaşmasıyla vuku bulduğu vurgulandı. Hava
saldırısında Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra
Süleymani'nin damadı ile Haşdi Şabi Halkla
İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed
Rıza Cabiri, Hasan Abdulhadi, Haşdi Şabi
Üyeleri Haydar Ali, Muhammed eş Şibani ve
Samır Abdullah'ın da ölenler arasında olduğu
kaydedildi.

ABD'ye karşı birlik olma çağrısı 

Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi çatısı altındaki
Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri, Kasım
Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD
tarafından öldürülmesinin ardından "ülkedeki
tüm ulusal güçlere birlik olma" çağrısında bu-
lundu. Amiri, İran Devrim Muhafızları Ordu-
su'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım
Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı
Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesine ilişkin
yazılı açıklama yaptı. Irak Meclisi'nde 2'nci parti
konumundaki Fetih Koalisyonu lideri de olan
Amiri, açıklamasında ABD askerlerinin ülkeden
çıkarılması için tüm ulusal güçleri aynı safta bir-
leşmeye çağırdı.

Irak'ta
öldürülen Süleymani ve Mühendis ile çok yakın
ilişkilere sahip olduğu bilinen Amiri, ayrıca saldı-
rıyı "kirli bir suç" olarak niteledi. ABD Savunma
Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları
Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General
Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı
Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına dü-
zenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
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Yunanistan ve Rumların böl-
gede gasp politikası güttü-
ğünü ifade eden Hasan

Taçoy, "Doğu Akdeniz bölgesini bir
Yunan-Rum gölü haline çevirmeye çalışı-
yorlar. Bölgede Türkiye'siz bir proje hayat
bulamaz" dedi. Türkiye'nin Libya ile imza-
ladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı’nın
ardından İsrail, Yunanistan ve Rumların
harekete geçtiğine işaret eden Taçoy, De-
mirören Haber Ajansı'na açıklamalar

yaptı. "EastMed ütopik bir projedir" diyen
Taçoy, "Böyle bir projenin kesinleşmiş bir
maliyeti var mıdır? Bu maliyetin finans-
manını nereden bulacaklardır? Proje ne
kadar fizibıl ne kadar potansiyelli doğal-
gaz taşınacak?" sorularını sordu.

Tek yol Türkiye'dir

Doğu Akdeniz'deki doğalgazın ancak Tür-
kiye üzerinden Avrupa'ya pazarlanabile-
ceğine vurgu

yapan Taçoy, "Doğalgaz, KKTC üzerinden
geçecek hatlar ile Türkiye'ye oradan da
Avrupa'ya gidebilir. Dünya da bunun pe-
şinde gidiyor" dedi. "Rumlar ve Yunanis-
tan, bölgede hem Kıbrıs Türkünün hem
de Türkiye'nin haklarını gasp etmeye ça-
lışıyor" diyen Taçoy, "Türkiye bölgede eşit
ve denk bir politika izlemektedir. Libya ile
yapılan anlaşma bunun bir göstergesidir.
Diğer taraftan Rum ve Yunan ikilisi de
daha farklı oyunlar peşinde gitmektedir-

ler. Beyhude davranışlar sergilemektedir-
ler. Bunlardan biri de EastMed'tir. Rumlar
ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de hakimi-
yet kurma adına faaliyetlerde bulunu-
yor. Rum yönetimi lideri Nikos
Anastasaidis'in, 'egemen devletiz' iddia-
sıyla 'doğalgazı tartışmam' dediğine de
dikkat çeken KKTC'li Bakan, "Rum liderin
bahsettiği devletin içerisinde Kıbrıslı
Türklerin hak ve menfaatleri de vardır"
diye konuştu.

EastMEd ütopik bir projEdirKuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi
ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy,

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs
Rum yönetimi arasında 

Atina'da imzalanan Doğu 
Akdeniz Boru Hattı 

Projesi (EastMed) ile ilgili
olarak, "Bu mümkün 

olmayan, ütopik bir 
projedir" dedi

İsrail’in sonu gelecek!
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan ya-
zılı açıklamada, Netanyahu'nun Yunanistan zi-
yaretini yarıda keserek birkaç saat içinde
ülkeye döneceği belirtildi. General Süleyma-
ni'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardın-
dan İsrail ordusu, İsrail işgali atındaki Suriye
toprağı Golan Tepeleri'nde bulunan Hermon

Kayak Merkezi'ne saldırı
düzenlenmesi ihtimaline
karşı, Merkezi bugün ka-
palı tutma kararı almıştı.
İsrail Savunma Bakanı
Naftali Bennett'in de
durum değerlendirmesi
yapmak için Genelkurmay
Başkanı Aviv Kohav'ın da
aralarında bulunduğu üst

düzey askeri yetkililerle başkent Tel Aviv'de
bir araya geleceği duyurulmuştu. Ayrıca,
İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine misil-
leme yapabileceği endişesiyle İsrail'e ait dış
temsilciliklerdeki güvenlik önlemleri de üst
düzeye çıkarılmıştı. ABD Savunma Bakanlığı
(Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordu-
suna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Sü-
leymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu
Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı ya-
kınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü
açıklamıştı.

Netanyu apar
topar geri döndü

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafız-
larına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Sü-
leymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin
ardından "İlgili tüm tarafları özellikle ABD'yi
soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırman-
dırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." açıkla-
ması yaptı. Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang,
Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantı-
sında, Süleymani'nin ABD tarafından öldürül-
mesine ilişkin, uluslararası ilişkilerde güç
kullanımına karşı çıktıklarını ve tüm tarafların
BM ilkeleri ile uluslararası ilişkilerin temel
normlarına saygı duymasını savunduklarını
söyledi. "Irak'ın egemenlik hakkı, bağımsızlığı
ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. Orta
Doğu ve Körfez bölgesinin barış ve istikrarı
korunmalı. İlgili tüm tarafları özellikle ABD'yi
soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırman-
dırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." diyen
Gıng olayı yakından takip ettiklerini dile ge-
tirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı
Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süley-
mani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu
Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı ya-
kınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü
duyurmuştu. İran lideri Ayetullah Ali Hama-
ney, olayın ardından yaptığı açıklamada,
"Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulma-
yacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı
bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
İran devlet televizyonuna konuşan İran'ın
Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi de "Mühen-
dis ve koruma ekipleri, iki araçla Bağdat Ha-
valimanı'ndan şehir merkezine doğru hareket
halindeyken, ABD'nin füze saldırısına maruz
kaldılar. İki araçta bulunan 10 kişi hayatını
kaybetti." demişti.

Çin: Soğukkanlı olun

İntikamımız çok ağır olacak
İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, ABD

Ordusu tarafından öldürülen Kasım Süleyma-

ni’nin intikamının ağır olacağını söyledi. Ha-

maney, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü

Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin

Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürülmesinin ar-

dından bir mesaj yayınladı. Tümgeneral

Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan

Yardımcısı Mehdi El Mühendis’in intikamının
alınacağını belirten
Hamaney mesa-
jında, “Şehit Süley-
mani, direnişin
uluslararası siması-
dır. Direnişi sevenler
onun kanını yerde
bırakmayacak.
Dostlar ve düşman-

lar bilsin ki fedakar ve aziz General Süley-

mani’nin olmayışı bizim için acıdır. Fakat nihai

zafere ulaşmak için verilen mücadele, katiller

ve canileri daha çok üzecektir" dedi. İran Dış-

işleri Bakanı Cevad Zarif ise twitter hesabın-

dan yaptığı açıklamada, ABD’nin eylemini

uluslararası terörizm olarak niteleyerek, Kasım

Süleymani’nin DEAŞ, El Kaide ve Al Nusra

gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin

en etkin güçlerinden biri olduğunu belirtti.

Zarif, mesajında Süleymani’ye suikasti çok

tehlikeli ve aptalca olarak yorumlayan İran

Dışişleri Bakanı, “ABD haydutça maceracılığı-

nın tüm sonuçlarından sorumlu tutulacaktır”

ifadesini kullandı. İran Devrim Muhafızları

eski komutanı Muhsin Rızai de twitter hesa-

bından paylaştığı mesajında, “Kasım Süley-

mani şehit kardeşlerine katıldı, ancak

ABD’den acı bir intikam alacağız” dedi.

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi bünyesindeki Asayib Ehlilhak Örgütü 
lideri Kays el-Hazali, ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu Kasım Süleymani
ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin ardından "Sukiastın karşılığı
İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak" dedi

Avrupa’yı endişe sardı
Avrupa Birliği (AB), Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin Türkiye Büyük
Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesinin "endişe verici" olduğunu savundu

Yemen’e yardım
eli uzatıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı,
insani krizin devam ettiği
Yemen’in çeşitli bölgele-

rinde yaklaşık 11 bin mağdur ve muh-
taca insani yardım ulaştırdı. İHH
İnsani Yardım Vakfı, insani krizin
ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’deki
faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kap-
samda son olarak İHH, Yemen’in
Hadramevt, Marib ve Cevf bölgele-
rinde 10 bin 918 mağdur ve muhtaca
insani yardım ulaştırdı. Vakıftan yapı-
lan açıklamada, 4 kişilik bir ekiple sür-
dürülen faaliyetler şu şekilde: "Marib
ve Taiz genelinde Dang Humması teh-
likesine karşı ilaçlama yapıldı ve 4 bin
500 kişinin tedavisi için ilaç yardı-
mında bulunuldu. Marib’de 2 bin 800
nüfuslu Külliyetü'l-Müctema Kam-
pı’na 8 adet çöp konteynırı dağıtımı
yapıldı. Marib’de Cevv'ün-Nesim
Kampı’nda 228 aileye ekmek dağıtımı
yapıldı” dedi.

Endonezya 
ağır yaralı 

EndonEzya’da aşırı ya-
ğışlar sele dönüştü. Sel
nedeniyle, başkent Cakar-

ta’da hayat dururken, 21 kişinin ha-
yatını kaybettiği belirtildi.
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da
yoğun yağışlar sele dönüştü. Şehirde
hayat felç olurken, 21 kişinin hayatını
kaybettiği bildirildi. Can kayıplarına
elektrik çarpmalarının ve toprak kay-
malarının neden olduğu belirtildi.
Cakarta Valisi Anies Baswedan, sos-
yal medya hesabından yayınladığı
mesajda, yönetimin can kayıplarını
önlemek için tedbirlerini aldığını ve
vatandaşların sele karşı güvenlik ön-
lemleri konusunda bilgilendirileceğini
duyurdu. Öte yandan, sosyal med-
yada yayınlanan görüntülerde, nehir-
lerin taşması sonucu bazı yerlerde
timsah ve yılanların yerleşim yerle-
rine kadar girdiği ve vahşi yaşamın
da bu selden etkilendiği görüldü.

Hasan
Taçoy



A T F S A R F
K L A K L A K R
A T K N A
K E M R L M E K

V Z A Y
Â D E M E L M A S
D N L E H
E E R M E K M
T U Z R A
A L E V L E N M E K

U E Ç
F A D E E T M E K

P E R A L A L E
E A L A Y Z
K A L A K A F A

5 8 3 9 4 7 6 2 1
9 7 4 1 2 6 8 5 3
6 1 2 5 3 8 7 4 9
2 3 7 4 8 1 5 9 6
8 6 1 2 5 9 4 3 7
4 9 5 6 7 3 2 1 8
3 2 6 7 9 4 1 8 5
7 5 8 3 1 2 9 6 4
1 4 9 8 6 5 3 7 2

3 7 1 9 5 6 8 4 2
5 4 9 2 8 3 6 1 7
6 8 2 1 4 7 5 9 3
1 2 4 5 7 8 3 6 9
8 9 5 3 6 2 4 7 1
7 6 3 4 9 1 2 8 5
9 3 6 7 2 4 1 5 8
4 1 7 8 3 5 9 2 6
2 5 8 6 1 9 7 3 4

6 4 9 2 5 1 8 7 3
7 2 5 8 3 9 4 1 6
1 8 3 4 6 7 2 5 9
3 7 2 5 1 8 9 6 4
9 6 1 7 4 2 5 3 8
4 5 8 3 9 6 1 2 7
5 3 6 1 8 4 7 9 2
8 9 7 6 2 5 3 4 1
2 1 4 9 7 3 6 8 5

T A A M F E N A
O S E B E P S
T A R H N E C
O L M P Y A T

K E K R
K O N T R A L T O
U L A Ç S A A T
R T R T S
S T O K T A B U

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Yüzme sporu
yapan

Z idare

Ziyan D K Çenedeki ya
da yanaktaki

çukurluk G Tir

Kilometre O oynanan bir
iskambil oyunu B Su S Miralay

Hayvan A Dolunay B Kontenjan K aleti

Frengi Ç
Y Ü Z Ü C Ü ölçüde A K K O R bölüm E Y L Ü L renk ve

büyüklükteki
karelerden E K O S E

murabba C A M Türkiye
Büyük Millet T B M M Ciltli

kitaplarda
fazla parça M K L E B Bir H D A T K

K A R E
Karadenizli

Nefret edilen
kimseler için

söz
L A Z Lösin

amino asit M U Ç O olan kimse M A A Z A F
Pislik C A N Y Ü C E L Miço R Nitrik oksit N O Minimum Y U K A R

Oyuk

olarak
benimseme

Ç
K R E mürur

konulan kap G E Ç M E Engel M L Eserler

Tonmayster Y Gerekenden
eksik

Erkek üreme A Z T A S U N M A N A
S E S Ç Ufuklar Fayda N A R A A S S
Küme

Çok küçük bir

Buhran P T A F A K Stenografi Z B N A
Ö B E K Bir nesnenin

uzayda
durumda A Duman lekesi S engin Çare U M A R

Tümör

bulunmayan U R Vüsat

ara kesiti U A Y A K T A O N A R
O N M A Z olmayan N ulak

Sabah
yeli Ç Doktor D R E L film A hilekâr A G Meleke A S

bir tehlikeyi
bildirmek

için verilen A Uçabilen
memeli bir

hayvan Y A R A S A A N A
Türk halk

tür zurna M E Y Hilal A Y Ç A
A L A R M Mahpus

Radyum
(Simge) H A P S flört

Ab K O R T E Yelesi olan
(hayvan)

Litre Y E L E L
Hararet S Giyside

eklenen
fazla parça R O B A Kaba

baston A S A çokça G R L A Büyüklere
mahsus O T A K

Ü M T Y A A R O U Z C A N T R E V R A

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

    

 

 
 

  

  

  

  

  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

FTA
K

FRAS
KALKAL

TA
R

KEMLRMEK
ANK

V Z A Y

D ü n k ü  Ç
9385 674
1479

12
862

5216
35

783 94

3
5
6

 Ç ö z ü m l e r
9173 865
2945

24
638

1286
71

574 39

6
7
1

 

294 815
852

37
493

438
61

276 95
T
O2

1
1

bb
A    

 

MAA ANEF
PEBES S

98765432

Z
anapy

urop semzüY

ÜY
Cbbaaurm

AK
ClikisP

K
GY

   
l iulmacaci

   y
@ il@gmail.comg

leksia & Hakan Kayar sk
eraid

irTGuklurukç
aki
 ya

akta yand
Ç  yekiedenÇKDyaniZ

unuy olibmaksi
ri bnananyoOerteemiloK B

üdeçölÜCÜZ ROKKA
Maçara plazf

adarlaptki
liiltCMMBTtille MküyüB

yekirüTMA
ilzienadarK

ER ÇUMt asioniam
niLösZAL

zsö

nçi ierselmki
enli edetrefN

k oikritNRoiçMLECÜYNA
rrumüER EGap kanlunko

keksi
endekenerG SATZA

se

ylaairMSuSB nanjeontKByunaolDAayvanH

R KEenderel
yü

kar
ekiktüklyüb

k veenrLÜLYEmülöb

irBBELK ADH
esmi knaloOÇ ZAAM

itsk ON RAKUYmuiminM
b

EMÇE MlngeE

S AMNU

se
rak

ietalK ÇngieFr

ESO
KT

FA
kyuO

Ç
emesmine

akarlo

erlserEL
ANV Z A Y

ND
SAMLEMEDÂ

E
HEL

KEMRE
ZUT

M

KEMNELVELA
AR

U E Ç

AREP
KEMTEEDAF

E
ELAL

YALA
ALAK

Z
AFAK

5216 783
2

94
3 7 4 8 1 5 9 6

2168 495
6594

73
237

3
81

2 6 7 9 4 1 8 5
3857 921
8941

46
356 27

6
1
8
7
9
4
2

1286 574
1

39
2 4 5 7 8 3 6 9

3598 426
4367

17
219

9
58

3 6 7 2 4 1 5 8
8714 953
6852

62
791 43

1
3
9
4
5
8
2

438 276 95
7 2 5 1 8 9 6 4

716 524
385

83
169 72

3 6 1 8 4 7 9 2
679 352
941

14
637 58

T
O

U
K

R
S9

8

7

6

5

4

3
Ço

HRA
TAYPML

CEN

K E K R

ÇAL
OTLARTNO
TAAS

TRT
KOT

S
UBAT

YeraystmnoT
E

ES
çü rik bçk küoÇ

meüK

BÖ
narhuB

örTüm Unayaunmbul

NO
Anilere viniç

kemirildb
keyiileh trib

LA
etararH

MÜ

keksi SATZAeemrkek ürE

arklufUÇS NaydaF

ek lanmuDAdaumdur
aaydzu

nienesn nriBKE
AFATP

satüVR
klauNayanmloZAM

AYAUita kesiar

RDortokDÇiyel
ahabS

ayvanh
irli bemem

enliçabU AASARAY
hpusaMMRA trlöfSPAH)egimS(

myuadR
Ab

UORAAYT
SAnoastb

aabKABORçaara plazf
enenekl
eidsGiyS

si

tü

S AMNU
ARAN

iesek

BZifanogretSKA
UreaÇnngieS
NOATKA

R GAekârlihAilmfLE
anru zrüt

kla hkrüT

AN AlilaHYEM
)ayvanh(

anl oesielYETROK LEYeritL

VERTNACZU
Ossuahm

eerklyüüBALRGkçaçoAS

AN
SSA
AN
RAM

RA
SAekeelM

AÇY
LE

AR
KAT

BULMACA
Cam, porselen
vb. maddeler-

Yüzme sporu
yapan

Yönetim,
idare

Ziyan

Çekirdekli, Çenedeki ya
da yanaktaki

çukurluk

Tir

Kilometre
oynanan bir

iskambil oyunu
Su

Miralay

Hayvan Dolunay
Kontenjan

aleti

Frengi

ölçüde

bölüm

renk ve
büyüklükteki
karelerden

Dördül,
murabba

Türkiye
Büyük Millet

Ciltli
kitaplarda
fazla parça

Bir

Karadenizli

Nefret edilen
kimseler için

söz

Lösin
amino asit

isteklerine,

olan kimse

Pislik
Miço

Nitrik oksit

Minimum

Oyuk

olarak
benimseme

mürur

konulan kap
Engel

Eserler

Tonmayster

Gerekenden
eksik

Erkek üreme

Ufuklar Fayda
Erkek evlat,

Küme

Çok küçük bir
nesnenin, su

Buhran

Stenografi

Bir nesnenin
uzayda

yer, vüsat durumda

Duman lekesi

engin Çare

Tümör

bulunmayan

Vüsat

ara kesiti

olmayan
ulak

Sabah
yeli

Doktor
film hilekâr Meleke

bir tehlikeyi
bildirmek

için verilen

Uçabilen
memeli bir

hayvan Bildik,
Türk halk

tür zurna Hilal

Mahpus

Radyum
flört

Ab

Yelesi olan

Litre

Hararet Giyside
eklenen

fazla parça
Kaba

baston çokça
Büyüklere
mahsus

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A R A P O K M N B B
B L M L Z A E U U M
N A N K A M K D A
V F O A K A A L L T D
K A R A K U L L U K Ç U
A K V F A A O M G A
L N E G R T T E Y T L
E L Ç L N O A U L K
Ç L Ç M U M E P Z N A
K P E H Z E M A M M
A V O N E N L L A A A
T K U R M A Ç L K K K

E R M E K

4 1
9 2 8

2 7
7 4 1

6
4 5 3 8
3 2
7 1 6

8 6 5

9 5
8 3 6

1
3 9

8 6 4 1
7 4 2

6 2 5
1 5 2
5 8 6 9 3

4 9 3
8 1

3 7
7 5 1 6
6
5 3 9
3 8 4 7 2

1 4 7 5

 

Klasik Kare

Sudoku | Kolay

Sudoku |

Sudoku | Zor

-reledda m.bv
enelsro p,amC

eraid
,mitöneY

anapy
urop semzüY yaniZ ukç

a yand
edenÇ,iekldrekiÇ

çöl

irT

ukluruk
akiakta yan
 yaekied

ertemiloK

üdeç

unuy olibmaksi
ri bnananyo uS

mülöb

ylaairM

ayvanH yunaolD

enderelkar
ekiktüklyüüb

k veenr

nanjeontK
ietal

ngieFr

bbaaurm
,dülörD

likisP

tille MküyüB
yekirüT

ilzienadarK

zsö

nçi ierselmki
enli edetrefN

ara plazf
darlaptki

liiltC

t asioniam
niLös

oiçM

çaar
ad

itsk oikritN

st

esmi knalo

,einrleketis

muiminM

irB

kyuO

emesmineb
akarlo

keksi
endekenerG

eraystmnoT
eemrkek ürE

ik bçük küÇ

rrumü

 kapanlunko

arklufU

r

 kap

ar aaydF

ngeE

kek evlrE

lnge

,atkek evl

erlserE

u s,ninensen
rik bçük küoÇ

meüK

narhuB

örTüm

nayaunmbul

sat vü,yer

aaydzu
nienesn nriB

satüV

ita kesiar

daumdur

iesek lanmuD

da

ifanogretS

nngie reaÇ re

ayvanh
irli bemem

enliçabU

nilere viniç
kemirildb

keyiileh trib

etararH

ayanmlo

hpusaM

myuadR

idGiy

klau
ortokD

iyel
ahabS

,ikildB

rt

or

trlöf

Ab

ilmf

anru zrüt

kla hkrüT

ekârlih

lilaH

anl oesielY

eritL

klyüüB

ekeelM

l

kletararH

OPARA

çaara plazf
enenekl
eidsGiy

BBNMK

noastb
aabK
n kçaço suahm

klyüüB
ssu
eerkl

4

Sudoku | ay Kol
1

RGENL
AAFVKA
UKARAK

KAOFV
AKNAN

ZLMLB
OPARA

LTYETT
AGMOA

UÇKULLU
DTLLAA

ADKMA
MUUEA

BBNMK

 AÇLIK
AK AF FAK
AL AF FAL

 AKIM

 ANMA
 ARAP

 ELEN
A ENV

 FELÇ

 MEZHEP

9

4
3
7

82
2 7
7 4 1

6
5 3

2
1

8

6

AMRUKT
NENOVA
EZHEPK
MUMÇLÇ
LÇLE

RGENL

KKKLÇA
AAALLN

MMAME
ANZPEM

KLUAONL
LTYETT TÇI A ATÇI

 AZILI
 BEKA

T BUA
 BUDALA

   ÇITLAMAK

A KAF A
 KALE
 KAMA

 KARAKULLUKÇU

 KURMA

 MALUM
 MEVT

 KAMA
 KARAKULLUKÇU

 KURMA

 MALUM
 MEVT

AKA T TAKA

AKLI UY
AKA V VAKA
AMP V VAMP

 YUNMAK

EMRE KE
8 56

9 5
638

1
3

Sudoku |

9

-

-

asik KareKl

3

2

1
54321

asik Kare

9876

 KEZA
 KINA

8
7

46
4 2

6 2
1 5

685 9

Sudoku | Zor

1

5
2
3

-

-

- 8

7

6

5

4

3
 IRA
 LEH
 TUZ

 AKAK
 AKIM
 ARAL
 A

 FRAK
 ILIM

 IRA
 LEH
 TUZ

 AKAK
 AKIM
 ARAL

TIF A

 FRAK
 ILIM

 KINA
 LALE

 PERA
 SARF

A ÂDET
 ALKIM
 ENEZE
 IHMAK
 NEYSE
 REÇEL

 LAKLAK

 SAKLAM

 ÂDEMELMASI
 ALEVLENMEK

94
8

3 7
7 5 1
6

35 9
3 8 4 7

3
1

6

2

9

8
 KAF
 KALA

A KAF
 KALA

 Ç

 ULUFE

N

 

 

 ALEVLENMEK

41 7
e

 

 

 

5
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

12 CUMARTESİ 4 OCAK 2020

ÇÖZÜMLER



KÜLTÜR SANAT 13CUMARTESİ 4 OCAK 2020

türK İslam tarihi hakkında kitapları
bulunan 45 yaşındaki araştırmacı yazar
Emrah Bekçi, Ertuğrul Gazi'nin haya-

tını yazmak için 4 ay önce ev kiralayarak yerleştiği
Osmanlı Devleti'nin doğduğu Bilecik'in Söğüt ilçe-
sinde araştırmalarına başladı. Yunus Emre ve
Mevlana biyografileri başta olmak üzere 5 kitabı
bulunan Bekçi, Anadolu Selçukluları dönemine ait
3 dilde de belgesel çekti.
Ertuğrul Gazi'nin hayatını da kaleme almak için
yollara düşen Bekçi, Kayseri'den 4 ay önce geldiği
Söğüt'te ev kiraladı. Söğüt Tarih, Araştırma, Dü-
şünce ve Kültür Sanat Derneği ile iş birliği içeri-
sinde ilçeyi karış karış gezen, vatandaşlarla bir
araya gelen ve Ertuğrul Gazi Türbesi'ni her gün zi-
yaret eden yazar, ilçede kiraladığı evde Ertuğrul
Gazi hakkında yazılan makaleleri araştırıp kitabı-
nın hazırlığını yapıyor.

Türk İslam tarihi çok önemli

Türk İslam tarihi araştırmacısı ve yazar Emrah
Bekçi, yaptığı açıklamada, Ertuğrul Gazi'nin Türk
tarihi için çok önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.
Söğüt'ün, cihan devletinin kurulduğu topraklar ol-
duğunu hatırlatan Bekçi, şöyle konuştu: "Atamız
Ertuğrul Gazi ile ilgili olarak akademik ve bilimsel
camiada bir sürü çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar
üzerine, ben de bir vatan evladı olarak 'Üzerine ne
koyabilirim, ne yapabilirim?' diye düşünerek Sö-
ğüt'e geldim. 4 aydır bu ilçede yaşıyorum. Bir yaza-
rın, telif eser meydana getirirken o eserin bölgeye
ait olması için orada yaşayan insanlara dokunması
gerekiyor. Biz tarihimizi televizyonlardan öğreniyo-
ruz. Televizyonlar, ticari kaygı güttükleri için bize
her şeyi vermiyor. Tabii ki televizyon, tiyatro ve her
alanda çalışma yapıp farkındalık yaratmak önemli
ama bilimsel donelerle hareket edilmesi gerekiyor.
Bundan dolayı bu konuda bir çok noksanlık var.
Örneğin, Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi midir,
Gündüz Alp oğlu Ertuğrul Gazi midir?" Günde 10
saatini okumaya ayırdığını dile getiren Bekçi, geri
kalanını da az uyuyup Ertuğrul Gazi Türbesi'nde
araştırmalar yapmak ve vatandaşlarla sohbet et-
mekle geçirdiğini sözlerine ekledi. DHA

Ertuğrul Gazi için
Söğüt'e yerleşti 

Tutunamayanlar 7 Ocak’ta TRT’de
abSürt komedi tarzındaki
"Tutunamayanlar" dizisinin
ilk bölümü 7 Ocak akşamı

20.00'da ekrana gelecek. Senaryosunu
Mustafa Karataş ve Osman Nail Do-
ğan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltu-
ğunda ise Osman Nail Doğan ve
Murad Zaloğlu'nun oturduğu "Tutu-
namayanlar"ın her bir bölümü 60 da-

kika olarak seyirciye ulaşacak. 
Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun
başrollerini paylaştığı dizide, usta
oyuncu Zafer Algöz'ün yanı sıra Şinasi
Yurtsever, Asuman Dabak, Bora
Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız,
Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi isim-
ler yer alıyor. Merakla beklenen dizinin
konusu ise şöyle: 

"Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve
çalışmaya da niyeti olmayan Tarık 
gittiği bir iş görüşmesinde, çok zengin-
ken babasının işlerinin kötü gitmesi 
nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e
aşık olur.
Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın
davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve
mahalledeki kitap kafede çalışmaya

başlar. İrem'in hayali başarılı olmak,
kendi işini kurmak ve bir gün tekrar
eski günlerine dönebilmektir. İrem'i et-
kilemenin yolunun iş kurmaktan geçti-
ğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve
vizyonsuz ilham perisi İlhan'la karşıla-
şır. İlham perisinin verdiği fikirlerle
hepsi başarısız olacak olan birbirinden
eğlenceli iş girişimlerine atılır."

E yüp Sultan Araştırma Merkezi'nde
(EYSAM) gerçekleştirilen "Eyüpsul-
tan'ın Bilinmeyenleri" başlıklı etkin-

likte ilçede bulunan tarihi yapılar,
restorasyon çalışmaları ve bölgenin bu-
güne kadar geçirdiği değişimler ele alındı.
Araştırmalarını "Eyüpsultan Türbeler ve
Anıt Mezarlar" çalışmasıyla ilgililerin beğe-
nisine sunan Gazeteci, yazar ve fotoğrafçı
Ali İhsan Gülcü, Eyüpsultan Belediyesi ta-
rafından düzenlenen etkinlikte, 2003'ten
bu yana ilçede çektiği fotoğraflardan ör-
nekleri katılımcılarla paylaştı. Daha önce
Türkiye'nin farklı ilçeleri için karadan ve
havadan fotoğraf çekimi yaptığını, 2003
yılında da Eyüpsultan'ın fotoğraflanması
için çalışmaya başladıklarını anlatan
Gülcü, "Talep geldiğinde '6 ayda bitiririz'
dedim fakat bir girdik bir daha çıkamadık.
Fotoğraflama çalışması da 6 ay değil 2 yıl
sürdü." diye konuştu.

Fatih müthiş bir haber

Eyüpsultan'ın İstanbul surları dışında kuru-
lan ilk Türk şehri olduğunu kaydeden
Gülcü, Fatih Sultan Mehmed'in komutanla-
rını ve yakın çevresindeki insanları yönlen-
direrek bölgenin imar edilmesini ve müthiş
bir şehir kurulmasını sağladığını söyledi. İl-
çenin ara sokaklarında dışarıdan bakıldı-
ğında görünmeyen küçük mektep,
medrese ve çeşme gibi pek çok yapının
bulunduğunu anımsatan Gülcü, "Osmanlı
döneminden bu yana Eyüpsultan, yüzyıllar-
dır bir inanç merkezi olmasının ötesinde
her tarafında tekkelerin olduğu ve manevi
bir havanın estiği farklı bir merkez işlevi
görmüştür." açıklamasını yaptı. Gülcü, böl-
genin Fatih devrinde şekillenmeye başladı-
ğını, paşaları, beylerin ve ordunun
ihtiyaçlarını karşılayan esnafın buraya
gelip küçük küçük hayır işleri yaptığını
hatta Horasan, Semerkand ve Buhara gibi
yerlerde İstanbul'un Fethini duyup müritle-

rini de alıp Eyüp Sultan'a gelen
büyük veli kişilerin ol-

duğunu ifade etti.

Nişancı Feridun Ahmet Paşa Türbesi, Per-
tev Paşa Türbesi, Şah Sultan Cami, Zal
Mahmut Paşa Cami ve Külliyesi ile ilçedeki
diğer yapı ve türbelere ilişkin bilgi veren
Gülcü, "Eyüp Sultan'ın bilinmeyen en
önemli özelliği, Osmanlı'nın dünya hakimi-
yeti ilkesini burada mimariye de işlemiş ol-
ması." dedi. Eyüpsultan'daki mezarlıklarını
devlet kabristanı olduğunu ve Osmanlı dö-
neminde hazirelerin etrafının duvarlarla
çevrili olmadığını dile getiren Gülcü, şun-
ları kaydetti: "Eyüp Sultan'ın bilinmeyen
özelliklerinden biri de Osmanlı döneminde
mezarların etrafında duvarların bulunma-
ması ve insanların mezarlıkları evi gibi gör-
mesi, orada yatanlar sanki canlıymış sanki
onlarla beraberlermiş gibi düşünmesidir.
İnsanlar onları ölüler olarak kabul etmiyor-
lar, öyle olduğu için iç içe bir hayat var.
Herkes Eyüp Sultan'a yakın olmak için can
atıyor, 'Ben de keşke ona yakın gömülsem
de ahirette onun şefaatine mazhar olsam.'
düşüncesi var. Tabi buraya herkes rastgele
defnedilemiyor, özel izin almanız ve boş bir
yer bulup satın almanız gerekiyor."

Fotoğraf 
sanatçısı Nick 
Ut, "Fotoğraf 
çekmek çok

kolaylaştı. Bir
babaanneye de

verseniz kolaylıkla
fotoğraf çekebilir.

Fotoğraf 
çekmeden önce

hikayesini
düşünmek

gerekiyor. En 
önemlisi bu." dedi

KendiSine Pulitzer ödülü kazandıran
fotoğraf ile gelişen ve değişen fotoğraf
sanatına bakışını değerlendiren Nick

Ut, unutulmaz fotoğraf karesini 47 yıl önce çekti-
ğini belirterek, "Bomba atılan yerdeki görüntüyü
hatırlıyorum. Patlamadan sonra birçok çocuk ölü
olarak çıkarılmıştı, aileleriyle beraber. Sonra o kızı
koşarken gördüm. Üzerinde kıyafetleri yoktu ve
koşuyordu. Vücudunun yanmış olduğunu gör-
düm. Bir fotoğrafını çekip kameramı kaldırdıktan
sonra onu hastaneye götürüp hayatını kurtardım.
Götürmeseydim ölürdü." diye konuştu. Nick
Ut, Vietnam Savaşı'nın simgesi haline gelen fo-
toğraf karesindeki Kim Phuc Phan Pi ile sürekli
konuştuklarını dile getirerek, İstanbul ziyareti ön-
cesinde de Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan
Phan Pi ile görüştüklerine işaret etti. Vietnam sa-
vaşı sırasında çok fotoğraf çektiğine dikkati çeken
deneyimli fotoğraf sanatçısı, şunları kaydetti:
"Ama en iyisi oydu. Hayatımın en iyi fotoğrafı da
oydu. O fotoğrafa bakan herkes adımı biliyor ve

o kızı da tanıyorlar. İnsanlar beni görüp ismimi
söylüyor. Beni nereden tanıdıklarını soruyorum
ve fotoğraftan tanıdıklarını söylüyorlar. İstanbul'a
geldiğim zamanlarda da aynı durum oluyor."

Fotoğrafçılık çok değişti 

Ut, 51 yıldır fotoğraf sanatıyla yaşamını geçirdi-
ğinin altını çizerek, "(Napalm Kızı fotoğrafı) Ha-
yatımı değiştirmedi. 51 yıldır aynı işte
çalışıyorum. Yarım asır oldu. Çalıştığım şirket
bana 'Emekli ol.' dedi ama ben istemedim çünkü
her yere gidip fotoğraf çekmek istiyorum." ifade-
lerine yer verdi. Fotoğraf konusundaki teknolojik
gelişmelere değinen 68 yaşındaki fotoğraf sanat-
çısı, "Iphone telefonlarla fotoğrafçılık çok değişti.
Artık herkes fotoğraf çekebiliyor. Bir yaşındaki
çocuklar bile nasıl fotoğraf çekileceğini biliyor.
Önceden hatırlıyorum, insanlar fotoğraf maki-
nesi olsa bile nasıl çekeceğini bilmiyordu. Şu
anda çok hızlı bir şekilde bir savaş alanında fo-
toğraf çekip onu hemen dünyayla paylaşabilirim.

Bu anlamda fotoğrafçılık çok değişti." değerlen-
dirmesinde bulundu. Nick Ut, fotoğraf çekimi ko-
nusunda 50 yıl öncesine göre bugünün
koşullarının çok daha avantajlı olduğuna dikkati
çekerek, şunları kaydetti: "Fotoğraf çekmek çok
kolaylaştı. Bir babaanneye de verseniz kolaylıkla
fotoğraf çekebilir. Fotoğraf çekmeden önce hika-
yesini düşünmek gerekiyor. En önemlisi bu. Çek-
tiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir
fotoğrafçı olursunuz. Ben işe gittiğim zaman
yerel haberlerden hikayelere bakar ondan sonra
kendi işimi belirlerdim. İnsanların fotoğrafını çe-
kerken bazıları izin vermiyordu. Onlara basın
kartımı gösteriyordum. Sonra izin veriyorlardı.
Aslında insanlar önceleri fotoğrafının çekilmesine
izin veriyordu ama bugün insanlar çok kızıyor."

İstanbul çok güzel bir yer

Emekli olduğunu ve "Cehennemden Hollywo-
od'a" isimli kitabının hazırlıklarıyla ilgilendiğini
dile getiren sanatçı, mültecileri ve onların yaşam-

larını fotoğraflamak istediğini vurguladı. Başarılı
fotoğrafçı, Vietnam'da çektiği fotoğrafların ardın-
dan bir dönem Hollywood'da çalıştığını sözlerine
ekleyerek, "Hollywood'u seviyorum. Vietnam'dan
sonra çalıştığım şirket beni Kaliforniya eyaletin-
deki Hollywood'a gönderdi. Birçok özel görevde
çalıştım. O.J Simpson ve Micheal Jackson gibi
isimlerle, çok önemli haberlerde çalıştım." dedi.
Türk fotoğrafçılarını da yakından takip ettiğini
aktaran Nick Ut, Burhan Özbilici ile Coşkun
Aral'ın çok iyi fotoğrafçılar olduğunu söyledi. 

Fotoğraf çekmek artık kolay

EYUP SULTAN'IN 
iZiNDEYiZ

Gazeteci, Ali İhsan Gülcü, "Eyüp 
Sultan'ın izinde, onun izlediği yolu

takip ederek Medine'den İstanbul'a
gelmek istiyoruz" dedi

Medine'den 
İstanbul'a

gelmek istiyoruz
Sahabeden Eyüp Sultan haz-
retlerinin Medine'den İstanbul'a
yolculuğundan ilham alarak ge-
liştirilen ve daha önce de teklif
edilen bir seyahat projesini ha-
yata geçirmek istediklerini anla-
tan Gülcü, şunları söyledi:
“Eyüp Sultan'ın izinde Medi-
ne'den İstanbul'a bir seyahat
projesi var. Bu projeyi hayata
geçirirsek Medine'den başlayıp
Kufe, Bağdat, Basra gibi şehir-
leri dolaşıp Şam'a gelmek, ora-
dan da yapabilirsek Kahire ve
deniz yoluyla Kıbrıs üzerinden
İstanbul'a gelmek istiyoruz.
Buna önem veriyoruz.”
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teknik direktör arayışında Hikmet Kara-
man'dan ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçen
Antalyaspor, rotayı Tamer Tuna'ya çevirdi. Tec-
rübeli teknik adamla, prensipte anlaşan kırmızı
beyazlılar Antalya'da yapılacak son toplantının

ardından Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına sözleşme
imzalamayı planlıyor. Süper Lig ekiplerinden
Antalyaspor, teknik direktör arayışında sona
yaklaştı. Hikmet Karaman ve Tamer Tuna ile gö-
rüşen Antalyaspor yöneticileri son kararı dün

akşam gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantı-
sında verdi. Toplantıda Hikmet Karaman'ın
maddi şartlarının kulübün ekonomik yapısına
uygun olmaması nedeniyle Tamer Tuna ön
plana çıktı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öz-
türk'ün de görüştüğü Tamer Tuna, bugün Antal-
ya'ya gelecek. Antalyaspor yönetiminin Tamer
Tuna ile yapacağı son görüşmede tarafların an-
laşması halinde sözleşme imzalanacak. 

Btcturk Yeni Malatyaspor'un 29 ya-
şındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu
Guilherme Costa Marques, hayalinin
Brezilya Milli Takımı'nda oynamak ol-
duğunu söyledi. Guilherme, Türki-
ye'nin kültürünün Brezilya kültürüne
benzediğini, Yeni Malatyaspor'un sü-
rekli bir girişim içerisinde olduğunu
belirtti. Guilherme ayrıca, Beşiktaş'a
transfer olacağı söylentileriyle ilgili de,
"Malatya'da çok mutluyum" ifadelerini
kullandı. Süper Lig'e 2017- 2018 sezo-
nunda yükselen BtcTurk Yeni Malat-
yaspor'a aynı sezon transfer olan
Guilherme Costa Marques, Malat-
ya'da oynadığı 58 maçta 12 gol atıp,
13 asist yaptı. Guilherme, geçen sezon
UEFA Avrupa Lig'ine yükselen Yeni
Malatyaspor'da 4 maça çıktı. Beşik-
taş'a devre arası transfer olacağı gün-
deme gelen Guilherme, Demirören
Haber Ajansı'na (DHA) özel açıkla-
malarda bulundu.

Türkiye, Brezilya'ya benziyor

Türkiye kültürünün, Brezilya kültü-
rüne çok benzediğini belirten Guil-
herme, "İnsanlar burada çok sıcak
davrandı. Beni çok iyi karşıladı. İnsan-
lar paylaşmayı çok seviyor, aynı bizim
gibi. Onun için hiçbir sıkıntı olmadı"
dedi. Guilherme, Yeni Malatyaspor'un
ilk Süper Lig'e çıktığından beri kulü-
bün sürekli bir girişim içerisinde oldu-
ğunu kaydederek, "Sürekli yeni
oyuncular, kaliteli oyuncular geliyor.
Malatyaspor ile bir Avrupa macera-
mız var. Başarımızı bu sene de tekrar-
layıp devam ettirmek istiyoruz.
Sonuçta kulüp çok pozitif bir şekilde
ilerliyor. Başkanımızın projeleri olsun,
tesisleşme, stat gibi konularda kulüp
giderek iyiye gidiyor. Bu seviyeyi hep
korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Guilherme
Beşiktaş'a
gitmiyor

Tamer Tuna anTalyaspor'da
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M illi Tekvandocu Sude Yaren
Uzunçavdar, babaannesi
Kibar Uzunçavdar ve ba-

bası Serkan Uzunçavdar Demirören
Haber Ajansı'na (DHA) özel açıkla-
malarda bulundu. Maltepe Belediye-
si'nin de bir dönem desteklediği Milli
sporcu Sude, babaannesi Kibar
Uzunçavdar, babası Serkan Uzunçav-
dar ve halası Serpil Uzunçavdar saye-
sinde tekvandoya başladı. Her gün
ailecek spor salonunda çalıştıklarını
ifade eden Sude, Ramazan ayında
bile iftar öncesi hep birlikte spor yap-
tıklarını söyledi. Avrupa Şampiyonu
genç sporcu ayrıca, kazandığı başarı-
ların kılavuzunun 'aile disiplininden
geldiğini vurguladı. 65 yaşındaki ba-
baanne Kibar Uzunçavdar ise kendisi
ve ailesi için tekvandonun olmazsa
olmaz olduğunu ifade etti.  Sude
Yaren Uzunçavdar, "Benim ailem tek-
vandocu. 1 yaşından beri bu sporun
içindeyim. Babam, babaannem ve
halam antrenörlerim. Bu aileden kay-
naklı bir spor ve ben 3'üncü kuşak tek-
vandocuyum. İlk adımlarımı spor
salonunda attım" dedi. 

Şampiyonluk hayal ediyorum

Avrupa Şampiyonası'na gitmeden
önce Dünya Başkanlık Şampi-
yonası'nda yakaladığı başa-
rıyla kota aldığını ifade eden
genç sporcu, "Hep Avrupa
şampiyonu olmayı hayal
ediyordum. Kendi ken-
dime, 'Avrupa Şampiyon-
luğu'na az kaldı' diyordum.
Avrupa Şampiyonası'nda
ilk maçlarda çok heyecan-
lıydım ama ilk maçları kaza-
narak kendime geldim. İlk
maçta bir sakatlık yaşadım
ancak babam, 'kızım biz buraya
altın madalya için geldik' dedi. Şam-
piyonada motive olmamdaki en
önemli sebep tribünlerdeki 'Türkiye'
sesleri idi" şeklinde o an minderde ya-
şadığı duygularını dile getirdi.

Türk bayrağı ile motive oldu

Sude Yaren Uzunçavdar, altın madal-
yaya giden yolda final müsabakasında
Rus rakibi karşısında geriye düşme-
sine rağmen kazandığı anları ise şöyle
anlattı; "İlk rauntta öndeydim ancak
bir sakatlık yaşadım. Bu isnada Deniz
Türe hocam beni motive etti. 3. raunt
ise rakibim 9-6'lık skorla öne geçti.
Sonrasında kolumdaki Türk bayrağını
gördüm, skorboarda ki Türk bayra-
ğına da baktım ve o sırada 6 saniyem
kaldığını gördüm. Kendime güvenim
geldi, inandım ve de yüz bölgesine
bandal vuruşu yapıp 3 puan alarak
durumu eşitledim. Son 2 saniye kala
yopçagiyi vurup maçı kazanarak Av-
rupa Şampiyonu oldum. Seremonide
asker selamı verdim. Bu da bayağı
gündem oldu. Cumhurbaşkanımız ile
görüştüm. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi'ne gittim. MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi.
Yaşayacağım her şampiyonluk sonra-
sında yine asker selamı vereceğim."

Başarımın sebebi ailem

Başarılarının sebebi olarak ailesini
gösteren Sude, "Annem, babam, ba-
baannem, halam... Yani hepimiz bu-
rada antrenman yapıyoruz, birlikteyiz.
Çok disiplinli yetiştik. Ağladığım gün-
ler de oldu ama o şampiyonluğu tattı-
ğınızda, kürsüye çıktığınızda İstiklal
Marşı okunduğunda onun tadı bam-
başka oluyor" diye konuştu.

Tekvando olmazsa olmazım

65 yaşındaki babaanne Kibar Uzun-
çavdar da, kendisinin erkek çocuğu
gibi yetiştiğini vurgulayarak, "Dövüş
sporlarını çok seviyordum. En çok da
tekvando ilgimi çekiyordu. Tekvando
olmazsa olmazlarımdandır. Eski milli
sporcuyum ve 40 yıldır bu sporun
içindeyim” dedi.

1 yaşından beri 
tekvando yapıyor 

Sude çocukken birlikte antrenmanlara
geldiklerini söyleyen babaanne Uzun-
çavdar, "Biz sürekli Sude ile beraber-
dik ve birlikte idmanlar yapıyorduk.
Sude, 1 yaşından itibaren tekvando
yapıyor ve onu yanımdan hiç ayırma-
dım. Antrenmana girdiğimiz zaman
Sude bir torun değil benim için, öğ-
renci. Çünkü öyle olması gerekiyor.
Maçlara ve müsabakalara girdiği
zaman ise sadece ülkemi ve bayrağımı
düşünürüm. Çünkü hedeflerim var.
Çok şükür Avrupa Şampiyonu oldu
ve birçok turnuvada da birincilikleri
var. Rabbim nasip ederse Sude'den
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlukları
bekliyorum. İstiklal Marşımızı okutup
bayrağımızı dalgalandırmasını istiyo-
rum. Sude benim gözbebeğim, her
şeyim" şeklinde konuştu.DHA

Avrupa Şampiyonu Milli Tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar (15), babaannesi
sayesinde tanıştığı tekvandoda hedef yükselterek, Dünya Şampiyonluğu için
çalışmalara başladı. Eski milli tekvandocu olan babaannesi ve milli takım antrenörü
babası Serkan Uzunçavdar eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Sude, 1 yaşından
itibaren tekvando sporuyla ilgileniyor. Babaanne Kibar Uzunçavdar, "Antrenmana
girdiğimiz zaman Sude benim için bir torun değil, öğrenci" dedi

SUPER BABAANNE 

Sude'nin babası, eski milli tekvandocu ve milli
takım antrenörü Serkan Uzunçavdar ise, "Biz
annemizden başladık bu spora. Bizler de çocuk-

larımıza aynı şekilde öğrettik. Ben de eski milli
sporcuyum, aktif olarak da milli takım antrenörü-

yüm. Sude, son olarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Öncesinde de birçok başarısı var. Biz ailecek tek-

vando sporuna aşığız ve bu nesiller boyu böyle sürecek"
ifadelerini kullandı.  Sude Yaren Uzunçavdar, 2019 yılı
Ekim ayında Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından
İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şam-
piyonası'nda altın madalya kazandı. Sude, finalde Rus
rakibi Snezhana Kirianiva'yı mağlup ederek Avrupa
Şampiyonluğu'na ulaştı. 

AiLECEK SPORCULAR

Futbolculara teklif yağıyor
Dış transferde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un mevcut kadrosunda
bulunan birçok oyuncu için yoğun transfer talepleri geliyor
devre arası transfer döneminde ilk olarak orta
saha oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaşmaya varan
ve en az iki takviye daha yapmayı planlayan Trab-
zonspor’da mevcut kadroda yer alan oyuncular için
de yoğun transfer teklifleri geliyor. Ligin ilk yarı-
sında başarılı bir performans sergileyen bordo-ma-
vililerde özellikle altyapıdan yetişen oyuncular
birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekmeyi ba-
şardı. Trabzonspor’da 7 farklı isimin transferi için
yurtdışından farklı kulüplerin girişimde bulunduğu
öğrenildi. Özellikle altyapıdan yetişen Uğurcan
Çakır, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Abdurra-
him Dursun ve Abdulkadir Parmak transferin
gözde isimler olurken, ayrıca Daniel Sturridge ile
Majid Hosseini için de kulübe menajerler aracılığı
ile tekliflerin ulaştığı kaydedildi.Yönetim kadroyu
bozmak istemiyorSüper Lig’in ilk yarısını 32 puanla
3’üncü sırada tamamlayan ve zirve yarışının içeri-
sinde olan Trabzonspor’da yönetim ise kadroyu
bozmayı düşünmüyor. Donis Avdijaj, Fıratcan
Üzüm, Ogenyi Onazi ve Ivanildo Fernandes gibi
oyuncular için açık kapı bırakan bordo-mavili yöne-
timin, diğer iskelet kadroyu ise koruyarak ikinci ya-
rıda da zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Yüzmede Avrupa Şampiyonası ve
Akdeniz Oyunları'nda final, Kıtalar-
arası Boğaz Yarışı'nda 4 yıl üst üste bi-
rincilik, Balkan Şampiyonası'nda 3
altın madalyanın sahibi olan, triat-
londa ise dünya kupasında 8'incilik
elde eden milli paralimpik triatlon ve
paralimpik yüzücü Uğurcan Özer,
Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
açıklamalarda bulundu. Sol kolunda
olan 22 santim kısalıktan dolayı 8 ya-
şında rehabilitasyon amaçlı yüzme
sporuna başladığını ifade eden Uğur-
can Özer, "Yüzme sporuna başladık-
tan sonra 13 yaşımda ilk profesyonel
yüzme yarışıma katıldım, sonra da 16
yaşımda milli takıma girdim. Ülkemi
Brezilya, İtalya, Almanya, Portekiz, İs-
panya, Yunanistan, Belarus ve daha
birçok Uluslararası yarışta temsil
ettim. Son 1 yıldır da paratriatlon ile
uğraşmaktayım. Her 2 branşta da
milli takıma girdim ve ülkemi yurt dı-
şında temsil edeceğim" dedi. Akdeniz
Oyunları'nda paralimpik yüzme bran-
şında final yüzdüğünü dile getiren
Uğurcan Özer, "İrlanda Dublin'deki
Avrupa Şampiyonası'nda yine kendi
kategorimde final yüzdüm. Ülkeme
bu seviyede ne kadar iyi olabileceğimi
göstermek için elimden geleni yaptım”
diye konuştu.

8 yaşında
madalya
sahibi

Sahalar dolup taşıyor
Passolig'in sezonun 17 haftalık ilk bölü-
müne ilişkin açıkladığı istatistiklere göre, 2019-
2020 futbol sezonunun ilk 17 haftası geride
kalırken, Süper Lig'de 18 takımın oynadığı 153
karşılaşmayı 2 milyon 107 bin kişi stadyum-
larda izledi. TFF 1. Lig’in seyirci ortalaması
yüzde 13,22 artarken, her iki ligde mücadele
eden takımların bu sezonki tüm maçlarını (ha-

zırlık maçları, lig maçları, Ziraat Türkiye Ku-
pası ve Avrupa Kupaları maçları dahil) 3 mil-
yon 64 bin kişi stadyumda takip etti. Süper
Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe, seyirci ortala-
ması en yüksek takım oldu. Geçen sezonun ilk
yarısında 35 bin 801 ortalama ile Süper Lig
ekipleri içerisinde seyirci ortalaması yüksekli-
ğinde ilk sırada yer alan Fenerbahçe oldu.
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Türkiye’de hakemlik 

gercekTen zor!
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 2019-2020 sezonunun ilk yarısının tamamlanmasının
ardından basın toplantısı düzenledi. Alp, “Türkiye'de hakemlik yapmak gerçekten zor” dedi

S ezon başından beri birçok konuda
tartışmalar yaşandığını kaydeden
Zekeriya Alp, henhangi bir açık-

lama yaarak bu  tartışmaların parçası
olmak istemediklerini dile getirdi. Prensip
olarak göreve geldiklerinlerinden bu yana
basın toplantısı veya açıklama yapma-
maya özen gösterdiklerini vurgulayan Ze-
keriya Alp, "Bizim bu kararımızdan
dolayı, bazı kesimlerce farklı algılar oluş-
turuldu. Her sene devre arasında rutin
olarak yaptığımız basın toplantısını, bu
tür tartışmalara açıklık getirmek için bir
fırsat olarak değerlendirdik ve bugün bir
arada olmanın faydalı olacağını düşün-
dük" dedi.

Nihat Özdemir'e teşekkür etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna ver-
dikleri destekten dolayı teşekkür eden Ze-
keriya Alp, "Hakem camiasına önderlik
etmiş, birbirinden değerli, tecrübeli ve
Türk hakemliğine önemli hizmetlerde bu-
lunmuş kurul arkadaşlarımla birlikte der-
hal çalışmalara başladık. 6 ay gibi kısa
sürede; Türk hakemliğinin geleceğini be-
lirleyen ve görünmeyen birçok işe imza
attık. Şimdi bunları sizlerle paylaşmak is-
tiyorum. Çok kısa sürede bir önceki se-
zondan gelen mevcut verilerle yeni
klasmanları belirledik. MHK Eğitim Da-
nışmanı Jaap Uilenberg ile yeniden söz-
leşme imzaladık. Yardımcı Hakem
Eğitimcisi olarak Giovanni Stevanato'yu,
Hakem Gelişim Danışmanı olarak da
Burçin Keskin'i göreve getirdik. UEFA
gözlemcisi Jorn West Larsen ve FIFA
Hakemi Danny Makkalie gibi isimlerle
eğitim kadromuzu güçlendirdik. Eğitim
kadromuzdaki bu arkadaşlarımızla bir-
likte hakemlerimiz için 'koçluk geliştirme
grubu' oluşturduk, bireysel koçlar atadık.
Hakem gelişim kampları, Jaap Uilenberg
ve UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen'in
yaptığı uygulamalı maç izleme çalışma-
ları hakemlerimize ciddi katkılar sağladı.
Ayrıca, eski FIFA hakemlerimizden oluş-
turduğumuz bir Scouting Ekibi ile MHK
tarafından belirlenen genç hakemlerin ta-
kibini sağladık. VAR sisteminin ikinci yı-
lında VAR sayımızı artırmak için çok
önemli bir proje hayata geçirdik. 2. Lig'de
görev yapan klasman hakemlerinin ta-
mamı taradık. Teorik eğitimler, video test-
ler, simülatör çalışmaları, saha
uygulamaları ve canlı maç organizasyon-
ları sonrasında 10 VAR ve 3 AVAR ha-
kemi daha ligin ikinci yarısında görev
yapabilecek duruma getirdik. Bilimsel ça-
lışmalarımız kapsamında haftalık 'Birlikte
Çalışalım Projesi'ni başlattık. Oyun ku-
ralları konusunda güncel kalmaları için
her hafta hakem ve gözlemcilere 5 soru-
dan oluşan "Oyun kuralları testi" gön-
deriyoruz ve Türkiye genelindeki 5
binin üzerindeki hakem ve gözlem-
ciden online olarak cevaplarını alı-

yoruz. Bu verileri, hem katılanlara hem
de İl Hakem Kurulları'mıza ileterek eksik-
leri gideriyoruz. Talimatlarda yapılan de-
ğişikliklerle, kadın hakemlerin erkek
liglerinde maç yönetmesinin önü açıldı.
Kadın hakemlerimiz 2. lig ve 3. lig maçla-
rında görev almaya başladılar. Sırada ise
"Kadın Hakem Gelişim Kampı-Kadın
CORE" projesi var. Ligin ikinci yarısında
bu projeyi de hayata geçireceğiz. Ayrıca,
hakemlere maçlarda yaşanan tartışmalı
pozisyonların videolarının gönderilerek
yorumlarının alınması, eğitim çalışmala-
rımız kapsamında Jaap Uilenberg tara-
fından aylık toplantılar, eski futbolcuların
hakemliğe kazandırma projesi kapsa-
mında Türkiye Profesyonel Futbolcular
Derneği iş birliğinde Aday Hakem Kursu
ve "eğitimcinin eğitimi" seminerleri dü-
zenlenmesi, Hakem Fiziksel Gelişim
Ekibi genişletilerek yenilenmesi gibi çalış-
malara imza attık" diye konuştu. 

Biraz sabretmeleri gerekiyor

Zekeriya Alp, geleceğe yönelik yaptıkları
ve çok önemli gördükleri çalışmalar ile il-
gili olarak ise "Kadromuzda Türk hakem-
liğine önemli hizmetlerde bulunan çok
tecrübeli isimler bulunuyor. Ancak bu ha-
kemlerimiz yaş haddinden dolayı kariyer-
lerinin sonuna gelecekler. Bu nedenle
genç hakemlerimize verdiğimiz önem iti-
bariyle birçok yeni isme görev verdik.
Mutlak surette MHK olarak yeni bir je-
nerasyonu hazırlamak zorundayız ve
bunun adımlarını sezon başından itiba-
ren atmış bulunuyoruz. Az görev alan
hakemlerimizi kazanma yolunda adımlar
attık. Bu çabalarımızla her maçın altın-
dan kalkacak daha geniş bir hakem havu-
zunu oluşturmayı hedefledik. Biraz sabır
edilebilirse, bunun meyvelerini de yakın
zamanda toplayacağımıza inanıyoruz.
Bir hakem için Uluslararası temsil çok
önemlidir. FIFA kokartlı hakemlerimizin
bu sezon daha çok maç yönetmesi bizleri
gelecek adına daha da umutlandırdı. 1
Temmuz'dan bu yana şu ana kadar UE-
FA'dan hakemlerimize gelen maç sayısı

35, gözlemcilerimiz ise 38 maç aldı. Elit
kategorideki hakemimiz Cüneyt Çakır ile
birlikte 1. Kategoriye yükselen Ali Palabı-
yık kardeşimiz bu sezon Şampiyonlar Li-
gi'nde görev aldı. İnşallah o da Cüneyt
gibi uzun yıllar bu ligde ülkemizi temsil
edecek.  Sizlerin ve kamuoyunun dikka-
tini çekmek istediğim birkaç konu daha
var. En önemli hassasiyetimiz; saha içeri-
sinde futbolcuların, kenar yönetimde bu-
lunan teknik adamlar ve görevlilerin,
saha kenarından hakemin vermiş olduğu
herhangi bir karar sonrası, sözle veya el
kol hareketleriyle yaptığı aşırı itirazlarla
sahaya müdahil olmaları, bulundukları
alanı terk etmeleri, seyirciyi ateşleyen ve
galeyana getirdikleri tutum ve davranış-
lar, asla tasvip etmediğimiz ve hakemleri-
mize kesin talimat verdiğimiz en önemli
konu.  Hakemlerimizin maç yönetirken
kişiliklerini rencide edici her türlü hare-
kete karşıyız. Bu manada asla taviz ver-
meyeceğiz. İlk yarıda çoğunlukla bunun
müspet sonuçlarını gördük" şeklinde ko-
nuştu.VAR sistemi adalet için getirildi
Tüm bu çalışmalarının ve tüm çabaları-
nın en az hatayla maçların yönetilmesi
olduğunu ifade eden Zekeriya Alp,
VAR'ın Uluslararası standartlarda Türk
futboluna katkı sağlayacak şekilde uygu-
lanmasını istediklerini belirtti. Alp, "VAR
Sistemi adaleti sağlamak için getirildi ve
VAR'ın futbola katkısı inkar edilemez bir
gerçek. 2 yılda geldiğimiz noktayı özel-
likle Avrupa'yla karşılaştırdığımızda çok
olumlu buluyorum. Bugün Avrupa'nın
birçok ülkesinde VAR kaosu yaşanıyor.
Gerek teknik direktörler gerekse yönetici-
lerden sürekli şikayet ediyor. VAR henüz
yeni bir sistem, tam olarak yerleşmedi.
Bu da tartışmalara yol açıyor. Özellikle
VAR konusunda geldiğimiz aşamayı an-
latması açısından geçen yıl ile bu yılki
bazı verileri sizlere anlatmak istiyorum.
İlk yarıda VAR'dan 738 pozisyon kontrol
edildi. Bu rakam geçen yıl 881'di ve 143
azalma dikkat çekiyor ki, bu da hakemle-
rimizin daha az pozisyonda şüphe duy-
ması anlamını taşıyor. En önemli gelişimi

inceleme sayısında görüyoruz. 2018-2019
sezonunun ilk devresinde 70 olan kontrol
sayısı, 43'e indi. Yani VAR'a başvurma
konusunda UEFA standartlarına doğru
ilerlediğimizi görüyoruz. Sahada yapılan
inceleme sonucunda geçen yıl 23 karar
değişirken bu sayı bu sezon 4 olarak ger-
çekleşti. Hakemlerimiz böylece 1 yılda ge-
reksiz VAR incelemesinden vazgeçerken
sistemi daha verimli kullanma yolunda
önemli bir adım attı. VOR, yani saha ke-
narı incelemesi sonucu düzeltilen karar
ise 23'ten 26'ya yükseldi. Yine 93 olan
toplam müdahale sayısı da 69'a düştü.
Burada bir detaya dikkatinizi çekmek isti-
yorum. Geçen yılki 23 gereksiz incelemeyi
çıktığınız zaman sayı 73'e 69 oluyor ki bu
da "Bu sene VAR hiçbir şeye karışmıyor"
algısının yanlış olduğunu gösteriyor. Yani
hakemlerimizin bir yılda doğruyu bulma
konusunda büyük bir gelişim gösterdiğini
görüyoruz. VAR ortalamalarına bakarsak
hafta başına müdahale ortalamasının
5.47'den 4.05'e gerilediğini, 1.64 olan maç
başına müdahale ortalamasının 2.22'ye
yükseldiğini görüyoruz. Bunlar VAR'daki
gelişimin belgesi olarak değerlendirebile-
ceğimiz rakamlar.. Bu sene saha incele-
mesi ortalamasının 127.27 saniyeden
131.84, VOR incelemesinin de 93.09 sa-
niyeden 101.15'e çıktığını gözlemliyoruz.
Bunun temel nedeni ise özellikle sezon
başında yaşanan spesifik pozisyonlar ve
yeni VAR hakemlerimizin tecrübe ka-
zanma sürecinde olması. Bu sayılar her
geçen hafta daha da düzeliyor. Yine
54.52 olan topun oyunda kalma süresinin
54.18'e indiğini görüyoruz. Bunun da in-
celeme süresinin artmasının etkisiyle ger-
çekleştiğini söyleyebiliriz.  Özetle doğru
kullanım konusunda mesafe kat ettik
ancak oyunun soğuması problemini tam
anlamıyla çözemedik. Bu konu Premier
Lig başta tüm liglerde yaşanan bir sorun.
Bu sorunu da zamanla gidereceğiz" dedi.

Hataları en aza indirmeye
çalışıyoruz

Türkiye'de hakemlik yapmanın zor bir
görev olduğunu söyleyen MHK Baş-
kanı Alp, "Bu görevi üzülerek söylüyo-
rum ki, futbolun tüm paydaşları olarak
daha zorlaştırdık ve zorlaştırıyoruz. İlk
yarısı geride kalan ligimizde, belki de;
hakem hataları hiç bu kadar tartışılma-
mış, bir taç, bir korner, bir penaltı, bir
faul için hiç bu kadar açıklamalar, bil-
diriler yayınlanmamış, sosyal medyada
özellikle senaryolar üretilmemişti.  Ne
acıdır ki, futbol ailesi olarak hatayı en
aza düşürmesi için getirdiğimiz tekno-
lojiyle hakemlerimizi daha tartışılır hale
getirdik.  Dünya kupası standardında,
aynı firmaya bağlı ekip tarafından çizi-
len çizgide bile kusur aradık. Tribün
baskısı, sosyal medya baskısı, kamuoyu
baskısı, kuralların ve aklın önüne geçti”
dedi.

MERKEZ Hakem Kurulu (MHK)
Başkanı Zekeriya Alp, TFF Baş-
kanı Nihat Özdemir ile Fener-

bahçe Başkanı Ali Koç arasında yapılan
görüşme ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçının
hakemleri ile yaptığı görüşmeyi ise şöyle an-
lattı: "Değerli Federasyon Başkanımızın da-
veti ile Fenerbahçe Kulübü başkanı Sayın
Ali Koç ve Sayın Semih Özsoy'la gerçekle-
şen görüşmede MHK Başkanı olarak benim
bulunmamın ana sebepleri, yazılı ve görsel
basında; kural hatası, IFAB raporu, atama-
larda hakemlere sonraki hafta görev verilip
verilmemesi ve penaltıların tekrar edilip edil-
memesi gibi konuların gündem haline geti-
rilmesi ve özellikle bunların herkes için
rahatsız edici boyutlara ulaşmasıydı.
Alanya-Fenerbahçe maçıyla ilgili... 
O maçta 2 defa kural hatası yapıldığı iddia-
sıyla Fenerbahçe kulübünün başvurusu ol-
muştu. Önce Sayın Ali Koç, konularla ilgili
tüm çekincelerini bu görüşmede anlattı.
Maçın ertesi günü Oğuz Sarvan ve Ünsal
Çimen ile oturup pozisyonlara baktık. Bu
konuyla ilgili kural hatası olmadığında hem
fikir olduk. Saat 11.00 gibi de gazeteci arka-
daş aradı, kural hatası konusunu sordu. O
esnada Fenerbahçe kulübünün atmış ol-
duğu konuyla ilgili herhangi bir başvurusu
yoktu, ben de iyi niyetli bir şekilde kural ha-
tası olmadığını söyledim. IFAB görüşüne

gelince... Bizde rutin olarak teknik arkadaş-
lar bu tür ekstra durumlarda IFAB'a bilgi
amaçlı sorarlar, böyle bir mail söz konusu.
Yeni kural olduğu için de özellikle soruldu.
Bu yeni kurallarda ve gelişen ekstra durum-
larda rutin bir işlemdir. Yıllar önce bir Ka-
sımpaşa maçında da söz konusu olmuştu.
Ben elimde Türkçe ve İngilizce olan bu maili
Türkçe olarak anlattım. Kuralı yazan David
Ellarey'den gelen görüşü okudum. Yazıda
açık şekilde kural hatası olmadığı ifade edili-
yordu. Sayın Semih Özsoy, taçla ilgili IFAB
görüşünü sordu. 
Kural hatası kapsamında olmadığı için o
pozisyonun sorulmaya bile gerek duyulma-
dığını anlattım. Fenerbahçe'nin maçlarını
yöneten hakemlerin sonraki hafta atamaları
ile ilgili iddialar konusunda ise atama siste-
mimizi anlattım. Orada hakemlerin sonraki
hafta VAR'da görev almasını dikkate alma-
mışlar. Her hakeme her hafta görev verme-
miz mümkün değil. Vermediğimiz
hakemlere de VAR görevi veriyoruz. Bunun
tabi ceza boyutu da var. Gerek VAR gerek
sahada siyah beyaz hata varsa hakemler ce-
zaya giriyorlar. 
Bu bizde yanlış algılandı. Ödül ceza sistemi
bize has bir durum değil, Avrupa'da her
yerde var. Yurt dışında bir uygulama varsa,
VAR'A gidip karar düzeltiliyorsa ve hakem
ceza alıyorsa, biz bunu niye uygulamayalım.

O günkü toplantıda gözlemci not sistemi,
penaltı tekrarları dahil tüm konuların hep-
sini anlattım. Sayın Ali Koç kendisi, "İkna
oldum, teşekkür ederim" dedi. Ben Zekeriya
Alp olarak bugüne kadar olduğu gibi, bun-
dan sonra da her kulüp başkanı ile Başkanı-
mız Nihat Özdemir'in olduğu ortamda her
zaman görüşmeye hazırım. Orada yaptığı-
mız tüm işlerde adil ve tarafsız olduğu-
muzu, herkese eşit yaklaştığımızı ifade ettim.
Toplantının yeri konusundaki eleştirilere tabi
ki saygı duyarım, ama adaletin mekanı
olmaz. Hakemlerle yaptığımız görüşmeye
gelecek olursak... Fenerbahçe-Beşiktaş maçı
sonrasında, 5 hakemle görüştük. Sadece
Tarık Ongun'u çağırmadık. Zira bizim üze-
rinde durduğumuz pozisyonuna çok uzak-
taydı. Otorite zaafına karşı o kadar
uyarmamıza rağmen orada gerekli müda-
hale hakemlerimiz tarafından yapılmadı.
Maçın diğer pozisyonlarını da rutin olarak
değerlendirdik. Zaten biz hakemlerimizle
pozisyonları her zaman tartışırız, konuşu-
ruz, değerlendiririz. Özellikle standart karar-
ları sağlamak için bunu yaparız. Bu
görüşmeler de son derece doğal. Bizi üzen
bu rutin görüşmenin sorgulama, baskı, ce-
zalandırma olarak yansıtılması... Ben ha-
kemlerimle tabi ki görüşürüm, her mekanda
görüşürüm. Bunun için kimseden izin de
almam, talimat da almam" dedi.

Denizlispor’da
KRiZ ÇIKTI

SÜPER Lig'de sezonun ikinci
yarısına Antalya kampında ha-
zırlanacak Yukatel Denizlis-

por'da futbolculardan Mehmet Akyüz,
Burak Çalık ve Oğuz Yılmaz, yönetim
kurulu kararıyla kadro dışı
bırakıldı. Alacakları için Türkiye Futbol
Federasyonu'na (TFF) başvuran
ve isimleri transfer döneminde farklı ku-
lüplerle anılan Mehmet Akyüz ile Burak
Çalık'ın yanı sıra Oğuz Yılmaz da yöne-
tim kurulu kararıyla kadro dışı kaldı.
Denizlispor Profesyonel Futbol Şube
Sorumlusu Ali Fırat, takımda mutsuz
olduklarını kendilerine ileten 3 oyun-
cuyu kamp kadrosundan çıkardıklarını
belirtti. Fırat, yine talipleri olan Recep
Niyaz'ın takımdaki geleceğiyle ilgili ken-
disiyle bir görüşme yapılacağını, kesin
kararın futbolcuyla gerçekleştirilecek gö-
rüşmenin ardından netlik kazanacağını
kaydetti. 

Her zaman herkesle görüşürüm 

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

Çocuklar için kurulan Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi’nde ayda bir gün anne-babalar
eğitim görüyor. Ebeveynler, evlerinde kolayca bulabilecekleri yumurta, yağ, süt, karbonat gibi
malzemelerle deneyler yaparak hem öğreniyorlar hem de bilimi eğlenceli hale getiriyorlar

I stanbul Kalkınma Ajansı’nın
desteğiyle Bağcılar Belediyesi
tarafından hizmete sunulan

Bağcılar Fuat Sezgin Bilim Merkezi,
öğrencilerin yanı sıra ebeveynlere de
eğitim veriyor. Bu amaçla “Evde Bilim
Eğitimi” adı altında bilim merkezi
ayda bir gün veliler için hazırlanıyor.
Eğitmenler, anne babalara evlerinde
kolayca bulabilecekleri soda, yumurta,
balon, sıvı yağ, süt, karbonat ve mum
gibi malzemelerle nasıl ilgi çekici de-
neyler yapabileceklerini öğretiyor. 

Çeşitli deneyler yapıyorlar 

Bu etkinlik sayesinde yeniden öğren-
cilik günlerine dönen veliler, hayalle-
rini bilimin en eğlenceli haliyle
gerçeğe dönüştürüyor. Katılımcılar,
yanmaz balondan dans edene mısır-
lara ve yürüyen sulara kadar değişik
içerikte üretimlerde bulunuyor. Bu-
rada eğitim alan anne babalar evle-
rinde çocuklarıyla deneyleri
tekrarlayarak çocuklarına bilimsel ça-
lışmalar yaptırma ve onlarla kaliteli
zaman geçirme fırsatı buluyor. İlçe
sakinlerini bilim merkezine davet eden
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Evde çocuklarınızla güzel
vakit geçirmek, onlara bilimi sevdir-
mek istiyorsanız sizleri Bilim Merke-
zimizin düzenlediği ‘Evde Bilim
Eğitimi’ne bekliyoruz” dedi.

MEHMET ALİ ÇATAL
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‘DualarIMIZ 
alparslan 

Türkeş içinDi’

AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan, Ça-
talca Belediyesi Başkan Yardımcısı İkram Kaya,
Meclis Üyeleri Lokman Naroğlu ve Halit Aksoy ile
birlikte MHP merhum Kurucu Lideri Alparslan
Türkeş'in Beştepe'de bulunan anıt mezarına gide-
rek dua eden Başkan Mesut Üner ziyaretle ilgili
olarak, “Ankara ziyaretimiz sırasında MHP Ku-
rucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in
kabrini ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin mekanı
cennet olsun” ifadelerini kullandı.

2020’nin
rengi 
maviAnne babalar 

bilim yapıyor 
Global Renk Enstitüsü Pantone, 2020'nin
trend rengini klasik mavi olarak belirledi.
Modadan dekorasyona, makyajdan mücev-
here pek çok alanda 2020'de klasik mavi
etkili olacak. Peki bu rengi nasıl kullanabi-
lirsiniz? Morhipo MaG ekibi klasik mavi
renginin kullanımıyla ilgili detayları veri-
yor.

Kombinlerde klasik mavi
Mavi rengi günlük yaşamın her dakikasında
kullanabilirsiniz. Güçlü bir ton olan kobalt ya
da kraliyet mavisi denen bir mavi tonu olan
bu renkle, sıra dışı kombinler yaratarak farklı
görünmeniz mümkün. Payetli masmavi bir el-
biseyle hareketli yaz gecelerine ya da kadife
elbiselerle kış partilerine hazırlanabilirsiniz.
Doğanın en baskın diğer rengi olan yeşilin
yanı sıra kahverengi, bej, kırık beyaz ya da
diğer toprak tonlarıyla maviyi dengeleyecek
görünümler yaratabilirsiniz. Klasik mavi ve
beyazı bir araya getirerek Fransız etkili bir
marin havası yakalamanız mümkün. Çizgili
desenler, kumaş pantolonlar ve babetlerle
sokak stilinizi yaza şimdiden hazırlayabilirsi-
niz. Siyahtan vazgeçemeyenler ise klasik
mavi ile siyahı kullanarak cool bir stil yakala-
yabilir. baştan aşağı masmavi giyinmek de
tam kraliyetlik tercih olur. bu tonu mutlaka
tonsürton kombinlere taşıyın. “Herkes beni
fark etmeli” diyorsanız, neon renkler için ma-
viyi taban olarak kullanabilirsiniz.


