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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Maltepe'de 12 yıllık evli olan
Pınar Alaca, ikinci çocuğunun

doğumundan kısa süre sonra 
yaşadığı şiddetli ağrılar nedeniyle eşi
İbrahim Alaca tarafından hastane
hastane dolaştırıldı. En son gittiği
hastanenin acil servisinde 2 kez kalbi
duran Pınar Alaca, girdiği ameliyat
sonrası hayatını kaybetti. İbrahim
Alaca, eşinin ölümünde ihmal 
olduğunu öne sürdü. I SAYFA 9
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İran Devrim Muhafızları
Kudüs Gücü Komutanı

Kasım Süleymani'nin öldürülmesini
protesto eden bir grup, ABD 
İstanbul Başkonsolosluğu önünde
toplandı. Ellerinde Süleymani'nin
fotoğraflarının basılı olduğu 
pankartlar taşıyan grup, ABD 
aleyhinde slogan attı. Polisin
yoğun güvenlik önlemi altında 
gerçekleşen eyleme kadınlar da 
katıldı. Bir süre slogan atan grup,
olaysız şekilde dağıldı.
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SAYFA 4Mehmet Ali ÇATAL

Bedelli günlük:
12. Gün

SAYFA 5Mehmet Remzi TANIŞ

Dön-dön-dur

SAYFA 7Onur KARAKOÇ

Ortadoğu daha
da karışacak...

SAYFA 8Fakir YILMAZ

Komplo bombaları
ile siyaset...

SAYFA 9Utku KIZILTAN

İnternet ve 
çevre 
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İstanbul Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölümü 

3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli’den
haber alamayan ailesi 2 gün önce
polise kayıp ilanında bulunmuştu.
Samatya Sahili’nde, kayalıkların
üzerinde çanta gören çevredekiler
durumu polis ekiplerine bildirdi.
Denizde yapılan aramada Ünli’nin
cansız bedenine ulaştı. Sibe Ün-

li'nin, yaşamına son vermeden önce
sosyal medya hesabından kahreden
mesajlar paylaştığı görüldü. “Gide-
cek yerim yok yaşanmaya değer bir
hayatım da” paylaşımını yapan
Ünli, başka bir paylaşımında, “Bir
liraya karnımı doyurabilir miyim
enter. Yemekhane kartımda para
kalmamış sadece bir liram var. Bir
lira kırk kuruşmuş” dediği görüldü.

BiR LiRAYA KARNIMI DOYURABiLiR MiYiM!
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Bir diğer intihar haberi de
Üsküdar'dan geldi. Üsküdar

Belediyesi tarafından işten çıkarılan
150 personelden biri olan Recep Kı-
lıçarslan, yaşadığı zorluklara daya-
namayarak intihar etti. 32 yaşındaki
evli ve bir çocuk babası öğretmenin
intiharı, mesai arkadaşlarını derin-
den üzdü. Bir arkadaşı “İki hafta
önce görüştü-

ğümde 'dayanamıyorum' deyişi ku-
laklarımda, çıldırıyorum” dedi. Bele-
diyeye bağlı Bilgi Evleri'nde görev
yapan Kılıçaraslan'ın mesai arkadaş-
larından Şeyma Çelik, “Böyle gitme-
meliydin be Recep Hocam. Sebep
olanlar nasıl hesap verecek? Sitemim
büyük. Kocaman bir aile yıkıldı.
Minik bir erkek çocuğu yetim kaldı”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9

BÖYLE GiTMEMELiYDiN BE RECEP HOCAM!
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Süleymani için
eylem yaptılar

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı
yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi. 
Ünli'nin intihar etmeden önce sosyal medya hesabından ayrıca, 
“Gidecek yerim yok yaşanmaya değer bir hayatım da” dediği görüldü
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Beylikdüzü Sivaslılar
Sosyal Yardımlaşma

ve Kültür Derneği'nin kon-
gresi Sarissa Otel'de ger-
çekleştirildi. Kongrede
konuşan Dernek Başkanı
Eyüp Günay, “Dernekçilik
bir gönül işi ekip işi. Hep
beraber burada Sivas için
verdiğimiz mücadelemizi
sürdüreceğiz. Gençleşerek

geleceğimizi umutla inşa
edeceğiz” dedi. Dernek
Başkanı Günay ve ekibini
tebrik eden Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık
ise “Bugün kendimizi bu-
rada tam bir Sivaslı olarak
görüyoruz. Benim için
Sivas'ın özel bir yeri var”
diye konuştu. 
HABER BARIŞ KIŞ / SAYFA 16
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CHP Silivri İlçe Kongresi
gerçekleştirildi. 

Kongrede yapılan 
oylama sonunda 

210 oy alan Berker Esen
rakibi Mümin Koçoğlu'na

10 oy fark atarak yeni
ilçe başkanı oldu

KIRAN KIRANA BiR BAŞKANLIK YARIŞ YAŞANDI
CHP Silivri İlçe Kongresi’nde
kıran kırana bir yarış yaşandı.

Kongrenin ilk saatlerinde daha önce
adaylığını açıklayan Abdullah Yıldırım
sağlık sorunlarını gerekçe göstererek
adaylıktan çekildiğini açıkladı. Mevcut
Başkan Suna Göçengil'in aday olma-
dığı kongrede Berker Esen ve Mümin

Koçoğlu yarıştı. Yapılan sayımın ardın-
dan 210 delegenin desteğini alan Berker
Esen Silivri'nin yeni ilçe başkanı oldu.
Rakibi Mümin Koçoğlu ise 200 oy aldı.
415 delegeden 411'inin oy kullandığı
görüldü. Berker Esen'in il delegeleri
listesinde Abdullah Yıldırım ve Suna 
Göçengil'in yer alması dikkat çekti. 
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Maltepe Belediye 
Başkanı Ali Kılıç'ın Al-

manya'da yaşayan amcası Hıdır
Kılıç hayatını kaybetti. Dün Tun-
celi'nin Pülümür ilçesinde defne-
dilen Kılıç'ın cenaze törenine çok
sayıda kişi katıldı. Başkan Ali
Kılıç, “Kılıç Ailesinin değerli bü-
yüğü, amcam Hıdır Kılıç’ı doğup

büyüdüğü topraklarda, Tunceli 
Pülümür’de Hakk’a uğurladık. 

Mekanı cennet olsun. Baş sağlığı
dileklerini ileten tüm canlardan
Allah razı olsun. Taziye için 
ziyaretimize gelen, bizi 
yalnız bırakmayan Tunceli
Belediye Başkanı Fatih
Mehmet Maçoğlu, 
Pülümür Belediye
Başkanı Müslüm
Tosun ve Pülümür
Kaymakamı Ömer
Faruk Fidan başta
olmak üzere tüm can-
lara teşekkür ediyo-
rum” açıklamasını yaptı. 
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Aksu şarkısı
2019 yılında 'Felaket' coverıyla yıldızı bir anda

parlayan ve Mustafa Sandal'la düet yaptığı
'Mod' şarkısıyla adından sıkça söz ettiren 

Zeynep Bastık, 2020 yılına bomba gibi girdi.
Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, yeni şarkısı

'Uslanmıyor Bu'yu dinleyiciyle 
buluşturdu. I SAYFA 2

Esenyurt Belediyesi, 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye

zorunlu göçün 30. yılında anma 
etkinliği düzenledi. O döneme ait
türküler ve ağıtların okunduğu 
etkinlikte bir de panel gerçekleştirildi.

Göçe maruz
kalan isimlerde
Resmiye Özgür,
“Döndüğünde
bütün vücudu
morluk için-
deydi. Türkçe
konuşmamız,
camiye girme-
miz yasaktı”
dedi. I SAYFA 8
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Türkçe konuşmak
bile yasaklanmıştı

Resmiye Özgür

Hafta sonu tırmanan ABD-
İran geriliminde çok sert açık-

lamalar arka arkaya geldi. İran'ın
Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanı
Muhammed Cevad Azari-Jahromi,
Twitter üzerinden ABD Başkanı
Trump'a verdi veriştirdi. Bakan,
“IŞİD gibi, Hitler gibi, Cengiz gibi!
Hepsi kültürlerden nefret ediyor.
Trump takım elbiseli bir terörist”

açıklamasını
yaptı. ABD 
Başkanı Donald
Trump ise İran'a
yönelik 52 hedef
noktası belirle-
dikleri ve saldırı
durumunda
'hızlıca vuracak-
larını' duyurdu. 
I SAYFA 11
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Takım elbiseli 
bir terörist!

Donald Trump

İhmal nedeniyle
suç duyurusu

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş
olan 100 gram simidin fiyatı

dün itibariyle 2 lira oldu. Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konfederas-
yonu tarafından 11 Ekim 2019 tari-
hinde alınan karar yürürlüğe girdi.
Konfederasyon tarafından alınan
karar esnaflara iletilerek yeni fiyat 
listesi tezgahlara asıldı. Fiyatlardaki
artışın un ve susamın maliyetinden
kaynaklı olduğu belirtildi.
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İstanbul’da simit 
2 liraya yükseldi

CHP Eyüpsultan,
Bayrampaşa ve

Güngören'de ilçe kon-
grelerini gerçekleştirdi. 2
adayın yarıştığı Eyüpsul-
tan'da 157 oy alan Doğan Sarıtaş yeni
ilçe başkanı oldu. Kongrede Saim
Diken 150 oy alırken Ali Ekber 
Cömert'e 93 delege destek verdi. 
Güngören'de ise mevcut başkan
Temel Akkoç, yeniden ilçe başkanlı-
ğına seçildi. 2 adayın yarıştığı 
Bayrampaşa'da 232 oy alan Hasan
Mutlu kongreyi kazandı. Diğer aday
İbrahim Kahraman ise 156 oy aldı. 
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Çin işkencesini
protesto ettiler!

Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda topla-
nan motosikletliler, Çin hükümetinin

Doğu Türkistanlılara uyguladığı politikaları
protesto etti. Türkiye Motosiklet Platformu
adına yapılan açıklamada, “Müslüman
Uygurlar her türlü hak ihlaline ve dini 
vecibelerini yapmamaları yolunda baskıya
maruz bırakılmaktadırlar. Her platformda
yaşanan bu dramın duyurulması ve 
hatırlatılması gerekmektedir. Bizler, Doğu
Türkistanlı, Uygur Türkü kardeşlerimizin
yanındayız” denildi.
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Vefasız şoför!
HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Ölümden döndüler
HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

3 ilçenin daha 
başkanları seçildi

İstanbul'da trafiğin 
yoğun olduğu saatlerde

su, simit, kağıt helva hatta şarj 
kablosu satan seyyar satıcılar
günlük 100-150 lira kazanıyor.
Özellikle mesai çıkışlarında satış
yapan seyyar satıcılar hem tra-

fiği hem de kendi canla-
rını tehlikeye atıyor.     

I SAYFA 4
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Trafik yoğunluğu
onlara kazandırıyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık 

Bastık’tan 
Aksu şarkısı

Pınar
Alaca

İbrahim
Alaca

SiLiVRi’DE ESEN 
DÖNEMi BASLADI

SADECE BIR
LIRAM VAR!
“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı
yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi. 
Ünli'nin intihar etmeden önce sosyal medya hesabından ayrıca, 
“Gidecek yerim yok yaşanmaya değer bir hayatım da” dediği görüldü

SANATÇILAR DA PAYLAŞIMDA BULUNDU
Sibel Ünli'nin intiharı tüm Türkiye gibi sanatçıları da yasa boğdu. Armağan
Çağlayan, “Dünden beri kalbimin yarısı acıyor” derken, Mert Fırat, “Ah
Sibel ah tekrar aynı oyuna yorum yapacaktık” sözleriyle üzüntüsünü dile
getirdi. Sarp Akkaya da “Yazacak ve söyleyecek bir şeyim kalmadı” dedi. 
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Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

G eçtiğimiz pazar günü şişli'deki aydınlar
restoran'da buluşan ekip ve basın men-
supları hep birlikte kahvaltı etti. Yapımcılı-

ğını Zeki akıncı ve Çetin Hanifeoğlu'nun
üstlendiği, çekimleri adapazarı akyazı'da gerçek-
leşen, senaryosunu aziz Özuysal'ın yazdığı, gö-
rüntü yönetmenliğini Cüneyt Kadri Çakar'ın
yaptığı, başrollerinde Tuğba Özay, Çılgın Sedat
gibi ünlü simaların yer aldığı, Katsa Yapım'a ait,
MC Film tarafından dağıtılan 'lazKit' filmi vizyon-
daki yerini aldı.

Genç bir kadının öyküsü 
lazKit, amerika'dan küçük bir köye gelen genç
bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Kalemiti
Ceyn, amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman
beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tar-
laya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırı-
sına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti
Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit
olan Deli Kadir tarafından kurtarılır. ancak olan-
lar bununla da sınırlı kalmayacaktır. Yönet-
menliğini Yusuf atıcı'nın üstlendiği,
filminin oyuncu kadrosunda,
Tuğba Özay, Çılgın Sedat,
Sinan Bengier, ahmet
Çevik, Esra Sön-

mezler, Dost Elver, aziz Özuysal, Volkan Sara-
çoğlu, Zeki akıncı, Muharrem Erdemir, Cengiz
Çimen (Mülayim), Tolga Öz, altuğ Seçkiner,
adem Yavuz Özata, resul Okan, Özlem Çevik,
Zehra şahin, Burhan Zorlu, şebnem Tuncel, ışıl
Önal, Nevin Efe, Pınar Kankılıç, Burcu Boztepe,
Gülşah Yaprakçı, şirin Yıldırım gibi isimler yer
alıyor.

Günlük hayattan alınma
Film için çok emek harcadıklarının altını çizen 

Yapımcı ve Yönetmen Zeki akıncı, "laz Kit Türk
sinemasında komediyi yeniden tanımlattırdı.
laz Kit filmi mihenk taşı oldu. Bizim filmimiz-
deki komedimiz, ahlaki, eğitici, mesaj verici,
düşündüren ve güldüren nitelikte. Son dö-
nemde çekilen Türk Komedi filmlerinde küfürle
insanlar güldürülmeye çalışılıyor. İnsanlar ah-
laki olmayan ifadelerle gülmeye zorlanıyor.
Oysa sinema izleyicisi küfür istemiyor ve sev-
miyor. İnsanlar küfür olmadan da gülebiliyor.
Komedilerin konuları günlük hayattan alınır. Her
zaman ve her yerde rastlanan insan kusurlarını
belli karakterlere büründürerek güldürür. Toplu-

mun bozuk ve aksak yanlarını hicveden
töre komedileri de eğlendiricidir.

Edebi hicvin sahneye uygulan-
mış yergi komedisi ve bir

derinliği olmayan, sırf

güldürmek için yazılan entrika komedisi de uy-
gulanabilir. Bakın bu kadar komedi türü varken
küfürle güldürmeye çalışmak komediyi anlama-
maktır. Toplumun aklıyla duygularıyla dalga
geçmektir. Biz laz Kit ile gerçek komediyle si-
nema izleyicisinin karşısına çıktık. aynı dü-
zeyde yeni komedi filmlerimizle izleyicilerimizle
buluşturmaya devam edeceğiz. Yakında yeni
komedi filmlerimizi sinemaseverlerle buluştu-
racağız.” dedi

Gala Gerçekleştirildi
ayrıca 25 aralık 2019’da Beyoğlu Majestik Si-
neması'nda 'laz Kit' filminin galası gerçekleşti-
rilmişti. Zeki akıncı galaya ve basın davetine
gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldığını dile
getirdi. Galaya ve basın davetine katılmayan
başrol oyuncuları dikkatli gözlerden kaçmadı.

3 Ocak'ta vizyona giren 
'Laz Kit' filminin basın
toplantısı düzenlendi.
Yapımcı ve Yönetmen 

Zeki Akıncı, "Son dönemde
çekilen Türk Komedi 

filmlerinde küfürle insanlar
güldürülmeye çalışılıyor. 
İnsanlar ahlaki olmayan

ifadelerle gülmeye
zorlanıyor. Bizim 

komedimiz, ahlaki, eğitici,
mesaj verici, düşündüren

ve güldüren nitelikte"
ifadelerini kullandı

HEM DusuNDuRuYOR 
HEM GuLDuRuYOR!

3-4-5 Ocak tarihleri arasında
Haramidere'deki Işıldak Kül-
tür Sarayı'nda gerçekleşen,
Leyla Sayar'ın düzenlediği
'Leys Fest' alışveriş şenliğine
ilgi büyük oldu. 3 gün süren
şenliğe özellikle kadınlar akın
etti. Sabah 10.00'da başlayan
şenlik akşam 21.00 saatlerine
kadar devam etti. 

Öğrencilere indirim

Öğrencilere yüzde 15 indirim
uygulanan festivalde yiyecek-
ten içeceğe, aksesuardan giy-
siye, çeyizlikten hediyelik
eşyalara kadar birçok ürün
yer aldı. Engelsizim.com'un
standında ise engelli kardeşle-
rimizin yaptığı el işi ürünler
satıldı. Ünlü gazeteci ve yazar
Funda Erman Akosman'ın da

ilk gün 'Papatyanın Yaprak-
ları' adlı kitabını imzaladığı
şenliğe canlı müzik, dj perfor-
mansı ve firma sahiplerinin
oynadığı oyunlar damga

vurdu. İşte festivalde stand
açan bazı firmalar: Butik
Hare, Vip Ahmet Beylikdüzü,
Azra Çeyiz, Zarif Butik, 
Semanın Dikimevi, Asu

Çeyiz, Sia Butik, Tuanay
Moda, Safran Mucizesi,
Nakşin Ümraniye, Burak
Derneği, Tiktak Takı, 
Egzotik Meyva, Nar Giyim.

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 
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Beylikdüzü Işıldak Kültür Sarayı'nda 'Leys Fest' alışveriş festivali düzenlendi. Ünlü
gazeteci ve yazar Funda Erman Akosman'ın da ilk gün 'Papatyanın Yaprakları'
adlı kitabını imzaladığı şenliğe canlı müzik ve dj performansı damga vurdu

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, yeni
şarkısı 'Uslanmıyor Bu'yu dinleyiciyle
buluşturdu. 2019 yılında 'Felaket' co-
verıyla yıldızı bir anda parlayan ve
Mustafa Sandal'la düet yaptığı 'Mod'
şarkısıyla adından sıkça söz ettiren
Zeynep Bastık, 2020 yılına bomba
gibi girdi. Bestesi Sezen aksu'ya ait

'Uslanmıyor Bu' adlı şarkının düzenle-
mesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Yönet-
men koltuğunda Tolga akiş&Mehmet
ali Ergin'in oturduğu video klip, Zey-
nep Bastık'ın kendi orkestrasıyla bir-
likte Sezen aksu'nun stüdyosunda
çekildi. Klip kısa sürede 2 milyon iz-
lenme rakamına ulaştı.

Doya doya 
alışveriş yaptılar

‘BİR TÜRK’E 
GÖNÜL VERDİM’
AVUSTRALYA’LI oyuncu ve manken
Alara Jade Adam’s geçtiğimiz yaz
Yönetmen İsmail Gülnar’dan almış
olduğu teklif ile, Bir Türk’e Gönül
Verdim adlı sinema filminde başrol
oynamak için anlaşmışlardı. Sonba-
harda çekilmesi planlanan proje
Adam’s ın rahatsızlığı sebebi ile ocak
ayına ertelenmişti. Halen tedavileri
sürdüğünü söyleyen güzel oyuncu
baharda Türkiye'ye geleceğini müj-
deledi.

Türkiye’yi çok 
seviyorum

Avustralya Sidney’de
yaşayan güzel oyuncu
konu hakkında yaptığı
açıklamada, "Evet ben
2020 Ocak ayında
Türkiye’ye gelip bu
projede başrol oyna-

yacak-
tım

ama kendi sağlık problemlerime ila-
veten şu an söylemek istemediğim
bazı sebepler nedeni ile bu projeden
tek taraflı olarak ayrılma kararı
aldım. Benim çekilmemden sonra
yapımcı firma sanırım senaryonun
adını değiştirilerek devam kararı
almış. Aslında ben her sene Tür-
kiye’ye geliyorum ve Türkiye’yi de
çok seviyorum ama ne diyoruz önce
sağlık, ne yapalım demek ki kısmet

değilmiş, diyerek sözle-
rini sürdüren güzel
oyuncu. Evet bu proje
benim tarafımdan rafa
kaldırılmış olabilir fakat
ben gerçekten bir Türk’e
gönül verdim ve bu yüz-
den bundan sonra Tür-
kiye’de daha çok
yaşamak istiyorum.
Türkiye’ye geleceğim ve
sanırım bu kişiyi de o
zaman açıklarım" dedi.
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Sezen Aksu
şarkısı

Leyla
sayar



İ stanbul'da yol kenarında park eden 
araç içerisinde oturan yaralı şahıs, 
araçtan inip yol kenarına yatırıldı. Si-

lahla vurularak ağır yaralandığı değerlen-
dirilen şahıs yerde yatarken araç sürücü 
olay yerinden uzaklaştı. Araçtan inen diğer 
şahıs ile olaya tanık olanlar yaralının ba-
şında bekledi. O anlar güvenlik kamerala-
rına yansıdı. Polis olayı aydınlatmak için 
çalışma başlattı. Olay, Sultanbeyli'de geç-
tiğimiz gün Yavuz Selim Mahallesi, An-
talya Caddesi'nde saat 22.45 sıralarında 
yaşandı. İddiaya göre, silahla vurularak 
yaralandığı değerlendirilen İ.A.'nın içeri-
sinde bulunduğu bir otomobil, yol kena-
rında durdu. Otomobil içerisindeki 
şahıslar bir süre sonra yaralı İ.A.'yı araç-
tan indirip yol kenarına yatırdı. Araç sürü-
cüsü olay yerinden uzaklaşırken, araçtan 
inen bir kişi yaralının yanında bir süre bek-
ledi. Olaya tanık olan vatandaşlar da yara-
lının yanına geldiler. Daha sonra olay 
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılır-
ken polis olay yerinde incelemelerde bu-
lundu. Polis, olayın aydınlatılması için 
çalışma başlattı. 

Kameralar kaydetti 

Otomobil içerisinde bulunan yaralı şahsın 
yol kenarına bırakıldığı anlar güvenlik ka-
merasına saniye saniye yansıdı. Görüntü-
lerde yol kenarına park eden bir 
otomobildeki yaralı kişi yol kenarına yatırı-
lıyor. Otomobil sürücüsü olay yerinden 
uzaklaşırken araçtan inen diğer kişi de 
adamın yanında bekliyor.
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ESENYURT'TA düzenlenen operas-
yonda, Türkiye’ye bir süre önce kaçak 
yollarla girdiği belirlenen Filistinli M. 

Alamassi, gizlendiği evde sakız kutusunda sattığı 
uyuşturucularla yakalandı. Esenyurt Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yabancı uy-
ruklu bir kişinin sakız kutusu içerisinde uyuştu-
rucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. 
Sivil ekipler tarafından izlemeye alınan M. Ala-
massi’nin gizlendiği eve operasyon düzenlendi.  

Filistinli yakalandı  

Yakalanarak gözaltına alınan Filistinli’nin kaldığı 
evde 200 gram toz esrar, 760 adet ecstasy hap, 
metamfetamin olarak bilinen uyarıcı ve halüsi-
nasyon özelliği olan 40 sentetik hap, Türkiye’de 
yeşil reçete ile satılabilen bin 100 adet hap, 
ile ‘Skunk’ olarak bilinen 1.75 gr sentetik uyuştu-
rucu bulundu. Bu kişinin uyuşturucuları pazarla-
makta kullandığı ve sipariş aldığı, 3 telefon ile 
uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 
900 ABD doları bin 600 TL’ye el konuldu.

SAKIZ KUTUSUNDAN 
UYUŞTURUCU ÇIKTI 

ŞİLE'DE elinde silahla tekel bayisine 
giren şahıs, çalışana silah doğrultarak 
etkisiz hale getirdi ve bir miktar parayı 

çalarak kaçtı. Silahlı soygun anları dükkanın gü-
venlik kamerasına yansıdı. Şile'de geçtiğimiz gün 
meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şahıs 
elinde silahla tekel bayisine girdi. Şahıs silahını 
doğrultarak bayi çalışanını etkisiz hale getirdi. 
Kasadaki bir miktar parayı çalan şahıs hızla olay 
yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan 
polis, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Silahlı şahsın 
tekel bayisini soyduğu anlar güvenlik kamerasına 
yansıdı. Görüntülerde şahıs eşlinde silahla dük-
kana giriyor. Bir miktar para çaldıktan sora dük-
kandan çıkarak uzaklaşıyor.

TEKELİ SOYUP KAÇTI

KARTAL'DA yapılan uyuşturucu ope-
rasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. 
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 

çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kar-
tal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro 
Amirliği ve Mobil Park ekipleri, Kartal Petroliş 
Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı 
ihbar edilen V.Y'yi yakalamak için çalışma baş-
lattı. Şüphelinin yaşadığı eve çok sayıda kişinin 
girip çıktığını tespit eden polis ekipleri şüphelinin 
evine operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin yap-
tığı aramalarda satışa hazır çok sayıda klipsli po-
şetler halinde 1.720 gram Skunk adlı madde ve 
bu uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanı-
lan hassas terazi ele geçirildi.Yakalanan V.Y'nin 
birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. V.Y Kar-
tal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardın-
dan Anadolu adliyesine sevk edildi.

ZEHİR TACİRLERİNE 
GEÇİT YOK

BÜYÜKÇEKMECE Fatih Mahallesi Kordonboyu 
Caddesi'nde bulunan bir oteldeki yaşanan olayda, 
otel görevlileri 110 numaralı odaya girdiklerinde 
Osman Turhan (34) ve Gülnihal Kurum'u (20) 
kanlar içinde cansız bir şekilde yattığını görmüş 
ve durumu yetkililere bildirmişti. İhbar üzerine 

otele gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 
sağlık ekipleri ise Osman Turhan ve Gülnihal Ku-
rum'un hayatını kaybettiğini belirlemişti. Otel 
odasında incelemelerde bulunan polis ekipleri, 
olayın nasıl geliştiğine yönelik çalışmalar yaptı. 
Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda Osman 

Turhan'ın önce Gülnihal Kurum'u vurduğu ardın-
dan da intihar ettiği belirlendi. Ekiplerin otel oda-
sındaki çalışmalarının ardından Osman Turhan ve 
Gülnihal Kurum'un cenazeleri otopsi yapılmak 
üzere morga kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili 
başlatılan soruşturma sürüyor.

Önce kadını sonra kendini vurdu!

ÜMRANİYE'DE iki katlı bir binada 
çıkan yangın ve çatıyı saran alevler, 
mahalle sakinlerine korku dolu anlar 
yaşattı. Sabaha karşı yükselen alev-
lere, itfaiye ekipleri müdahale etti. 
Ekipler, 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. 
Alevler tamamen kontrol altına alı-
nırken, itfaiye ekipleri soğutma ça-
lışmasına geçti. 
Yangın, Ümraniye Elmalıkent Mahal-
lesi Seyrantepe Caddesi üzerindeki 
bir binada çıktı. Çatıyı saran alevleri 
gören vatandaşlar; itfaiye, sağlık ve 
polis ekiplerine haber verdi. Olay 
yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk 
edilirken, polis ekipleri de çevrede 
güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, 
2 dairenin yer aldığı öğrenilen bi-
nada dumanın içinde kalan 2'si 
çocuk 8 kişiyi çıkardı. Çıkarılan va-
tandaşlara, olay yerindeki ambu-
lansta ilk müdahaleleri yapıldı. 
Yangının neden çıktığı henüz netlik 
kazanmazken, itfaiye ekiplerinin 
söndürdüğü alevler tamamen kont-
rol altına alındı. Ekipler ardından so-
ğutma çalışmalarına geçti. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. DHA 

Çatıda çıkan yangın 
vatandaşları korkuttu  

VEFASIZ SOFOR!
İstanbul’da yol kenarında park eden araç içerisinde oturan yaralı şahıs, şoför tarafından araçtan indirilip yol kenarına yatırıldı

Büyükçekmece’de otel odasında kadın ve erkeğin ölü bulunması olayının detayları ortaya çıktı. Otel odasında erkeğin kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi

OLAY,  Atatürk Mahal-
lesinde 22 katlı lüks bir 
sitede meydana geldi. 

İddialara göre sitenin 20. katın-
daki dairede anne Aslı Elemek te-
mizlik yaptığı sırada 2 yaşındaki 
kızı  Zeynep Elemek odada oyun 
oynuyordu. Bu sırada oyun oyna-
yan küçük çocuk henüz bilinme-
yen bir nedenle penceresinden 
aşağı düştü. Bina önündeki yeşil-
lik alana düşen çocuk ağır yara-
landı. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Hastanede hayatını kaybetti 

Sağlık ekipleri yaralı çocuğu ala-
rak ambulansla  özel bir hasta-
neye kaldırıldı. Hastaneye 
kaldırılan talihsiz çocuk  burada 

 yapılan tüm müdahalelere rağ-
men kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Polis ekipleri olay ye-
rinde incelemelerde bulundu. 
Küçük  Zeynep için Eyüp Sultan 
Camii'nde cenaze töreni düzen-
lendi. Törene anne ve babasının 
yanı sıra çok sayıda akrabası ka-
tıldı. Acılı anne, kızının tabutuna 
sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. 
Küçük Zeynep'in dedelerinin ve 
bazı yakınlarının ayakta durmakta 
güçlük çektiği görüldü. Düzenle-
nen cenaze töreninin ardından 
küçük kızın cenazesi defnedilmek 
üzere Eyüp Mezarlığına götü-
rüldü. Çiftin başka çocukları ol-
madığı ve baba Cem Elemek'in 
bir temizlik şirketinde müdür 
olduğu öğrenildi. 

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
KAZA, TEM Otoyolu 
Edirne istikametinde 11.30 
sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, 34 CIP 160 
plakalı otomobilin sürücüsü henüz 
bilinmeyen bir nedenden dolayı di-
reksiyon hakimiyetini kaybederek 
önce bariyerlere ardından da 34 BYF 
262 plakalı otomobile çarptı. Çarp-
manın şiddetiyle ters dönen 34 CIP 
160 plakalı otomobile de aynı istika-
mette seyir halinde olan 35 HA 4228 
plakalı otomobil çarptı. Zincirleme 
kazayı gören vatandaşlar durumu 
sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşla-

rın ihbarı üzerine olay yerine çok sa-
yıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay ye-
rine gelen sağlık ekipleri ilk olarak 
hurdaya dönen otomobilden kendi 
imkanlarıyla çıkan anne ve bebeğe 
ardından hafif yaralı olan 2 kişiye 
müdahale etti. Yapılan müdahalele-
rin ardından yaralılar çevrede bulu-
nan hastanelere kaldırıldı. 

Bariyerlere çarptı 

Kazaya neden olduğunu iddia ettiği 
sürücünün önce bariyerlere ardından 
kendisine vurduğunu söyleyen oto-
mobil sürücüsü "TEM Otoyolu'nda 

seyir halindeydik. Önümüz açık, yol 
boştu. Kırmızı araç sağ şeritte ileri-
mizde devam ediyordu. Sola doğru 
şerit değiştirmeye başladı. Ne oldu-
ğunu anlayamadan önümüze doğru 
geldi, sol taraftaki bariyerlere çarpa-
cağını hissettiğim anda sağ şeride 
geçtim ancak araç bariyerlere çarptı 
ve sekerek bana vurdu. Arkadan 
gelen siyah araçta bana çarptı" ifade-
lerini kullandı. Kaza nedeniyle TEM 
Otoyolu Edirne istikameti bir süreli-
ğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan 
araçların kaldırılmasıyla trafik akışı  
normale döndü.

Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Hurdaya 
dönen otomobilden hafif yaralı olarak kurtulan anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı

KORKUNC ÖLÜM
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B edelli günlük!
Bugün Albay beni odasına emretti!
Şöyle gelişti...

Eğitimdeydik.
Yüzlerce kişi aynı anda zıplayıp yeri öpü-

yorduk filan.
Bir yerlerden ismim haykırılıyordu?
Sağdan soldan beni dürtmeye başladılar ve

komutanın ismimi bağırdığını anlayınca buz
kestim.

Çünkü yüzlerce kişinin içindeyken çağrılı-
yorsan hayra alamet değil anlamındadır.

Bir adım öne çıktım.
Geçen gün nöbetin son yarım saatlik düzlü-

ğünü uyuyarak tamamlamıştım, o mu dert
oldu acaba?

Komutan, "Albay seni çağırıyor" deyince et-
rafımdaki herkes zıplayıp elleri yukarıda bir-
leştirme hareketini filan boşverdi.

Bana fokuslandılar.
Albay mı?
Nöbette uyuma konusu değil bu.
Daha kapsamlı bir olay olmalı.
Efendi efendi askerliğimi yapıyorum işte,

sabahtan akşama kadar acı çekip hap kadar
bir şey yiyorum ve bozuk para kokan ran-
zama geçiyorum.

Günlerim böyle.
*

Yolda ayaklarım birbirine dolanırken ka-
fama sorular yağıyordu.

Ne yapmış olabilirim Albay'a gidecek?
Ne ne ne diyerek karargaha geldim.
Albay'ın fedailerini geçtim.
Dış kapı.
Ayaklarımdaki çamurla odasını rezil etme-

yeyim diye paspas konmuştu oraya.
İşe yaradı, onunla postallarımı sıyırdım.
Girdim.
Koridor Albay'ın fotoğraflarıyla 

kaynıyordu:
Görev esnasında, tören esnasında, saçları

siyahken, saçları griye dönerken ve saçları
son beyaz halini almışken...

Adamın berbat bir hayatı var diye 
düşündüm.

Onlara baka baka adam hakkında bilgi sa-
hibi olmaya gayret ederek yürüdüm.

Ne bileyim, fotoğraflar bana ne söyleye-
cekti ki, sert bir kişilik olup olmadığını mı?

Bir Albay ne kadar yumuşak kişilik
olabilirdi?

Beni neden çağırdığına dair aklım cevap-
lar üretirken bir konu üzerine yoğunlaştı.

Diğerlerini eledi.
Evet, tabii, hıhım. 
Kesin...
Odasının önüne geldiğimde yanakları her

gün yeni bir sivilce kusan askerin teki beni
durdurdu.

Şu çamurlarla vedalaşmış mıyım diye
ayaklarıma baktı.

Bu asker son olarak seni
düzeltsin, 'bak Albay'ın odasına giri-
yorsun akıllı ol' desin diye oraya konmuştu.

Bir de ayna vardı yanında.
Bütün vücudunu görebileceğin kadar

büyüktü.
Bakıp kendime ayar geçtim.
Sakallarımı şansa bu sabah jiletle 

bebeklemiştim.
Bu kararımı kutladım.
Asker, beremi ekmek arası sandviç gibi

ikiye katlayıp "Böyle tut" dedi.
Olur.
"Kafanla selam durup sonra tekmil 

vereceksin."
Olur.
O an tek korkum askerliğimin 1 gün de

olsa uzamasıydı.
Tek bir gün.
Lanet olsun.
Albay'ın odasına girip bağırdım:
"Mehmet Ali Çatal! İstanbul!"
Odanın camları oynadı.
Albay, 90'lı yılları temsil eden masasında

yayılmıştı.
Bir de ayakta psikolog komutan vardı.
Onunla bir bakıştık.
Ona da selam çakmalı mıydım, çakmamalı

mıydım, bilemedim ve çakmadım.
Çakılmıyor bence.
O ne öyle Nazi miyiz biz!
Bu psikolog komutanın işi belaydı.
Birlikteki bütün yarım akıllılar, fazla akıllı-

lar, bağımlılar, tecavüzcüler ve katiller
onun işiydi.

Kendisiyle aramız iyiydi.
Donanımlı bir adamdı, ego yaymak yerine

işini yapıyor, en önemlisi okuyordu.
Geçen gün beni odasına çağırtıp çeşme

değil içme suyundan çay söylemişti.
İçtik ve konuştuk.
Sanattan, askerlik belasından ve 

psikolojiden.
Bir ara dolabını göstermiş, "Viski içer

misin" demişti.
Viski içer miyim?
Her gece yan badim C. ile kantinden tuzlu

fıstık alıp hayalimizde bira içiyorduk.
Tuzlu gerçek, bira masaldı.
"Sağolun komutanım" demiştim, komuta-

nın gösterdiği dolaba hayretle bakarak.
Beni yedi büyük ihtimal.
Ama Albay'da kesin vardır viski.
Şu 90'lardan gelen dolaplardan birinde

bizi bekliyordur.
Keşke çıkarsa da üçümüz boşaltıp rengini

değiştirsek şişenin diye düşündüm.
Albay'ın elinde form kağıdı dalgalanıyordu.
Aha!
Beklediğim dalgalanma.
Merhaba başıma bela olan kağıt.
Seni hatırlıyorum.

Geçen gün elimize bir form daha uzatmış-
lardı, "doldurun" diye.

Tabi kafa göz girişmiştim forma.
Formları severim.
Sert bir form olmuştu.
İsim de zorunluydu bu kez.
Şerefle yazıp imzalamıştım şekilli.
Oraya yazdıklarımdan sonra beyin kıvrım-

larım ferahlamıştı.
Şimdi Albay'ın elindeydi.
Başlıyoruz. 
Haydi bakalım koca oğlan.
Albay, "İfadelerin çok güzel, güçlü bir üslu-

bun var. Fikirlerin de iyi. Fakat vatan, bayrak
gibi değerlerimizle ilgili yazdıkların..."

Hala hazıroldaydım, sanırım 'rahat' 
demeyecek.

"Bu konularla ilgili yazdıkların hoşuma git-
medi. Yakıştıramadım..."

Albay ailemi sordu.
Nereli olduğumuzu irdeledi.
Babamın nerelerde çalıştığını.
Ne tür kitapları okuduğumu, ne yazdığımı.
Hülasa 7 göbek batılı olan birinin bu tip

düşüncelerde yüzmesini anlamaya 
çalışıyordu.

(Düşünceleri burada anlatmam kanunen
başımı dara sokabilir.)

15 dakikaya yakın buzluğa konmuş gibi
hazırolda bekledikten sonra çıktım odadan.

İyi ayrıldık.
Beklediğimden daha toleranslı bir Albay'dı.
Bir daha form gelirse devlet meselelerin-

den değil kızlardan bahsedeceğim.

Bedelli günlük: 12. Gün

İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, simit, kağıt helva hatta şarj kablosu satan
seyyar satıcılar günlük 100-150 lira kazanıyor. Özellikle mesai çıkışlarında satış yapan
seyyar satıcılar hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atıyor. Kabahatler 
kanununa göre kendilerine 154 lira ceza kesilse de otoyollarda satışlara devam ediyorlar

Y aklaşık 15 milyon insanın yaşadığı İstan-
bul'da yaşanan trafik sorunu seyyar satı-
cılara ekmek kapısı oldu. Otoyolda

canlarını ve trafiği tehlikeye atarak su, simit,
kağıt helva, çikolata hatta şarj kablosu satan sey-
yar satıcıların günlük kazançları ise 100-150 lira
arasında değişiyor. D-100 karayolu Haliç istika-
meti Halıcıoğlu mevkiinde su satan Fırat Bakiş
boş zamanlarda su satışı yaptığını belirterek,
"Benim mesleğim var aslında ama boş zamanla-
rımda geliyorum. Boş duracağıma harçlığımı çı-
karıyorum. 100 liranın altında çıkmamaya
çalışıyorum. Yazın daha iyi 200-250 lira ara-
sında değişiyor. Kışın 100 lira olursa iyi. Zabıta,

polis ayrı dert. Korkulacak çok bir şey yok. Yo-
ğunluk olduğu zaman araçlar duruyor zaten.
Ufak ufak adımlar atarak alışverişi 1-2 saniyede
bitirmeye çalışıyoruz. Ben sadece su satıyorum.
Simit, kağıt helva satan arkadaşlarımız var"
dedi.

Kimseye tavsiye etmem bu işi

D-100 Karayolu Okmeydanı alt geçidinde kağıt
helva satan Yeşim Al , "Çalışıyorum. Çocukla-
rım için mücadele ediyorum. Trafik kapandığı
zaman gelip burada satış yapıyorum. Satışlarım
pek iyi değil. Satamadan eve gidiyorum. Günde
45-50 lira kazanıyorum" dedi. Aynı güzergahta

su satan Yılmaz A. ise, "Trafik durumuna göre
değişiyor. Trafik olursa 80-100 arası oluyor. Ka-
bahatler kanununa göre bize 154 lira ceza kesi-
yorlar. 2-3 bin lira cezam var. Yazdıkları zaman
da üst üste günlerde yazıyorlar. Yazıyorlar da
bizim ödeyecek durumumuz yok. Burada doğru
düzgün bir şekilde, hırsızlık yapmadan para ka-
zanmaya çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar
egzoz kokusu çekiyorum, ayakta kalıyorum.
Hırsızlık yapmıyoruz. Doğru bir şekilde para ka-
zanmaya çalışıyoruz. Kimseye tavsiye etmem bu
işi. Sigorta yok, güvence yok. Burada bir araba
çarpsa kimse sorumluluk almaz. Olan bize olur"
diye konuştu. DHA

catalmehmetali@gmail.com

Mehmet Ali ÇATAL
Bİ KAHVE İÇEBİLİR MİYİZ?

İyi ki trafik var!

uzun süredir trafikte seyyar satıcılık yaptığını
belirten Ömer Arslan da, "Telefon şarj cihazı
satıyorum. Canımızı riske atıyoruz. Aile geçin-
diriyorum. Eşim, çocuklarım var. Düzgün bir
mesleğim yok. Akşam yoğun trafiğin olduğu
saatlerde satış yapıyorum. Günlük 50-60 lira
kazanıyorum. Onda da vatandaşın birinin
şarjı bitecek de mecbur ihtiyacı için alacak.
'Araba vuracak' diye korkuyorum ama alıştık
artık. 15 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Tra-
fikte seyyar satıcılık mesleğim oldu" dedi. 15
yıldır bu işi yapan Selahattin İlistir ise, "100
lira kazansam bunun 40 lirası mal parası olu-
yor. Bana 60 lira para kalıyor. Akşam 5-7 arası
satış yapıyorum. Mesai çıkışları yoğun oluyor.
Tehlikeli bir iş, kaç arkadaşımıza araba vurdu.
Ben kenarda duruyorum. Trafik tıkandığı
zaman giriyorum" diye konuştu.
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Eksiklik yok
yetenek var

İstanbul’da yaşayan 19 ya-
şındaki Esma Yirmibeş, azmin
engellerin üstesinden gelebile-

ceğini kanıtladı. İki elinde toplam 4 par-
makla dünyaya gelen Esma, 3 yaşında
çizim ve boyama yaparak resme başladı.
Annesi, babası ve öğretmenlerinin des-
teği ile yeteneğini geliştiren genç kız, Ni-
şantaşı Üniversitesi Grafik Tasarımı
bölümünü kazandı. Öğretmenlerinin ve
ailesinin takdir ettiği Esma, “Resim yap-
mak için 10 değil, 4 parmağın yeterli ola-
bileceğini herkese göstermek istedim”
dedi.

Ailem çok destek oldu

Resme olan ilgisini ilkokulda keşfettiğini
belirten Esma Yirmibeş, “Resim dersle-
rinde arkadaşlarımla çizimler yapıyor-
duk. Arkadaşlarım da çizimlerimi çok
beğenerek bana destek oldular. İçimde
hep bir heves vardı ve çize çize bu yete-
neğimi İlkokulda resim kursuna başla-
dım. Lisede grafiğimi geliştirmek istedim

ve grafik tasarımı okudum. Üniversite sı-
navına hazırlandığım dönemde çizim
kursuna başladım. Lisede öğretmenim
destek oldu. Önce ben kendime inandım.
Ardından ailem, kardeşim, öğretmenim
beni destekledi” diye konuştu.

İnandığınız zaman
başarıyorsunuz

‘Doğuştan gelen engelinin hiçbir zaman
sorun olacağını düşünmedim’ diyen
Esma Yirmibeş, “Bunu bir engel olarak
görseydim hiçbir zaman başlayamaz-
dım. Bu eksikliklerimi görmemek için ye-
teneğimi insanlara göstermek istedim.
Her şeyin üstesinden gelebilmenin ne
kadar zorluklarla olacağını göstermek is-
tedim. Benim için zordu ve hala da zor.
Bu zorluğa sadece kendim için değil in-
sanların hangi yollardan geçebildiğimi
görmeleri için çizime başladım. Bakışla-
rın elime değil de çizimlerime odaklan-
masını istedim. Bana bakınca nasıl
yapıyorsun diye soruyorlar. Ama aslında
herkes bunu başarabilir. İnandığınız sü-
rece başarabiliyorsunuz. Ben bunu gös-
termek istedim. İnandığınız an her şey
olur” ifadelerini kullandı. İleride bir sergi
açmayı hedefleyen genç kız, başarısına
herkesin şahit olmasını istediğini belirtti.

Kızımla gurur duyuyorum

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen anne
Reyhan Yirmibeş (44) ise özel çocuklara
destek olunması gerektiğini söyledi. Rey-
han Yirmibeş, “Esma’nın 2 ablası ve bir
ikiz kardeşi var. Bebekliğinden bu yana
çizmeye, boyamaya hevesliydi. Ablasının
boyama kitaplarını çizerdi. Ben Es-
ma'nın bu hevesini gördükçe daha çok
destek olmaya başladım. Kendini kanıt-
ladığını ve başardığını gördüm. Bir şeyler
yapmaya çalıştığını fark ettim. Onu en-
gellemedim ve rahat bıraktım. Doğuştan
eksik parmak ile dünyaya geldi. Ancak
biz ailesi olarak onu hiçbir zaman bir
engel olarak görmedik. Aslında özel in-
sanlarımızın hiçbir engeli yok. Onlar sa-
dece kendilerini ifade etme konusunda
zorlanıyorlar. Bu konuda onlara yar-
dımcı olmak zorundayız. Bu çocukları
topluma kazandırmamız lazım. Yetenek
ve becerilerini ortaya çıkarmak gerekiyor.
Bir anne olarak duygularımı ifade ede-
mesem de ben çocuğumla gurur duyu-
yorum” diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan Esma
Yirmibeş, resim yapmak için 10
parmağın gerekli olmadığını
kanıtladı. Eksik parmaklarla
dünyaya gelen 19 yaşındaki
genç kız, 3 yaşında resim 
yapmaya başladı, onlarca
tabloya hayat verdi. 
Üniversiteyi kazanan Esma’nın
şimdiki hedefi ise tablolarını bir
sergi çatısı altında toplamak

Çekmeköy şiddete karşı birleşti
Çekmeköy’de “Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı”

kapsamında “Aile içi ve Kadına karşı şiddetle mücadele” toplantısı gerçekleşti
Çekmeköy kaymakamı
Adem Arslan başkanlı-
ğında gerçekleşen Çek-

meköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve daire amirleri ve muh-
tarlar katıldı. 2020 - 2021 yılları
“kadına yönelik Şiddetle müca-
dele koordinasyon Planı” kapsa-

mında verilen görev ve sorumlu-
lukların gecikmeksizin uygulamaya
geçirilmesi, “6284 sayılı Ailenin
korunması ve kadına karşı Şidde-
tin önlenmesine Dair kanunun”
uygulanmasında etkinliğin, koordi-
nasyonun arttırılması ve yaşanan
üzücü olayların tekrarlanmasının

önlenmesi amacıyla gerçekleşen
toplantıda, Çekmeköy Sosyal Hiz-
met merkezi psikoloğu Tuğba İma-
moğlu tarafından sinevizyon
gösterimi ile sunum yapıldı.

Hedefler konuşuldu

7 temel hedef ve 175 faaliyet içe-

ren “kadına yönelik Şiddetle mü-
cadele koordinasyon Planı” ve “İş-
birliği Protokolü” hakkında bilgi
sunulan toplantıda mevzuatın etkin
uygulanması, kurumsal kapasite-
nin geliştirilmesi, farkındalık art-
tırma ve bilinç yükseltme hedefleri
üzerine konuşuldu.

Seyyar satıcılık
mesleğim oldu
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Bahçelievler’de bir ortaokulda öğrencilerde doğaya ve çevreye
karşı bilinç oluşturmak için okul bahçesindeki ağaçlar 
isimlendirilip, öğrencilerin hazırladığı el örgüleri ile giydirildi

Dön-dön-dur

İ stanbul B.B. Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
bir devlet başkanı edasıyla yaptırmam diye 
direttiği, Kanal İstanbul yapılsın mı? Yapılma-

sın mı? Son gündemimiz bu. 
Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bilir kişi. Her

kes bilim adamı. Herkes ekonomist oldu. Senaryo-
lar, varsayımlar, bak görürsün’ler, demedi deme’ler.
Ne yalan söyleyeyim içimden sadece “ne geldiyse
başımıza bu çok bilmişliğimizden geldi” cümlesi
döndü durdu..

Gazeteci ustam Müslüm AKTÜRK geçenlerde
bana içinde Boğaziçi köprüsüne karşı çıkanların
açıklamalarının yazılı olduğu bir gazete küpürü
gönderdi..

Çok bilmiş aydınlarımız, Ukela kibirimiz, filozo-
fik kasıntılarımız, o zaman da gördüğüm kadarıyla
bu günden pek farklı değilmiş. Eminim ki o zaman
bile bu tür aydınlarımız!! Neye karşı olduklarını
kendilerinin de tam olarak bilmiyorlardı..

Dilerseniz birlikte göz atalım Boğaz köprüsünün
(şimdiki adıyla 15 temmuz şehitler köprüsü)yapımı
ile ilgili söylenenlere ve söyleyenlerin bazılarına… 

Mimarlar odası: “Boğaziçi köprüsü, türkiye ve
istanbul’un başına gelen en büyük felâkettir.”
“çevre yolu ve asma köprü fantastik ve politik ta-
savvurlardır.”

ÇETİN ALTAN: “Unutmamak gerekir ki yarının
Türkiyesi politikacı palavralarından çok bu belgele-
rin [mimarlar odası belgelerinin] ışığı altında 
kurulacaktır.”

Ali GEVGİLİLİ (yazar): “Köprü müthiş kazık bir
yatırım olacak.”prof. dr. besim üstünel (milletve-
kili): “köprü, akıl ve hesap işi değildir.”

TALAT HALMAN (yazar): “Hükümet, köprüyü
yapacağız... yapacağız işte... yapacağız da yapaca-
ğız diye inat edip duruyor.”

DEMİRTAŞ CEYHUN (yazar): “köprü, her
geçen gün toplum bünyesinde korkunç tahribat 
açacağı bilimsel olarak tesbit edilmiş bulunan 
projedir.”

İLHAN SELÇUK (yazar): “bu köprüyle ne biz
övünebiliriz, ne çocuklarımız...” “boğazın iki yaka-
sında evleri olan zenginlere tüketim malları taşıyan
kamyonlara yol açmak için çâre: boğaz
köprüsü.”Prof. dr. 

GÜLTEN YAZGAN “köprü yapacağımıza birkaç
araba vapuru daha inşa edelim. üretgen olmayan
yatırımlar türk ekonomisi için büyük bir sarsıntı
teşkil edecektir.”

METİN CİZRELİ (milletvekili): “boğaziçi köp-
rüsü lüks ve gösteriş yatırımıdır.”

NADİR NADİ (gazeteci): “bu köprü sağcıların
köprüsüdür.” “boğaziçi köprüsü kel başa şimşir
tarak.”

HASAN PULUR (yazar): “hökümet estanbole
asma korpi yapıyor... n’olacak yani? yapıyor işte! va
mı itirazınız?”

Dr. SELAMİ SÖZER: “köprü, çok hatalı ve 
tehlikeli bir tutum ve dünya sanatseverlerine saygı-
sızlık.”

ŞİAR YALÇIN: “boğaz köprüsü’nden utanç du-
yuyoruz.”Türkiye İşçi Partisi beşiktaş ilçesi: “in-
sanca yaşamak istiyoruz. köprüye hayır diyoruz.” 

Bu ve benzeri sözleri çok duyduğunuza eminim ..
Sadece biraz düşünün bırakın Avrasya Tünelini,

diğer köprüleri ya bir bunlara kanıp bir boğaz köp-
rüsünü bile yapmasaydık ne durumda olabileceği-
mizi siz hayal edip söylersiniz artık…

Temel arabasıyla kavşakta,aynı yerde sürekli
dönüp duruyormuş. Temel’e sormuşlar:

Niye aynı yerde dönüp duruyorsun? Temel:
-İsteyerek olmayi, arabanın sinyali takildi da. Ne

dersiniz bizim çok bilmişlerin sinyali takılmış olabi-
lirmi aynı yerde dönüp duruyorlar.

VESSELAM

ZEYNEP VURAL

Ö ğrencilerin küçük yaşlardan
itibaren doğaya ve çevreye
karşı bilinçli olarak yetişme-

sini sağlamak amacıyla Bahçelievler
Kuleli Ortaokulunda bir proje başla-
tıldı. Proje kapsamında öğrenciler ve
öğretmenler okul bahçesinde bulu-
nan 83 ağacı isimlendirdi. Teknoloji
tasarım derslerinde ise öğrencilere
örgü örülmesi öğretildi. Örgü örmeyi
öğrenen miniklerin hazırladığı örgü-
lerle daha sonra ağaçlar giydirildi.
Öğrencilerin projeyle ağaçlara ve çev-
reye yönelik sahiplenme duygunun
arttığını belirten veliler de boş zaman-
larında okul bahçesinde örgü örerek
çocuklarına destek oldu. El işlerini ta-
mamlayan miniklerin öğretmenleriyle
birlikte ağaçları giydirmesi ise renkli
görüntüler oluşturdu. Kuleli Orta-
okulu Müdürü Yüksel Polat, öğrenci-
lerin okuldaki ağaçları sahiplenerek
kimi zaman okul vaktinden önce su-
lamaya geldiğini belirtti. Polat, proje-
nin öğrenciler üzerinde oluşturduğu
çevre bilincinin kendilerini memnun
ettiğini ifade ederek, tüm öğrencileri
projeye katmaya çalıştıklarını söyledi.

Ağacı sahiplenme duygusu

Doğaya, çevreye karşı bilinçli çocuk-
lar yetiştirmek istediklerini söyleyen
Polat, “Ağaçlarımızı giydirme proje-
siydi, teknoloji tasarım öğretmenleri-
miz tarafından gerçekleştirildi. Amaç
hem ağaçlarımızı korumak, öğrenci-
lerimize çevre bilinci kazandırmak.

Velilerimizden gelen projeye katılma
talepleri vardı, onları da dahil ettik.
Evlerimizde unutulmuş geleneksel
Türk motiflerini ortaya çıkarmak
amacıyla öğretmenlerimizle bu pro-
jeyi gerçekleştirdik. Çok beğenildi, bu
ağaçları diken öğrencilerin torunları
şu anda okulumuzda. Onlar ‘Bu
ağaçları biz diktik, şu anda torunları-
mız bu ağaçları giydiriyor' diyor. Her
sınıfa bir ağaç verdik, her sınıfımızın
bir ağacı var. Şu anda projemiz çok
iyi şekilde gidiyor. Buradaki hedefimiz
hem çevreye duyarlı öğrenciler yetiş-
tirmek hem de okulumuz bahçesinde
bulunan ağaçları korumak. Ağaçları
isimlendirdikten sonra bilmeden ağa-
cın yanından geçen öğrenciler, ağaç-
ların isimlerini öğrendiği zaman yaşı
nedir, ne zaman yaprak döker şekilde
ilgi uyandı. Sınıflar ağaçları giy-
dirdikleri zaman ‘Bu ağaç
benim ağacım' diye ağacı
sahiplenme duygusu or-
taya çıktı. Ağacı koru-
maya başladılar.
Hatta öğlenci öğ-
rencilerimizden er-
kenden gelip ağaca
su veren, diktiği
motif herhangi bir
zarar görmüş mü
diye bunu koruyan
öğrenciler gördük.
Bu da bizi heyecan-
landırdı. Çevre bilin-
cine sahip öğrencilerin
ağaçları koruyacaklarını,
sahip çıkacaklarını bu şekilde

anlamış olduk” diye konuştu.

Ne kadar kıymetli 
olduğunu biliyoruz

Doğanın, yeşilin korunması adına
projenin çok güzel olduğunu belirten
öğrencilerden Zeynep Çarkı, “Doğa
bilincini uyandırmak adına böyle bir
proje gerçekleştirdik. Liflerle ağaçları-
mızı süslüyoruz. Aynı zamanda da
ağaçların ne kadar kıymetli olduğunu
göstermek, herkese sesimizi duyur-
mak için yola çıktık. Bahçemiz çok
güzel oldu, renklendi. Hem velilerimi-
zin hem de öğretmenlerimizin eşli-
ğinde çok güzel bir proje oldu.
Ağaçlar bizim en değerli varlıkları-
mızdan, hepimiz sahip çıkalım” dedi.

USUMEYECEK
AGACLAR

Projenin öğrencilerin küçük yaşlardan çevre bi-
linciyle yetişmesine büyük katkı sağladığını belir-
ten öğrenci velisi Fikriye Yılan, “Geçmişte kalmış

motifleri ağaçlara giydirerek çocuklarımıza ağaçların
en kadar değerli olduğunu göstermek adına velilerle
birlikte güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çocukla-

rımız sevsinler, ağaçları korusunlar. normalde
bir topları buraya kaçsa sevgiyle alıyorlar, in-

citmeden. severek geldik, sosyal sorum-
luluk projesi içinde olalım dedik”

ifadelerini kullandı.

Sevgi içinde 
yaşıyorlar

Beykoz tarımda bir marka olacak
İstanbul'un organik ve doğal tarım merkezlerinden olan Beykoz'da akademisyenler, uzmanlar ve aktif çiftçilerin
katılımıyla 'Beykoz Tarım Çalıştayı'nın ikinci oturumu düzenlendi. Başkan Murat Aydın'ın da katıldığı çalıştayda
ilçenin tarım varlığı geniş yelpazede ele alındı. Aydın, “Beykoz tarımda bir marka haline gelecek” dedi

BEYKOZ Belediyesi,
şehrin kent tarımı mer-
kezi adayı olan ilçenin

tarım potansiyelinin gözler önüne
serilmesi, tarımı teşvik, üretimin
artırılması, yerel ürünlerle ekono-
mik kalkınma ve canlanmayı sağ-
lamak amacıyla “Beykoz Tarım
Çalıştayı” düzenledi. Beykoz
adıyla markalaşan ürünlerin yeni-
den şehrin ekonomisine kazandı-
rılması hedeflenen çalıştayda
arıcılıktan tıbbi ve aromatik bitki-
lere sebze ve meyvecilikten hay-
vancılığa kadar ilçenin tarım
varlığı geniş yelpazede ele alındı.
Çalıştaya Beykoz Belediye Baş-
kanı Murat Aydın, İl Tarım ve
Orman Müdürü Ahmet Yavuz
Karaca, Tarım ve Orman Bakan-
lığı !. Bölge Müdürü Resul
Doğan, Beykoz Arıcılar Derneği

Başkanı Yüksel Kılıç, üniversite-
lerden bilim adamları, araştırma-
cılar, girişimciler ve çiftçiler katıldı.

Çeşitli konular 
gündeme geldi

Polonezköy Park Hotel'de 3 Ocak
Cuma günü başlayan çalıştayın 2.
gününde “Topraksız Tarımda
Üretim ve Pazarlama”, “Kırsal
Hayvancılık ve Kanatlı Yetiştirici-
liği”, “ Açık Alanda Sebze ve
Meyve Yetiştiriciliği” “Meyve ve
Sebze Yetiştiriciliği ve Bitki Bes-
leme”, “Beykoz'daki Tıbbi ve Aro-
matik Bitkilerin Tarihi ve
Bugünü”, “Tıbbı ve Aromatik Bit-
kilerin Kullanımı ve Etkileri”,
“Sözleşmeli Üreticilik” ile “Proje
Bazlı Ürünlerin Satış ve Pazarla-
ması” başlıkları masaya
yatırıldı.TAYLAN DAŞDÖĞEN

Tarım Çalıştayı'nı ilçenin potansiyelini harekete ge-
çirmek arzusuyla düzenlediklerini vurgulayan Bey-
koz Belediye Başkanı murat aydın, "Beykoz iklim
koşulları itibari ile tarıma oldukça elverişli bir yer.
Gelecekle ilgili yol haritamızı belirlemekle ilgili bu
anlamda 2 gün süreyle bu çalıştayı belirlemiştik, bu
akşam bitecek. Çok faydalı konular ele almış olduk.
ama en önemlisi şu açıkça ifade edeyim. Bir çalıştay

yapıyoruz ve yoğun ilgi var. Beykoz tarafından yoğun
ilgi var. Bu ilgi bizi gerçekten umutlandırıyor. Yol ha-
ritamız netleşmiş olacak ve önümüzdeki süreçte Bey-
koz tarım anlamında ziraat anlamında hatta kısmen
hayvancılık anlamında kent tarımı anlamında ken-
dinden bahsettirecek burada yaşayan insanları da
zenginleştirecek. Kendi zenginliklerimize sahip çıka-
rak daha zengin olacağız" diye konuştu.

BEykozlular ilgi göstEriyor

Hedef 350 bin öğrenci 
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Ticaret Bakanlığı
tarafından yürütülen Turquality destek programına
eğitim alanında dahil edildi. İAÜ Mütevelli Heyet
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye’deki
üniversiteler olarak 2023 itibariyle 350 bin
uluslararası öğrenci hedefi koyduk” dedi

İstanbul aydın Üniversitesi, eğitim ala-
nında türk markasının dünyanın farklı ülke-
lerinde konumlanmasını sağlayan türk

kalitesini birçok ülkeye duyuran dünyanın ilk ve tek
devlet destekli markalaşma programı ‘turquality’ kap-
samına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan İaÜ Müte-
velli Heyet başkanı Doç. Dr. Mustafa aydın,
turquality’nin önemine dikkat çekerek, “turquality, tür-
kiye’nin dünya pazarlarında farklı sektörlerde marka
oluşturmasını ve türk ürünlerinin hizmet ve imalat sek-
törünün dünya pazarlarında yer almasını sağlamak için
ticaret bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bir

program. 21. yy’da yaptığınız iş ve üret-
tiğiniz ürün marka değilse o alanda sa-
dece dünyanın hamallığını yaparsınız.
Yıllarca türkiye’de üretilmesine rağ-
men başka pazarlarda başka markalar
adı altında satılan ürünler oldu. 21.
yy’da marka değeri önemli. Eğer işiniz
marka değilse istediğiniz ekonomi ve
girdiyi sağlayamıyorsunuz” dedi.

280 milyar dolarlık eğitim

Eğitimin marka değeri açısından her
geçen gün dünyada ayrı bir yere sahip

olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mustafa aydın, “bugün
dünyada ortalama 280 milyar dolarlık bir eğitim girdisi
var. Şu anda dünya üniversitelerinde yaklaşık 7 milyon
uluslararası öğrenci var. türkiye’de ise 176 bin civa-
rında uluslararası öğrencimiz bulunmakta. Peki, daha
çok öğrenciyi ülkemize hangi kanallar ile getirebiliriz?
Eğer, eğitimde de marka olursanız dünyadaki bu ulus-
lararası eğitim pazarından ülkemize daha fazla payı ge-
tirebiliriz. İstanbul aydın Üniversitesi, şimdi turquality
kapsamına girdi. 6 binin üzerinde uluslararası öğrenci-
miz var. bu kaliteyi daha da ileriye taşımak ve daha çok
uluslararası öğrenciyi ülkemize getirerek, daha çok
döviz girdisini sağlamak için markanızı dünyanın deği-
şik yerlerine taşımanız gerekiyor” diye konuştu.

Eyüpsultan 
şehitleri unutmadı

EYÜPSULTAN Belediyesi, Sarıkamış
Destanı'nın 105'inci yıl dönümü 
dolayısıyla Eyüpsultan Kültür 

Sanat Merkezi'nde (EKSM) “Beyaz Üstüne
Yazılmış Destan Sarıkamış” adlı anma prog-
ramı düzenlendi. Eyüpsultan Belediyesi, Sarı-
kamış Destanı'nın 105'inci yıl dönümü
dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merke-
zi'nde (EKSM) "Beyaz Üstüne Yazılmış Des-
tan Sarıkamış” adlı anma programı
düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan
programda video gösterimi sırasında vatan-
daşlar duygusal anlar yaşadı. Etkinlikte, tarih
öğretmeni Bahattin Kılıç ile 4.5G teknolojisiyle
Sarıkamış Şehitliği'nden görüntülü canlı bağ-
lantı yapıldı. Program öğrencilerin Sarıkamış
destanını anlatan tiyatro gösterimi ve koro gös-
terisi ile son buldu.

Murat
Aydın



E dirne, geçen yıl, komşu Bulgaristan
ve Yunanistan’dan gelen turistlerin
akınına uğradı. Dövizde kur farkı

nedeniyle alışveriş için özel araçlar ve tur-
larla kente gelen turistler, gıdadan tekstile
hemen her şeyi satın alıyor. Yunanistan ve
Bulgaristan’a açılan Kapıkule, İpsala,
Hamzabeyli, Pazarkule Sınır Kapısı’nda
2019 yılı verilerine göre Edirne’ye, 2 milyon
166 bin 483 Bulgar, 570 bin 382 Yunan tu-
rist giriş yaparken, iki ülke vatandaşlarını
sayısı 2 milyon 736 bin 865 oldu. Özellikle
hafta sonlarını tercih eden Bulgar ve
Yunan turistler, alışverişlerini yaparken, ge-
celeri otellerde konaklıyorlar.

270 milyon euro harcadılar

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)
Başkanı Recep Zıpkınkurt, alışveriş için
Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen tu-
ristlerin 2019 yılında 270 milyon euro har-
cayarak, ülke ekonomisine ciddi oranda
döviz girdisi sağlandığını söyledi. Yunan ve
Bulgar turistin döviz kur farkı nedeniyle
Edirne’ye alışveriş için geldiğini söyleyen
Zıpkınkurt, “Edirne için 2019 yılı çok par-

lak bir yıl oldu, Yunan ve Bulgar turist sayı-
sında artış var. Bu doğrultuda önümüzdeki
yıl Edirne için hedef belli oldu. Geçen yıl
Edirne’ye gelen Yunan ve Bulgar turist sa-
yısına göre 2020- 2021 yıllarında hedefimiz
komşu 2 ülkeden 5 milyon turistin gelmesi.

Hedef 5 milyon turist

Bunlar bizim için sevindirici. Geçen yıl 2
milyon 700 bin civarında Yunan ve Bulgar
turist ağırladık. Gelen Yunan ve Bulgar tu-
ristin kentte harcadığı para ile ilgili yaptığı-
mız anketlerde kişi başı yaklaşık 100 euro
harcıyorlar. Buna göre 270 milyon euro
ülke ekonomisine katkı sağlandı. Bu da se-
vindirici. Dolayısıyla esnafımız da mutlu,
turizm şirketleri de durumdan memnun.
2020 hedefimizde 5 milyon Yunan-Bulgar
turisti ağırlamakla beraber yerli ve yabancı
turist sayısında 2023’e kadar 10 milyona
çıkarmak” dedi. Edirne esnafı turistlerin
ürünlere olan ilgisinden memnun.

Hizmet sektöründe büyüme

Zıpkınkurt, Edirne’de hizmet sektöründe
hızlı büyüme olduğuna dikkat çekerek,

“Tekstilden konfeksiyona, gıdadan kozme-
tiğe, aklınıza ne gelirse her şeyi alıyorlar. Bu
nedenle Edirne’de yeni mağazalar açılıyor.
Edirne yeni markalarla tanışıyor, bu bizim
için sevindirici. Edirne tam anlamıyla bir
turizm kenti oldu. Edirne Valiliği, Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Esnaf
Odası ile birlikte, esnafa ücretsiz Yunanca
ve Bulgarca kurslar veriyoruz. Bu kurslar
tüm yıl devam ediyor. Bu kursa katılanlara
basit iletişim kurma öğretiliyor. Esnafımız
da bu kurslardan çok memnun” diye ko-
nuştu.

Esnaf satışlardan memnun

Kent pazarında tezgah açarak kıyafet satan
Mehmet Can, satışlardan memnun olduk-
larını söyledi. Pazara en çok Bulgar turistin
geldiğini söyleyen Can, “Bulgar turistler
sabahın erken saatlerinde gelip alışveriş ya-
pıyorlar. Kur farkı nedeniyle toptan satışta
yapıyoruz. Satışlardan memnunuz” dedi.
Pazardaki bir esnaf da satışlardan mem-
nun olduğunu ifade ederek Yunan ve Bul-
gar turistin kent ekonomisine büyük katkı
sağladığını söyledi. DHA
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TOKYO’dAKi Toyosu Balık Pazarı,
Japonya'da yeni yılın gelişini kutla-
mak üzere her sene geleneksel

olarak gerçekleştirilen balık mezatına ev sa-
hipliği yaptı. Sabah saat 05.00 sıralarında baş-
layan mezatta, onlarca orkinos balığı kıran
kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu. Bu
seneki satışta en yüksek fiyat mavi yüzgeçli bir
orkinos balığına verildi. Mavi yüzgeçli orkinos

“Ton Balığı Kralı” lakaplı balık restoranı işlet-
mecisi Kiyoshi Kimura tarafından satın alındı. 

Kilosu 700 bin yen

276 kilogramlık orkinos, 193.2 milyon yene
(yaklaşık 11 milyon lira) alıcı buldu. Japon-
ya’nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaletinden
bir balıkçı teknesinin yakaladığı öğrenilen orki-
nosun kilo fiyatı ise yaklaşık 700 bin yen (yak-

laşık 39 bin lira) olarak belirlendi. Japon-
ya’daki mezatlarda orkinos balıkları için ver-
diği rekor tekliflerle bilinen “Ton Balığı Kralı”
lakaplı balık restoranı işletmecisi Kiyoshi Ki-
mura bu sene de açık artırmanın kazananı
oldu. Bu sene Kiyoshi Kimura tarafından 193.2
milyon yene satın alınan orkinos, Japonya tari-
hindeki en pahallı ikinci satış olarak kayıtlara
geçti. 

Dev orkinos 11 milyona satıldı

EKONOMİ

Japonya’da yeni
yılda gerçekleştirilen

geleneksel balık
mezatında 

mavi yüzgeçli bir
orkinos 193.2

milyon yene 
(11 milyon lira)

alıcı buldu

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, 2019'un 
Edirne için çok parlak geçtiğini belirterek, "Gelen Yunan ve Bulgar turistin kentte
harcadığı para ile ilgili yaptığımız anketlerde kişi başı yaklaşık 100 euro
harcıyorlar. Buna göre  270 milyon euro ülke ekonomisine katkı sağlandı" dedi

HER ŞEY
ÇOK UCUZ

Bulgaristan’da Türklerin yoğun olarak
yaşadığı Kırcaali kentinden ailesiyle alış-
veriş için Edirne’de kent pazarına gelen
Hasan Ahmetov, “Burada her şey yarı fi-
yatına. Her şeyi buradan satın alıyoruz.
Ucuz olmasının yanı sıra Türk malları
daha kaliteli. Her hafta sonu Edirne’ye
gelip tekstilden gıdaya alışveriş yapıyo-
ruz” ifadelerini kullandı. Yunan ve Bulgar
turistler fiyatların uygun olduğunu söylü-
yor. Çünkü euro son dönemde TL karşı-
sında çok fazla değer kazandı.
Bulgaristan’dan yaşayan soydaşlardan
Osman Mustafa, nişan çikolatasını Edir-
ne’de aldığını belirterek, “Önümüzdeki
hafta nişanlanıyorum. Bu nedenle Edir-
ne’ye gelip nişan alışverişi yaptık. Bura-
dan nişan çikolatamızı, kıyafet ve ev
ihtiyaçlarını karşıladık. Fiyatlar çok
uygun” diye konuştu. 
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MADENi PARANIZI MIKNATISA TUTUN

Bakır, nikel ve çinko karışı-
mında üretilen madeni pullar,
darphanede bulunan baskı

makinelerine giriyor. Makinelerde bulu-
nan damgaların pulların üzerine işlenmesi
sonucunda, 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10
kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş üretiliyor. Baskı
makinaları dakikada 9 ayrı preste 700-800
kadar madeni para basıyor. Üretimi ta-
mamlanan paralar, tek tek paketleniyor. 1
liralar 100'lük, 50 kuruşlar 150'lik, 25 ve
10 kuruşlar 200'lük, 5 kuruşlar 300'lük ve
1 kuruşlar 400'lük olmak üzere poşetleni-
yor. Poşetlenen paralar daha sonra ağırlık
testine giriyor. Testi geçen her bir poşet,
kutulanarak Merkez Bankası'na veya
Merkez Bankası şubelerine gönderiliyor.
Madeni paralar, altın ve gümüş gibi tekrar
döküme girerek kullanılabiliyor. Ancak
altın kadar dayanıklı olmadıkları için geri
dönüşümü sayısı kısıtlı olabiliyor. Madeni
paranın sahtesinin anlaşılması ise çok
kolay. Mıknatısa yapışan madeni paralar
sahte.

Mübadele zorlaşır

İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut,
Demirören Haber Ajansı (DHA)'ya de-

ğerlendirmelerde bulundu. Türk Lirası ve
para basmanın detaylarını anlatan Bulut,
"Para, bir ekonomide ne kadar mal ve hiz-
met üretirseniz, o malın karşılığında o
kadar para olması gerekiyor. Yani mal
mübadelesinin kolaylaşmasıdır, paranın
temel fonksiyonu budur. İkinci temel
fonksiyonu değer biriktirme aracı. Bugün
modern iktisatta, bir üçüncü özelliği spe-
külasyon aracı olarak para basılıyor. Kla-
sik iktisat sistemimiz bu iki öneli değer;

birincisi değer ölçüm aracı yani eğer eko-
nomide ürettiğiniz mal ve hizmet karşılı-
ğında para basmazsanız mübadele
zorlaşır. Böylece az para fiyatların artma-
sına sebep olur. Fazla para basarsanız bu
sefer enflasyon alır, malın değeri düşer.
Burada bir denge olması gerekiyor. Altın
para, gümüş, madeni paralar ise istediği-
niz kadar, dilediğiniz gibi artıramadığınız
miktar. Onun için bu metal sistemli para
sistemlerinde ekonomide bir denge esas.

Orada enflasyon ve deflasyon anlamında
sorunlar daha az. Ama kağıt para siste-

minde parayı dilediğiniz gibi. Bir top
kağıt binlerce dolar ama maliyeti

birkaç sent. Ama altın ve gümüş
paranın metalik değeri var. Onu
istediğiniz gibi artıramıyorsunuz.
Para basmak ülkelerin bağımsız-
lık, milli haklarıyla ilgili ama en
önemli mesele piyasadaki mal

mübadelesini sağlamak. Malın
değer ölçüm aracı olarak mübadeleyi

kolaylaştırmak ve değer biriktirme, ta-
sarruf aracı olarak kullanımı. Madeni
para, altın en önemli tasarruf aracı" dedi.

Para geri dönüşümü

Bulut, "Kağıt paraları Merkez Bankası'na
yıpranmış olarak götürdüğünüzde değiş-
tirebiliyorlar. Çünkü en temel kurum Mer-
kez Bankası. Diğer paralar yani bozuk
paralarda aynı. Altın zaten değer kaybet-
miyor. Yeniden külçe haline getiriliyor,
sonra tekrar para olarak basılabiliyor.
Diğer bütün madeni paralar da altın gibi
tekrar kullanılıyor ama altın gibi çok geri
dönüşümü mümkün değil" diye konuştu.
DHA

Darphane ve Damga Matbaası, Merkez Bankası'ndan gelen talep miktarlarına göre madeni para üretimini İstanbul'da gerçekleştiriyor.
Madeni paranın sahtesinin anlaşılması için ise basit bir yöntem kullanılıyor. Mıknatısa yapışan madeni paralar sahte

2020 yılında bin 
kişilik istihdam 

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü
Mehmet T. Nane, Demirören Haber Ajan-
sı'na (DHA), 2019 yılı havacılık ve turizm

değerlendirmesi ile 2020 yılı beklentilerini, istihdam,
yeni yatırımlar, yeni uçak siparişleri ve sosyal sorum-
luluk projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Mehmet T. Nane,” 2020 yılında yine geçen yıl olduğu
gibi en az bin kişilik istihdam yaratacağız. Bu sıfırdan
yarattığımız bir istihdam. Bir yıl içerisinde bin 600 ar-
kadaşımızı işe aldık. Bunlardan yaklaşık 945 tanesi
sıfır istihdam. Yani olmayan kadrolara istihdam yap-
tık. Önümüzdeki sene de benzer şekilde bin tane yeni
arkadaşımıza iş imkânı yaratmayı öngörüyoruz. 2020
yılında, filomuza 16 yeni uçak ekleyeceğiz. Bu bizim
Pegasus olarak sektörümüze, ülkemize olan inancı-
mızın bir göstergesidir” dedi.

2018-2019 rekor yılı

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T.
Nane 2018-2019 yılının rekorlar yılı olduğunu belirte-

rek şöyle konuştu: "Baktığı-
mız zaman 2018-2019 turizm
yılı olarak rekorlar yılı oldu.
Biz de havacılık alanında bir
faaliyet gösteren bir şirket
olarak bu rekorlardan kendi-
mize düşen payı aldık ve bu
rekorun gerçekleşmesi içinde
kendimize düşen ödevleri la-
yıkıyla yerine getirmeye çalış-
tık. Bunun sonucu olarak
baktığımız zaman bu sene
yaklaşık 30 milyon misafir ta-
şıdığımızı görüyoruz. Oran
olarak yaklaşık 12 milyon ya-

bancı misafirimiz olmuş. Bunlar ağırlık olarak yurt
dışından Türkiye’ye gelen ve turizm kalkınma hedef-
lerimize katkıda bulunan misafirlerimiz. O yüzden de
2019 yılı çok başarılı geçti ve 2020 yılının bu doğrul-
tuda çok daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz
hafta yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Bütçemizi
onayladık. Bu doğrultuda 16 yeni uçağımızın finans-
manı için yetkilendirilmemizi aldık. Önümüzdeki
sene yurt içi ve yurt dışı turizmin daha da çok canla-
nacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda da gerek uçak
yatırımlarımız gerekse alt yapı yatırımlarımızı ayarla-
mış vaziyetteyiz. Önümüzdeki sene de hem ülkemiz
için hem de şirketimiz için yeni rekorlara gebe bir yıl
olacak. Çok net şekilde söyleyebilirim ki turizm sek-
törü ve gelecek bizim." DHA

TGSP’de yeni
dönem başlıyor

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu 2. Ola-
ğanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleş-
tirdi. Yönetim Kurulu Başkan Ömer Faruk

Terzi yeniden başkan seçildi. Terzi, "TGSP olarak 84 ku-
rumla çalışmaktayız. Çalıştığımız kurumları, gençleri ve
toplumu nitelikli hale getirmek ve kapasitelerini arttırmak
temel amacımız. Çünkü nitelikli gençler nitelikli kurum-
ları, nitelikli kurumlar da nitelikli toplumu yaratır. TGSP
olarak yaptığımız faaliyetlerden ziyade 6 ilkemiz doğrul-
tusunda ilerlemeye gayret göstermekteyiz. STK yönetici-
leri ve üyelerini kaynaştırmak, ortak projeler
gerçekleştirmek, örnek uygulamalar göstermek, rehberlik
ve danışmanlık yapmak, lobi ve savunuculuk yapmak ve
tüm bunlar ışığında kurumlarımızın kapasitelerini geliş-

tirmektir" dedi. 

Zorlamak zorundayız

Yönetim Kurulu üyesi Bilal Er-
doğan ise üye kuruluşlarını
kapasitelerini arttırmak için
zorladıklarını belirterek, "Plat-
form olarak üye kuruluşlarımızı
zorluyoruz. Örneğin kurumları-
mıza portal oluşturuyoruz
ancak kullanılmıyor, gençlik
araştırmaları yapıyoruz ki ku-
rumlarımızın kendileri de çalış-
maları yapsın ancak yapılmıyor.
Demek ki biz üye kuruluşları-

mızı kapasitelerini güçlendirmesi konusunda zorluyoruz.
Zorlamak zorundayız çünkü yapılan çalışmalar yeterli ki-
şiye ulaşmıyor. Gençlere ne kadar ulaşacağız, ne katabili-
yoruz, ne kadar yardım edebiliyoruz henüz bunları
bilmekten uzağız. Bu nedenle kaynaklarımızı, faaliyetleri-
mizi ve çalışmalarımızı arttırmalıyız. Dolayısıyla bu dö-
nemdeki hedefimiz daha fazla üyemizin katılımıdır. Ümit
ediyorum ki giderek daha genç üyelerimizin katılımını da
sağlayacağız çünkü gençlik çalışmasını gençle yapmak
zorundayız" diye konuştu. 

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
(TGSP) 2. Olağan Genel Kurul Toplantısını
gerçekleştirdi. Numan Kurtulmuş ve TGSP Yönetim
Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın da katıldığı 
kongrede mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Faruk Terzi yeniden başkan seçildi



T arım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli, "Şehitlerin torunları, yiğitlerle
büyük Türkiye'nin güçlü Türkiye'nin

gençleriyle birlikteyiz" dedi. Konuşmasını,
"Biz hala bütün dünyanın bildiği, alemin ta-
nıdığı bir devletiz. Bedenimizle, nefesimizle,
sesimizle dünyanın bütün coğrafyalarında
varlık gösteren aziz bir milletiz" şeklinde sür-
düren Pakdemirli, "Hala bir başımız Altay,
bir başımız Söğüt, bir başımız Kaşgar. Biz
böyle bastığımız her toprağı yurt edinmiş
milletiz. Geçtiğimiz yurtlarımızı unutmamış
bir milletimiz. Bizim yurdumuz candan kıy-
metli, vatan sevgimiz imandan, bir canımız
bir cananımız var. Bir imanımız bir de vata-
nımız var. Bunar için Çanakkale'de yanmış,
Kars'ta da donmuşuz. Her öldü dediklerinde
dirilmiş, her bitti dediklerinde yeniden başla-
mayı bilmişiz. Bir ölmüş bin dirilmiş bir mil-
letiz. Sarıkamış böyle bir milleti tarif eder.
Hamdolsun ki biz o milletiz, o izzet ve şeref-
teniz. 105 yıl evvel anaların yüreğine ateş, yi-
ğitlerin kaderine kar düştü. Kafkas cephesini
savunmak için başlattığımız harekât hepimiz
için bir beyaz hüzün olarak durmakta. Bu
hüznü unutmamalıyız. Seferlerimizi, zaferle-
rimizi hatırladığımız kadar hatırlamalıyız Sa-
rıkamış'ı" ifadelerini kullandı. 

7 şehitliğin ihyası tamamlandı

Hükümet olarak 2004 yılında Sarıkamış Al-
lahuekber Dağları Milli Parkı olarak ilan et-
tikleri alana 100 milyon lira yatırım
yaptıklarını, 8 şehitliğin ihyasını gerçekleştir-
diklerini söyleyen Pakdemirli, "22 bin 520
hektar alanı Sarıkamış Allahuekber Dağları
Milli Parkı olarak ilan ettik. 100 milyon lira
yatırım yaptık, 7 şehitliğin ihyası tamam-
landı. Bu tarihi gelecek nesillere aktarmak
maksadıyla 40 bin metrekare Sarıkamış Ha-
rekâtı Tanıtım Merkezinin inşasına başladık.
Burada sergi bölümü, panorama çalışmala-
rını bu yıl tamamlayarak vatandaşların istifa-
desine sunacağız. İstedik ki gençlerimiz
burayı unutmasın her zaman gelip ziyaret
edebilsin. Bu dağlar bizimdir diyerek gençler
sahiplensin. Bu topraklar bizimdir, gençler
vazgeçmesin. Gördüğüm kadarıyla verdiği-
miz her emeğe de değmiş. Bu kış gününde
bu kadar genç şehitlerine yürüyor, şehitleriyle
yürüyorsa o ruh hala dipdiri çap canlı de-
mektir. Allah sizlerden razı olsun" diye ko-
nuştu.

Kendi işinizi, işletmenizi kurun

Konuşmasının son bölümündü gençleri ta-
rıma davet eden Bakan Pakdemirli, "Gençler
gelin tarımı plazalardan daha cazip bir iş
alanına dönüştürelim. Doğduğumuz yerde
doymaya devam edelim, çiftçi yaşını birlikte
gençleştirelim. Hemen bakanlığımızca genç-
lerimize verilen hibe destekten faydalanmak
için il ilçe müdürlüklerimize gidin. Kendi işi-
nizi, işletmenizi kurun" dedi.

Kirli emellerini boşa çıkaracağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, bugün yapılan yürüyüşle ecda-
dın izinden giderek onların o gün neler yaşa-
dığını neler hissettiğini hep birlikte
gördüklerini söyledi. O günkü hissiyatı genç-
lerle birlikte yarınlara taşıyacaklarını belirten
Bakan Kasapoğlu, konuşmasına şöyle
devam etti: "Birlikte tıpkı bu vatanı ecdadımı-
zın kimseye yar etmedikleri gibi bizde kim-
seye, hiçbir odağa bu vatanı bu toprakları
yar etmeyeceğiz. Onların kirli emellerini her
zaman olduğu gibi boşa çıkaracağız. Çanak-
kale, Malazgirt, 15 Temmuz ruhuyla yarın-
lara birlikte yürüyeceğiz. Bugün bizlerle
birlikte olan tüm kardeşlerimize, gençleri-
mize şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye
diğer ülkelerden bir ülke değildir. Türkiye

Müslüman coğ-
rafyanın kalbidir,
tüm mazlumların
umududur ve in-
sanlığın ruhudur.
Bu sebeple bu ülkenin hasmı da hısmı da
çoktur. Düşmanlarının baskılarına hiçbir su-
rette boyun eğmeyip başı dik bir Türkiye
görmek istemiyorlar. Ancak bilsinler ki bu
idealden bir adım dahi taviz vermeyeceğiz.
Türkiye'nin bekasını, istikbalini, menfaatini
gözetirken nerede olmamız gerekiyorsa
orada olacağız. Afrin'de El Bab'ta ve Lib-
ya'da olduğu gibi. Türkiye'nin şiirlere marş-
lara konu olmuş şefkatini, merhametini tüm
mazlumlara ulaştıracağız. Her zaman 'vefalı
Türk geldi yine' dedirtmeye devam edeceğiz.
Ayrılıkta azap, birlikte rahmet var diyerek bir
yumruk gibi bir beraber olmaya devam ede-
ceğiz. Tarihin omuzlara yüklediği ağır ol-
duğu kadar mukaddes bir yük var, bu yükü
hakkıyla taşıyacağız. Sizler taşıyacaksınız.
Sevgili gençler yarınları gönül rahatlığıyla
sizlere emanet edeceğiz. Sizlerin bu emane-
tin ruhuna, kutsiyetine ne kadar hassas bir
şekilde sahip çıktığınızı da bugün hamdol-
sun ki tekrar gözlemledik, tekrar şahit olduk.
Bu gençlik bu ülkeye, bu millete, bu coğraf-
yaya kumpas kuranların düşmanlık besle-
yenlerin kirli hayallerini yıkacak bir gençlik.
Bu medeniyeti daha yukarılara taşıyacak bir
gençlik. Bu gençliğin daha çok çalışması,
üretmesi hayallerinin peşinden gitmesi için
bizlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın önder-
liğinde daha çok çalışacağız."

Topyekûn harekete geçilen tarih

TBMM Başkan
Vekili, MHP İstan-
bul Milletvekili
Celal Adan da ko-
nuşmasına "Sarıka-

mış hem ciğerimizi yakan ağıt hem de
yüreğimizi kabartan destandır. Sarıkamış;
kanlı bir yenilginin değil, şanlı bir direnişin is-
midir" diyerek başladı. Adan, "Bir kış günü
Sarıkamış'ın kapılarına dayanan Mehmet-
çikler; soğuğa, imkânsızlığa ve talihsizliğe
karşı unutulmaz bir kahramanlık destanı
yazmışlardır. O gün Sarıkamış'ta buz tutmuş
toprağa düşen yiğitler, bütün memleketin
bağrına bir ateş gibi düşmüş, Anadolu yayla-
sının her bir köşesinden bir başka ağıt yük-
selmiştir. Fakat şunu unutmamak gerekir ki
Anadolu'nun Türk kalabilmesi ve bu ülkenin
hür olabilmesi; o ağıt yakan anaların, destan
yazan evlatları sayesindedir. Peki Mehmet-
çik'i bir kış günü sarp dağlardan geçiren, ne-
fesin buz tuttuğu soğukta yollara düşüren
nedir? İşte bu sorunun cevabı; bizlere Sarı-
kamış'ın hikâyesini anlatmaktadır. Sarıka-
mış'ın hikâyesi, Çanakkale'nin ve Yemen'in
hikâyesinden, kısacası bu memleketin hikâ-
yesinden ayrı değildir. Cihan harbinin ateş
çemberi tarafından sınırları çepeçevre sarılan
Türk vatanı; dört bir yönden saldırıya uğra-
maktadır. 1914'ün aralık ayı; Doğu Anado-
lu'ya kanlı pençelerini atmış bulunan
istilacılara karşı topyekûn harekete geçilen
tarihtir" dedi. 

Başarısı bir harekat değil

Erzurum'un bazı kazaları düşmanın elinden
geri alındığını, Mehmetçiğin çelik süngüleri

ve çelikten iradesiyle işgal hatlarını yara yara
ilerlediğini dile getiren Adan, "Sarıkamış;
stratejik anlamda bakıldığında bütün talih-
sizliklere rağmen, başarısız olmuş bir harekât
değildir. Harekâtın amacı doğu cephesindeki
işgalin ilerlemesini durdurmaktır. Nitekim
Mehmetçik'in çelik göğsüne çarparak sarsı-
lan işgalciler; zaman içinde yıkılıp devrilecek-
tir. Bu anlamda Sarıkamış; bir hezimet
sayılıp küçümsenemez. Elbette hiçbir savaş
alanı; kâğıt üzerinden, haritalara bakarak çö-
zümlenemez. Çünkü her cenk meydanında
çarpışan, yere düşen, can veren insanlar var-
dır. Sarıkamış da bir satranç oyunu soğuklu-
ğunda çözümleyebileceğimiz hadiselerden
değildir. Zira bu şehrin sokaklarında, orman-
larında ve dağlarında can veren vatan evlat-
ları vardır" ifadelerini kullandı. 

Sarıkamış'ta destan yazıldı

Adan, "Sarıkamış'ın hikâyesini dinleyen yeni
nesiller şu hakikati unutmamalı ve hafızala-
rına, kalplerine, ruhlarına nakşetmelidir. Sa-
rıkamış; Mehmetçiğin tek kurşun atmadan
dağlarda donduğu yer değildir. Çanakkale
gibi, Sakarya gibi, Yemen gibi, göğüs göğse
düşmanla çarpıştığı yerdir" dedi. Adan, şun-
ları söyledi: "Türk askeri; bugün nasıl Af-
rin'de, El Bab'ta, Azez'de destanlar
yazıyorsa, dün de Sarıkamış'ta destanlar
yazmıştır. Unutmamalıyız ki 1915'in başında
Sarıkamış'ta bir talihsizliğe kurban giden bu
ordu ile aynı yılın mart ayında Çanakkale'de
destan yazan aynı ordudur. Kut'ül Amare
şehrinde zaferi elde edip işgal komutanını
esir eden irade, aynı iradedir. Üstelik 1915'in
ocağında karlı dağları aşarak Sarıkamış'a
giren Türk ordusu, yarım kalmış ilerlemesini
1918'te tamamlamış ve Bakü'ye kadar gide-
rek Azerbaycan'ı dahi düşman işgalinden
kurtarmıştır. Yalnızca Sarıkamış gibi 
tahammülü zor neticelerde değil, aynı
zamanda gurur duyduğumuz zaferlerde
de aynı başkumandanın imzası vardır.
Bu imzanın sahibi, Şehit Enver 
Paşa'dır. Bu toprağın bağrından 
çıkan aslanlar; düşmanla savaşma-
dan ölmemeyi şiar edinmiştir. 
Her Türk Anası evladını cepheye
yollarken; oğlu düşmana hakkıyla
kurşun sıkmaz ise ona süt hak-
kını helal etmeyeceğini
söylemiştir. 
Böylesi ağır bir şartla, 
ellerine yakılmış kurbanlık
kınasıyla, anaya verilmiş
yeminlerle yola çıkan
Mehmetçik; insanın ili-
ğini donduracak so-
ğuğa aldırış etmemiş
ve Allahuekber Dağ-
ları'nı bu sayede aş-
mıştır. Onlar
düşman üzerine
yürürken kalpleri
üzerinde anne
duası, millet
davası ve
vatan sev-
dası var-
dır."
DHA
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Ortadoğu daha da karışacak...

A BD Başkanı Trump tarafından Devrim 
Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komu-
tanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle

kurulan dengeler kırıldı. 
Kudüs Gücü, İran’ın yurt dışı operasyonları için

kurulmuş özel bir birlik. Kudüs Gücü, İran İslam
Cumhuriyeti'nin en yüksek siyasi ve dini makamı
olan Ayetullah Ali Hamaney'den doğrudan emir 
alıyor. 

Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle artık geri
dönülmez bir yola girildi. Ortadoğu da yapılan
bütün hamleler asla tesadüf değil, aksine çok plânlı
ve programlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Hesapsız bir lider profili çizen ABD Başkanı
Trump, aslında hesapsız hareket etmiyor. Her twiti,
her sözü ve eylemi planlıdır.

1-Trump' in yaptığı bu hamle ile devrim muhafız-
larını yönelik zayıflatma, yıpratma çabasıdır. 

2-Trump mezhepsel çatışmaları alevlendirmek ve
bölgede kaos çıkarmak için bölgenin kritik ismi olan
Kasım Süleymani operasyon emrini verdi.

3- İran in ıraktaki kontrolünü el çektirmek.
Kasım Süleymani 'nin öldürülmesi çok manidar

değil. Çünkü ırakta, Suriye’de İran’ın dış politika-
sını yürüten kişi Süleymani'dir. 

Hamaney'in en yakını ve sadece ondan emir 
alan Süleymani sorgulanamaz bir vesayet sistemini
oluşturmuştu.

Süleymaniye yapılan saldırıya İran sert bir misil-
leme ile yapacaktır. İran hükümetinin herhangi bir
karşılık vermemesi İran’ın iç politikasını çok karış-
tıracaktır. 

İran'ın Ortadoğu'daki Kılıcı Kasım Süleymani...

İran rejimi tarafından omuzlarda taşınan ve bütün
ayaklanmalarda başrol oynayan bir komutan ...

İran dış politikasında kilit komutan...
Ayetullah Ali Hamaney'den direk emir alan ve 

geleceğin Cumhurbaşkanı olarak görülen komutan...
Bu kadar etkili, önemli ve kritik bir komutana

ABD saldırı düzenliyor ve Süleymani ile beraber 
10 kişiyi öldürüyor. 

1-Bu saldırıda İran’ın güvenlik zaafı mi var?
2- Süleymani'yi sevmeyen İran rejimine muhalif-

ler sabotaj mi etti? 
3- Bu kadar üst düzey bir komutanı üst düzey ko-

runmasına rağmen ABD nasıl saldırı düzenliyor? 

3 insan türünden uzak durun! 

1- Okumadan, araştırmadan fikir sahibi olan 
cahillerden ...

2- Her şeyi ben bilirim edalarıyla konuşanlardan...
3- Konuştuğunda diliyle kırıp döken,

üslupsuzlardan...

Ülkemizi ayağa kaldıracak, şahlandıracak 3 şey ; 

1- Eğitim 
2- Eğitim 
3- Eğitim 

Sanattan uzaklaştık ...

Kültüre sanata yönelmemiz lazım! 
Hemen hemen her belediyede kültür sanat ders-

leri ücretsiz veriliyor. Bize sadece zaman ayırmak
düşüyor.

Sanat insanı dinlendirir, sakinleştirir ve kendi ile
baş başa kalmasını sağlar. Toplumu düzeltmenin en
güzel yollarından biriside şüphesiz kültür ve
sanattır. 

Sanat ile uğraşan kötü söz söylemez,
söyleyemez! 

Hiçbir insana zarar veremez .
Doğayı korur.
Hayvanları korur onlara zulmetmez. 
Velhasıl sanat insanı topluma kazandırır. 
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"elBeTTe Allahuekber Dağları'nın aşılması
zor dorukları, kartal yuvası zirveleri; insa-
noğluna kolay geçit veren yükseltiler değil-
dir" diyen Celal Adan, "Fakat Türk askerinin
azim ve kararlılığı; dağları dize getirmiştir.
ergenekon'da demirden dağları eriten kud-
ret; efsaneler çağından Yirminci Yüzyıl'a
miras kalmış ve Mehmetçik'in damarlarında
alev alev dolaşmaya başlamıştır. Allahuek-
ber Dağları'nın bizim yiğitlerimize baş eğ-
mediği, önlerine set çektiği zamanlar da
olmuştur. işte o demlerde dahi Mehmetçik
yine gücünün
son zerresine
kadar ilerle-
meye çalışmış-
tır. Çünkü onun
bir hedefi, bir
gayesi, Meh-
metçiğin gelişini
bekleyen bir

menzili vardır. Fakat bacaklarında takat kal-
madığında yere düşmüştür Mehmet. Fırtına-
nın, tipinin yolundan çeviremediği o
kahraman; şimdi yerdedir. Uğruna dövüş-
tüğü sancak daima göklerde kalsın diye,
Mehmetçik yere düşmüştür. Üzerini beyaz
bir yorgan gibi örten karlara sımsıkı bürü-
nür. Allahuekber Dağları'nda toprağa düşen
Mehmet; "'Allahuekber' diyerek Hakk'a
yürür. O andan sonra bir yanık türkü olur
Mehmet. Sarıkamış'ın her karış toprağında
parıldayan; Türk milletinin soylu evlatlarının

ispat ettiği fedâ
ve bekâ ruhudur.
Allah'ın izniyle
dünya dönmeye
devam ettiği
müddetçe bu ruh
yaşayacaktır"
açıklamasını
yaptı. 

MEHMETÇİĞİN BİR MENZİLİ VARDI

Konuşmalardan sonra 2 F-16 tören alanı üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirirken,
Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 'Çelik Kanatlar Akrobasi' ekibi de bir gösteri
yaptı. Törene katılanlar, akrobasi ekibinin gösterisini büyük heyecanla izledi.

Hafter saldırısını
şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Trablus'un
güneyinde yer alan Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok 

sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve
yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un
güneyinde önceki akşam Kara Harp Okulu'na yapılan, çok sayıda
askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden

olan saldırının şiddetle kınandığı belirtildi. 

Ateşkes vurgusu yapıldı

Bakanlığın açıklamasında, "Sözde libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tara-
fından 4 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Trablus'un güneyinde yer alan Kara

Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve ya-
ralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıda hayatlarını kaybeden

libyalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dili-
yoruz. Hafter'in sözde libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulması ve libya'da

ateşkes sağlanması, Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası ca-
mianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir. Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hü-

kümetiyle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir"
ifadelerine yer verildi.  DHA
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A merika'nın, Al/Tak/Kullan/At tak-
tiği ile yönettiği dünya da yaşanan-
lara kilitlendiğimiz şu günlerde iç

siyasette de gündem bir hayli sıkışık, karı-
şık bir durumda.

Mevcut iktidarın son yerel seçimlerden
bu yana 11 puan kayıp ettiğini ortaya
koyan anket sonuçlarının yayınlandığı bir
sırada her an bir seçim ilan edilmesini bek-
leyen siyasilerin bir taraftan dış siyasetle
diğer taraftan iç siyasetle meşgul olduğu şu
günlerde yerel siyaset üzerinde hesaplar
içinde olanlarında boş durmadığını gözlem-

liyor, takip edip, bir kenara not ediyoruz.
Her an ilan edilebilecek bir genel seçim

hazırlıklarına ara vermeden devam eden si-
yasilerin bu yönde alacağı bir karar öncesi
yerelde listelere girmek, ilk sıralarda aday
olmak için planlar yapanların birbirlerine
karşı ortaya koydukları ayak oyunları bel-
den aşağıya indiğini de görmekteyiz.

İktidarın bitmek üzere olan Libya'daki
tarafla yaptığı anlaşmanın iptal edilip,
buna imza atanların 'Vatana ihanet' le
mahkemelere gönderilmek üzere olduğu dış
politika da bir çokları gibi alınıp, takılan

ve kullanılıp, atılan İranlı Ge-
neralin ABD tarafından saf dışı bırakıldığı
bir sırada gözlerin yeniden Ortadoğu'da ol-
duğu bir sırada yerelde yaşanan bir olay si-
yaset alanında oynanan komploların ne
kadar acımasız olduğunu ortaya
koymaktadır.

Çünkü bir zamanlar Amerikalı Generalle
birlikte Kürtler başta olmak üzere bölge-
deki bir çok insanın yok edilmesine emir

veren İranlı Generali ve yanındakilerini yok
eden bombaya benzer bir komplo bombası-
nın sanal ortam yoluyla başta gazetecilere
olmak üzere sağa, sola atıldığını görürken
bu alçak bombanın etkisini kırmak için ha-
rekete geçen tarafların 'şimdilik' de olsa bu
bombanın etkisini kırsalar da her an bu tür
yeni komplo bombalarının da geleceğini
unutmamak gerekir.

Geçen yaşına rağmen CHP Genel Başka-
nını takip edip, ona kitaplar yazan, kapılar
açan, Kılıçdaroğlu'na neredeyse ayakkabı-
larını giydirme hesapları içinde olanların,
aday olma hesaplarıyla yanında iktidarın
mevcut milletvekillerini yıpratıp, onun üze-
rinden listeye girme hesapları planlayanla-

rın boş kalan meydanda cirit attığını gör-
düğümüz yerel siyaset alanında da bazı
kamu görevlilerinin desteği ile oluşturulup,
basın yoluyla ortaya atılan komplo bomba-
larının etkisinin ne olacağını hesaplarken
gerçek bombaların her an yeniden atılması
beklenen Ortadoğu'da yeni hedefin İran ol-
duğunu da anlamak zor bir şey değil.

Çünkü Irak ve Suriye'den sonra Afri-
ka'da bulunan ülkeleri dizayn edenlerin ka-
renin en büyüğü olan İran'ın da
parçalanması hesapları içinde olduğu ve
yerelde de yani Gorvengte patlatılan ve bel-
den aşağı olan alçak bombayı patlatanların
da aynı hesaplar içinde olduğunu da görüp,
izlemekteyiz...

Komplo bombaları ile siyaset...

HIDIR ULAĞ
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E senyurt Belediyesi Bulgaristan’dan
Türkiye’ye zorunlu göçün 30. yılı
dolayısıyla anma etkinliği düzen-

ledi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen etkinliğe, Esenyurt Belediyesi
Başkan Yardımcısı Veysel Bal, Cumhuriyet
Halk Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Hüse-
yin Ergin, meclis üyeleri, dernek başkanları
ve birçok sivil toplum kuruluşu üyesi ile
1989’da Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç
eden vatandaşlar katıldı. Etkinlik, göç eden
insanların yaşadıklarını gözler önüne seren
fotoğraf sergisiyle başladı. Sergiyi gezen ve
o günlere fotoğraflar ile tanıklık eden mi-
safirler, ardından konferans salonuna
geçti. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatan-
daşlar salonu tamamen doldururken,
1989 göçüne ait görüntülerden oluşan sin-
evizyon gösteriminde duygu dolu anlar
yaşandı.

Türkçe konuşmak yasaktı

Göçe maruz kalan isimlerde Resmiye
Özgür o günlerde yaşadıklarını anlatırken,
“Ben ortaokula gidiyordum. Bizim isimle-
rimizi değiştirdiler. Babam isim değiştir-

meye karşı çıktığı için üç gün tutuklu kaldı
ve işkence gördü. Döndüğünde bütün vü-
cudu morluk içindeydi. Çok zorluk yaşa-
dık Türkçe konuşmamız, camiye girmemiz
yasaktı. Türkçe müzik dinlediğinde bile
ceza kesiliyordu” ifadelerini kullandı.

Asimilasyon uyguladılar

Aile büyüklerinin mezarlarının Bulgaris-
tan’da olduğu ifade eden Gülfiye Öztürk,
“Bizim köye de diğer köylere girdikleri gibi
tanklarla giriyorlar. Köye zorla giren ko-
münist yönetimin Türklere söylediği şey
siz aslında Bulgardınız ama Osmanlı gelip
size Türk isimleri verdi. Biz sizi şimdi aslı-
nıza döndürüyoruz. Asimile politikası uy-
guladılar. Zorla, baskıyla asimilasyon
uygulamalarına karşı gelenler hapishaneye
atılıyor ya da öldürülüyordu. Asimilasyon
politikası o kadar ağırdı ki iki dedemin me-
zarı isimleri okunmasın diye beton ile ka-
patılmıştı. Bulgarların, Türklerin mezar
taşlarındaki isimlerine dahi tahammülü
yoktu” dedi. Etkinlik çerçevesinde bir de
panel düzenlendi. Panelin ardından Bul-
garistan’dan Türkiye’ye zorunlu göçün 30.
Yılı anma etkinliği türküler ve ağıtlar oku-
narak sona erdi. 

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Esenyurt Belediyesi, Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye zorunlu göçün 30. yılında
anma etkinliği düzenledi. O döneme ait
türküler ve ağıtların okunduğu etkinlikte
bir de panel gerçekleştirildi. Göçe 
maruz kalan isimlerde Resmiye Özgür,
“Döndüğünde bütün vücudu morluk 
içindeydi. Türkçe konuşmamız, camiye
girmemiz yasaktı” dedi

BULGARİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE ZORUNLU GÖÇÜN 30. YILI ESENYURT’TA ANILDI

CAMILERE GIRMEMIZ
YASAKTI!

1984-1989 yılları arasında Bulgaris-
tan’da Türkler ve diğer Müslümanlara
karşı isim değiştirme zorunluluğu, ibadet
yasakları gibi asimile kampanyaları baş-
latıldı.  Dönemin lideri Jivkov’un ırkçı ve
özgürlüğe aykırı açıklamalarının ardın-
dan artan baskılar sonucunda 1 yılda
345 bin 960 kişi Bulgaristan’dan Tür-
kiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Bulga-
ristan Türklerinin zorunlu göçe karşın

direnişlerinin simgesi haline gelen Tür-
kan bebek Türklerin isim değiştirme uy-
gulamasına yönelik başlattıkları direnişte
Bulgar kolluk kuvvetlerinin Türk ahalisi-
nin üzerine rastgele ateş açması sonu-
cunda on sekiz aylıkken annesinin
kucağında şehit düştü. Bulgaristan Türk-
lerinin direnişinin simgesi olan Türkan
bebek her yıl 26 Aralık’ta Bulgaristan’da
bulunan kabri başında anılıyor.

1 YILDA 345 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ

Tüyler ürpertici bir korku filmi! 
ZER Film ile HM Production’un yapımını üstlendiği korku filmi Zebun’un çekimleri tamamlandı. Senaryo
ve yönetmenliği Hakan Yusufoğulları ile Mesut Erbaş’ a ait olan ve izleyenleri her sahnesinde derinden
etkileyeceği düşünülen filmin önümüzdeki aylarda beyaz perdeye yansıması bekleniyor

SAhneleri Çatalca’da kameraya yansıyan
Zebun’un başrollerini podyumların eskimeyen
yüzü Sema Şimşek ve başarılı tiyatro sanatçısı

Hakan Akgün ile ekibin en küçük üyesi Almina Kahra-
man paylaşıyor. Yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlene-
rek beyaz perdeye uyarlanan Zebun, Türkiye'de çekilen
korku filmleri sıralamasında en yüksek bütçeye sahip. Bu
sıra dışı korku filmi Zebun'un senaryosunda olduğu kadar
çekimlerinde de önemli ve duyarlı davranışlara yer veril-
mesi filmin seyirciye aktaracağı enerjiyi de farklı hale geti-
riyor. Örneğin; çekimler sırasında filme yansıyan
sahnelerin aksine hiç bir canlıya zarar verilmemesi ve
küçük oyuncu Almina'nın ürkütücü bir senaryonun içinde
olmasına rağmen bunu bir eğlence olarak algılaması için
yapımcılar tarafından pedagog görevlendirilmiş ve çocuk
psikolojisinin kıymeti bu davranışla vurgulanmıştır.

Özgün bir senaryo

Tüm detaylara dikkat edilerek çekimleri tamamlanan,
Türkiye' de çekilmiş en farklı korku filmi Zebun'un senar-
yosu şöyle; "Başarılı iş adamı Kenan ve güzel eşi Esma
küçük kızları ile harika bir hayat sürmektedir. Herşey yo-
lunda giderken Kenan'ın bir gün arkadaşları ile yediği
akşam yemeğinden sonra hayatı altüst olacaktır. Bu gece-
den sonra gördüğü halüsinasyonlar sonucu gittiği psiko-
loğun, tıbbın aslında reddettiği bir yönlendirme yaparak
Kenan' ı bir hocaya gitmesi konusunda ikna etmesi ile il-
ginç sahneler yaşanacaktır. Filmde gelişen olayları izleme-
den kimsenin aklına gelmeyecek kadar farklı işlenen
hayalleri daha da uçsuzlaştıracak olan Zebuhn'un görül-
meye değer olduğu düşünülmektedir."

Zebun filmi başarılı senaryosu ile
sinemaseverlerin dikkatini çekmeyi
başardı. Filmin güçlü kadrosu da
en çok beğeni toplayan unsurlar arasında.

Parktaki kameriye
alev alev yandı
Avcılar'da bir parkta ısınmak için
tahta parçaları yakan bir evsizin
çıkardığı iddia edilen yangında,
kameriye alev alev yandı

OlAy, saat 23.30 sıralarında Merkez
Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Caddesi
üzerinde bulunan Halide Edip Adıvar

Parkı’nda meydana geldi. İddialara göre evsizler-
den biri, gece uyuduğu parktaki kameriyede ısın-
mak için ateş yaktı. Alkollü olduğu belirtilen
kişinin yaktığı ateş, ahşap kameriyeyi bir anda tu-
tuşturarak alev topu haline getirdi. Yandaki ağacın
da kısmen yanmasına neden olan yangın için çev-
redekiler hemen itfaiye ve polise haber verdi. Kısa
sürede parka gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sü-
rede söndürdü. Yangını çıkardığı öne sürülen kişi,
polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma
devam ediyor. Parkın yanında iş yeri bulunan
Murat Arslan, evsizlerin kameriyede gecelediğini
belirterek, "Isınmak için ateş yakmışlar. Yangın çı-
kınca yangın tüpünü alarak koşup müdahale
ettim. Ancak, söndüremedik" dedi. DHA

NASA liseye
canlı bağlandı

AmerikAn Havacılık ve Uzay Ajansı
(NASA), canlı bağlantıyla Darüşşa-
faka Lisesi’ne konuk oldu. Siemens

mühendislerinin mentorluk yaptığı, Darüşşafakalı
gençlerden oluşan Sultans of Türkiye ekibinin
yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen 600
öğrenci, uluslararası robot yarışması FIRST
Robotic Competition’ın (FRC) bu seneki konu-
sunu NASA yetkililerinden öğrendi. Gençler 2020
yarışması için Infinite Recharge oyununa 
hazırlanacak.

Ödül alan ilk takım

Siemens Türkiye mühendislerinin mentorluğunu
yaptığı Darüşşafaka Robot Kulübü ‘Sultans of
Türkiye’, geçen yıl ABD’de 40 ülkeden 15 bine
yakın öğrencinin yarıştığı FRC finallerinde “Ten-
ten” adını verdikleri robotla Engineering Inspira-
tion Award (İlham Veren Mühendislik Ödülü)
kazanmıştı. Böylece yarışmanın dünya finalle-
rinde bu seviyede ödül alan ilk Türk takımı 
olmuştu. Aldığı bu ödülle, 2020 yılında bölgesel
yarışmalara katılmadan doğrudan şampiyonaya
gitmeye ve NASA’nın desteğini almaya hak kaza-
nan takımın bu yıl Houston’da düzenlenecek
şampiyonaya katılım bedeli de NASA tarafından
karşılanacak. DHA
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İhmal nedeniyle suç duyurusu
MALTEPE’DE Pınar ve İbrahim 
Alaca çifti ikinci çocuklarını 
kucaklarına almak için gün sa-

yıyordu. 23 Aralık'ta Ataşehir’de bulunan 
bir hastanede sezaryenle doğum yapan 
Pınar Alaca (36), doğumdan 2 gün sonra 
şiddetli mide ve sırt ağrıları yaşamaya 
başladı. Eşi ile birlikte doğum yaptığı 
hastaneye giden Pınar Alaca, iddiaya 
göre hastane doktorları tarafından başka 
bir hastaneye sevk edildi. Eşi tarafından 
Üsküdar’da bulunan hastaneye götürü-
len Pınar Alaca’ya serum takıldı ve evine 
gönderildi. Ağrıları dinmeyen ve daha da 
şiddetlenen Alaca, bir süre sonra başka 
bir hastaneye götürüldü. Pınar Alaca, bu-
rada yapılan kontroller ve ağrı kesici ilaç-
lar verilmesinin ardından taburcu 
edilerek evine gönderildi. Gece saatle-
rinde nefes darlığı şikayetiyle tekrar aynı 
hastane giden Pınar Alaca’nın acil ser-
viste 2 kez kalbi durdu. Doktorların mü-
dahalesiyle hayata döndürülen Alaca 
ameliyata alındı. Doktorlar, Alaca'nın ka-
raciğerinde yırtık olduğunu söyledi. Ame-
liyatın ardından yoğun bakım ünitesine 
kaldırılan talihsiz kadının kısa süre sonra 
ölüm haberi geldi. 

Bu ağrıdan kimse ölmez! 

Pınar Alaca’nın eşi İbrahim Alaca, "Ayın 
23'ü pazar günü eşim doğum yapmıştı. 
Doğum yapıp eve geldikten 2 gün sonra 
fenalaştı mide ve sırt ağrılarıyla birlikte. 
Ondan sonra çeşitli hastanelere götür-
düm. Doğum yaptığı kendi hastanesine 
götürdüm. Hastanenin acil servisine bizi 
almadılar. Bizi acil servisten başka hasta-
nelere yönlendirdiler" dedi. Gittiği hasta-
nede eşiyle ilgilenmediklerini aktaran 
Alaca, "Eşimin çok şiddetli ağrıları ol-
duğu için ben biraz sesimi yükselttim. 
‘Bir bakar mısınız, eşim bayılmak üzere 
lütfen bakar mısınız?’ dedim. Oradaki 
doktor hanım geldi eşimi kontrol etti elle-
riyle. Böbreklerine baktı. Bana ‘Bu ağrı-
dan kimse ölmez, merak etmeyin’ dedi. 
Biraz tavırlı bir şekilde. Bizi başka bir bö-
lüme yönlendirdi. Oradan başka bir bö-

lüme geçtik. Burada en güçlü ağrı kesici 
yapıldı serum şeklinde. Ağrı kesici yapıl-
dığı halde bu ağrı geçmedi. Doktorların 
aklına gelmedi ki 'Bu ağrı kesiciyi yaptık 
ama ağrı geçmiyor, bir araştırmaya ala-
lım' demediler" diye konuştu. 

Karaciğerinde yırtılma olmuş 

“Serum verdikten sonra biz saat 23.30 
gibi eve geldik" diyen Alaca, "Elimizi yü-
zümüzü yıkadık, eşime biraz masaj yap-
tım ağrıları dinsin diye. Ve uyumasını 
söyledim. 'Biraz uyu belki ağrın geçer' 
dedim. Saat 02.00 civarı birden fırladı ya-
taktan. 'İbrahim, ben nefes alamıyorum' 
dedi. Ben acilen çoraplarını falan giydir-
dim hastaneye yetiştirdim. Direkt ban-
koya uğramadan sarı alana geçtim. 
Doktor hanım oradaydı. Eşimi sedyeye 
yerleştirdim. Doktor hanıma diyorum 
‘Eşim çok ciddi rahatsız. Lütfen bakar 
mısınız’. Bana dedi ki 'Birazdan uzman 
doktorlarımız gelecek bakacaklar.' Bekli-

yoruz uzman doktor gelmedi 2 dakika 3 
dakika. En son yine bağırdım. ‘Lütfen 
bakar mısınız eşimin rengi gitti.’ dedim. 
Doktor hanım lütuf yaptı kalktı yerinden 
geldi. Bir baktı durum çok ciddi. Duru-
mun ciddi olduğunu o anda anladı zaten. 
Anladı bir anda serum taktılar ondan 
sonra baktılar olmuyor, 'Acil kırmızı 
alana almamız gerekiyor' dediler. Acil kır-
mızı alana aldılar içeri geçtiler. 20 dakika, 
yarım saat sonra doktor çıktı. Bana eşi-
nin kalbi 2 defa durdu ve biz çalıştırdık. 
Eşin büyük miktarda kan kaybetmiş, 'Biz 
acil ameliyata alıyoruz eşini' dedi. Eşimi 
ameliyata aldılar. Ondan sonra 2- 2,5 
saat geçti. Doktorlar çıktıktan sonra de-
diler ki eşinin karaciğerinde yırtılma 
olmuş. Onlar da ne şekilde olduğunu bil-
miyorlar. Eşimi yoğun bakım odasına al-
dılar. Doktor dedi ki '24 saat çok önemli, 
24 saat içinde eşinizin hayatta kalması 
lazım şu anda hayatta.' Tekrar biz yukarı 
çıktık. Bekliyoruz tabi dualar ediyoruz. 

Ama 15-20 dakika sonra bizi çağırdılar 
içeriye. Ve ne yazık ki kaybettiklerini, kur-
taramadıklarını söylediler" açıklamasını 
yaptı.  

Suç duyurusunda bulundu 

Kimin ihmali varsa cezasını çekmesini is-
tediğini söyleyen Alaca, “Başkası da olabi-
lir, başka çocuklar annesiz kalmasın. 
Şikayette bulundum adli tıpa gönderdik 
eşimi. Oradan adli tıptan aldık defnettik. 
Şimdi adli tıp sonucunu bekliyoruz. Ona 
göre değerlendirme yapacağız" dedi. DHA 

İ stanbul Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi 
Sibel Ünli’den haber alamayan ailesi 

2 gün önce polise kayıp ilanında bulun-
muştu. Polis, üniversiteli genci bulmak 
için çalışma başlatmıştı. Önceki gün öğle 
saatlerinde Samatya Sahili’nde, kayalıkla-
rın üzerinde çanta gören çevredekiler du-
rumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri çantanın iki gün önce 
hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 
20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğreni-
cisi Sibel Ünli’ye ait olduğunu 
tespit etti. Denizde arama 
yapan polis ekipleri 
Ünli’nin cansız bede-
nine ulaştı. Kıyıya çı-
karılan cenaze olay 
yeri incelemesinin 
ardından Adli Tıp 
Kurumu morguna 
götürüldü. 

Gidecek 
yerim yok 

Sibe Ünli'nin, yaşa-
mına son vermeden 
önce sosyal medya hesa-
bından kahreden mesajlar 
paylaştığı görüldü. "kibele1903" 
adlı hesabı yönettiği belirtilen Sibel 

Ünli, “Gidecek yerim yok yaşanmaya 
değer bir hayatım da” diye yazdı. Sibel 
Ünli'nin sosyal medya hesabından yaptığı 
diğer paylaşımlarda da iş aradığı görüldü. 
Başka bir paylaşımında, "Bir liraya kar-
nımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane 
kartımda para kalmamış sadece bir liram 
var. Bir lira kırk kuruşmuş" dediği gö-
rüldü. Yeni yıldan beklentisini de yine sos-
yal medya hesabından "iş bulmak" diye 
paylaşan Ünli'nin intiharı, sıra arkadaşla-
rını da yasa boğdu. Öte yandan, Sibel 

Ünli'nin, soru sorma platformu 
“Curious Cat” de kendi-

sine “Eline 20 bin lira 
geçse ilk ne yapar-

sın?” sorusuna 
“KYK (Kredi 
ve Yurtlar 
Kurumu) 
borcumu 
öderim” 
cevabını 
verdiği or-
taya çıktı. 

Aynı plat-
forma 12 gün 

önce neden has-
taneye yattığını 

soran bir takipçisine 
ise “Majör Depresyon” 

şeklinde yanıt verdiği görüldü.

İnternet ve çevre  

D oğa bilgisini daha geniş kitlelere yaymak, 
doğayı korumak, sürdürülebilir bir yaşamı 
sağlamak için binlerce kişinin evinde, işinde, 

cebinde taşıdığı interneti nasıl kullanabilirim, dünya 
bu konuda neler yapmış diye düşünüp araştırma ya-
parken bir yazı buldum. Pomana Kolejinde siyaset 
bilimi Profesörü Richard Worthington isimli bir ho-
canın "Dijitalleşme Ve Sürdürülebilirlik" konulu yazı-
sını inceledim. Ondan alıntılarla okuduklarımı size 
sunmaya çalışacağım. Çünkü doğanın bizim gibi ko-
ruyuculara çok ihtiyacı var. İlk kez Dünya Günü'nün 
kutlandığı 22 Nisan 1970'te ABD Savunma Bakan-
lığı'na bağlı İleri Araştırma Projeleri Ajansı'nın 
(ARPA) "İnternet" adı verilen araştırma ve geliş-
tirme projesinde fikirler, aletler, uygulamalar bir 
araya getirilmiş. O sıra, ülkenin çeşitli yerlerindeki 
sekiz şirket ve üniversiteden düzinelerce araştırmacı 
ARPANET ile birbirine bağlanmış. O sıralar bu sı-
nırlı çemberin dışında, çok az kişi daha neler olabile-
ceğini hayal edebilirdi. Peş peşe gelen dijital 
hizmetlerin ve sistemlerin tsunami gibi tüm toplumu 
sarması muhtemelen sonraki on yıllar boyunca en 
büyük sosyo-teknik gelişme oldu. 1970'lerin çevre 
avukatları genellikle nükleer santral sanayi tarımı 
gibi büyük, karmaşık teknolojik sistemleri ekosfere 
ve demokratik özyönetişime tehdit olarak gördüler. 
Lakin eleştirenler büyük teknolojik sistemlerin poli-
tik özellikleri üzerine endişeler duyarken, 1980'lerde 
iş dünyası hükümet dijital sisteme geçişiyle kaygılar 
azaldı. Bunun yerine, bilgi ve iletişim teknolojileri 
çevresel iyileşmeler için iyi yönde beklentiler do-
ğurdu. Dijital çağın seher vakti, "kâğıtsız ofis" ve 
"uzaktan çalışma" gibi oluşumlar oluştu. Gündelik işe 
gidiş gelişler ya da iş için uçakla ülke içinde seyahat-
ler azaldı. Çok yüklü dosyaları kâğıt kullanmadan 
iletmek gibi maddesel olmaktan çıkmış üretim sis-
temleri geliştirildi. Bu yeni tür buluşma tecrübeleri 
ve üretim sistemleri ile çevresel yükü azaltmak, sı-
nırlı kazanç sağladı. Örneğin, 1950'den beri Ameri-
ka'da, bir dolar üretmek için gereken enerji miktarı 
şimdi oldukça azaldı. 2000-2010 arası verimlilik ar-
tışıyla ilgili iki ana faktör, binaların yalıtımı ve enerji 
verimliliğinin verileri dünyaya yayılmış diğer insan-
lar ödeme farkını görünce kendileri de uygulamış ve 
faydalı olmuştur. Dijital çalışmalar siyaset sahne-
sinde de yerini almış atılan bir konu üzerine 
200.000-250.000 vatandaşın yorumunu gözler 
önüne sermiştir. Çevresel Savunma Fonu ya da 
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) gibi geniş poli-
tik gruplar interneti, geleneksel üye listelerinin öte-
sine geçmekte ve vatandaşların sesini lobi 
faaliyetlerine dahil etmek için kullanmakta imkan 
bulmuşlar. Bir başka örnek ekebilişimdir. Ekebili-
şim, biyolojik çeşitlilikle ilgili verilerin birleştirilme 
çabasıdır. Böylelikle doğal sistemlere fiilen neler ol-
duğunu anlayıp, korumak için bilgiler yayılmış, en 
etkili projeler saptanabilmiş. Değerli Okuyucular fa-
cebook üzerinden doğa emanetçileri çevre eğitim 
derneğine girerek çevrenizde doğaya zarar veren bil-
gileri okuyun, yayınlayın. Hatta aldığınız her çevre 
haberini paylaşın. Bu yazıyı onun için yazdım. Artık 
hedef kitlemiz okullara çevre eğitimi için gidemiyo-
ruz bari bilgiyi yayarak bir şeyler yapalım. Hep bir-
likte çözüm için çalışalım. Sağlıklı ve temiz bir 
çevrede yaşamanız dileklerimle.  

Bir diğer intihar haberi de Üskü-
dar'dan geldi. Üsküdar Belediyesi’nin 
herhangi bir gerekçe göstermeden 
işten çıkarttığı 150 personelden biri 
olan Recep Kılıçarslan, yaşadığı zor-
luklara dayanamayarak intihar etti. 
32 yaşındaki evli ve bir çocuk babası 
öğretmenin intiharı, mesai arkadaşla-
rını derinden üzdü. Bir arkadaşı "İki 
hafta önce görüştüğümde 'dayanamı-
yorum' deyişi kulaklarımda, çıldırıyo-
rum" dedi. Belediyeye bağlı Bilgi 
Evleri‘nde görev yapan öğretmen 32 
yaşındaki Kılıçarslan’ın mesai arka-
daşları yaşanan trajediye tepki gös-
terdi. 

Kocaman bir aile yıkıldı 

Evli ve yedi yaşında bir çocuk babası 
olan genç öğretmenin mesai arkadaş-
larından Şeyma Çelik, sosyal medya 
hesabından, "Recep Kılıçarslan hak-
kın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim 
ailesine sabır versin. Mekanın cennet 
olsun. Böyle gitmemeliydin be Recep 
Hocam. Sebep olanlar nasıl hesap ve-
recek? Sitemim büyük. Kocaman bir 

aile yıkıldı. Minik bir erkek çocuğu 
yetim kaldı. Çaresizce. Böyle olma-
malıydı Recep Hocam. Nasıl vicdanları 
rahat mı? Neden korkayım, kimsiniz? 
Susmam! Korkmam yazarım. 
 Yüreğim, çok kısa hayat. Böyle kolay 
değil, bedeli olmalı. Uyuyamıyorum, 
merhamet duygusunu kaybetmiş in-
sanlara asla haklı çıkamazsın. İki 
hafta önce görüştüğümde ‘dayanamı-
yorum’ deyişi kulaklarımda,  
çıldırıyorum" açıklamasını yaptı. 

GENÇ ÖĞRETMEN İNTİHAR ETTİ 

Maltepe'de 12 yıllık evli olan Pınar Alaca, ikinci çocuğunun doğumundan kısa süre sonra yaşadığı şiddetli ağrılar nedeniyle eşi  
İbrahim Alaca tarafından hastane hastane dolaştırıldı. En son gittiği hastanenin acil servisinde 2 kez kalbi duran Pınar Alaca, girdiği 

ameliyat sonrası hayatını kaybetti. İbrahim Alaca, eşinin ölümünde ihmal olduğunu öne sürdü

SADECE  
1 LIRAM  
VAR!

ZAYİ İLANLARI 
Adıma kayıtlı Range Rower Model marka otomobilimin  

34 KF 7689 nolu plakasını kaybettim hükümsüzdür.  
Celal Özdemir

 
 
 
 İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaklaşık bir haftadır, yönetimin, günde üç öğün olan in-dirimli yemek hakkını bir öğüne düşürmesine ve dönem başında yapılan yemekhane zammına karşı mücadele ediyor. Ekonomik kriz koşullarında cüzi miktardaki parayla yaşam mücadelesi ver-diklerini ve krizin faturasının öğrenci ve emek-çilere kesilmesine karşı olduklarını söyleyen öğrencilere karşı polis cop kullanmış ve rektörlüğe dilekçe vermelerine engel olmuştu.

Öğrencilerden  3 öğün eylemi 

'BU AĞRIDAN KİMSE ÖLMEZ' DEDİLER O GECE HAYATINI KAYBETTİ

Utku KIZILTAN
ÇEVRE VE HUKUKİ HAKLARIMIZ

utkukiziltan@gmail.com

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk’ün Sam-
sun’a çıkışının 100’üncü yılı kapsamında 
başlatılan “100’üncü Yıl Yürüyüşleri” 

Eyüpsultan’da devam etti. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı-
nın 100'üncü yılı kapsamında başlatılan “100'üncü 
Yıl Yürüyüşleri” Eyüpsultan'da devam etti. Eyüp-
sultan Belediyesi ev sahipliğinde ‘ 
İlk günkü ruhla kardeşlik için' sloganıyla düzenle-
nen yürüyüşe Galatasaray'ın efsane futbolcusu 
Tanju Çolak da katıldı. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi 
Samsun'da başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 
100'üncü yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler 
devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipli-
ğinde Kemerburgaz Belgrad Ormanları'nda düzen-
lenen “100'üncü Yıl Yürüyüşü” etkinliğine 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Türk 
futbolunun en golcü isimlerinden Tanju Çolak, eski 
futbolcu Volkan Arslan ve yüzlerce Samsunlu ka-
tıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve kadına yönelik 
şiddeti kınayan “Bir kadına tekme atmak yalnızca 
karnındaki bebeğin hakkıdır” pankartlarıyla yürü-
yen vatandaşlar, "ilk günkü ruhla kardeşlik için  
yürüyoruz" mesajı verdi.

Eyüpsultan kardeşlik  
için yürüdü
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ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE
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UBP'den yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Başbakan 
ve UBP Genel Başkanı 

Tatar, İsrail, Yunanistan ve Güney 
Kıbrıs Rum yönetimi arasında imza-
lanan, İsrail doğal gazının deniz al-
tından boru hattıyla Kıbrıs, Girit 
Adası ve Yunanistan üzerinden Avru-
pa'ya ulaştırılmasını öngören East-
med projesine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Tatar, 
Rum yönetimi ve Yunanistan'ın iş bir-
likçileriyle doğal gaz konusunda Türk 
tarafıyla anlaşmak yerine, gerçekleş-
mesi neredeyse mümkün görülmeyen 
bir projeye (Eastmed) yönelmesinin 
sadece düşmanca bir tutum olarak 
nitelenebileceğini vurguladı. 
Başbakan Tatar, "Türkiye ile Libya 
arasında imzalanan anlaşma (deniz 
sınırı anlaşması) dolayısıyla Eastmed 
projesinin Türkiye'nin de onayı olma-
dan hayata geçmesi mümkün değil-
dir." ifadesini kullandı. Eastmed 
anlaşmasının bölgesel güvenlik ger-
çeklerine uygun olmadığına işaret 
eden Tatar, projenin ciddi bir istikrar-
sızlık potansiyelini de beraberinde ge-
tirdiğini belirtti. Tatar, 
Rum-Yunan-İsrail üçlüsü tarafından 
imzalanan ancak uygulamaya gir-
mesi için İtalya'nın da onayı beklenen 
Eastmed hakkında Rum tarafından 
yapılan açıklamaların tek hedefinin, 
Kıbrıs Türkü ile Türkiye'ye zarar ver-
mek olduğuna dikkati çekti. 

Siyasi hayallerden kaynaklı  

Kıbrıs ve bölgenin, uzlaşma ve iş bir-
liğine ihtiyacı olduğunu belirten Tatar, 
KKTC'nin Kıbrıs Türklerinin irade-
sini yansıtan bir devlet olduğunu ve 
Türkiye'nin de Ada'nın garantörü ola-
rak KKTC'nin haklarının gasbedilme-
sine müsaade etmeyeceğini kaydetti. 
Tatar, Doğu Akdeniz hidrokarbon 
kaynaklarının ekonomik yönden ka-
zançlı pazarlara ulaştırılması için en 
uygun seçeneğin Türkiye olduğunun 
altını çizerek "Söz konusu girişimin 
(Eastmed) ekonomik değerlendirme-
lerden değil, Türkiye ve KKTC'yi, 
hakları olan enerji kaynaklarından 
mahrum etmeye yönelik siyasi hayal-
lerden kaynaklandığı görülmektedir." 
değerlendirmesinde bulundu. 
Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz'deki 
enerji jeopolitiği, ülkelerin milli güç 
kapasiteleri ve mevcut askeri stratejik 
dengeler dikkate alındığında,  
Türkiye ve Kıbrıs Türklerini denklem-
den dışlamaya yönelik tüm teşebbüs-
lerin yeni tırmanma risklerine neden 
olacağını savundu.

Türkiye 
olmaz derse olmaz 

İNGİLİZ kamu yayın ku-
ruluşu BBC'ye konu-
şan İngiltere Dışişleri 

Bakanı Dominic Raab, "ABD'nin 
eylemini anlıyoruz. Bu onların ka-
rarıydı ama biz de bunu niçin 
yaptıklarını anlıyoruz. Meşru mü-
dafaa hakları var." ifadelerini kul-
landı. Süleymani'nin İran Devrim 
Muhafızları içinde Kudüs gücü-
nün komutanı olduğunun altını 
çizen Raab, "Bu, Devrim Muha-
fızlarının bölgedeki ülkeleri istik-
rarsızlaştıran, İran etkisini 
artırmaya çalışan ve orada meşru 
şekilde bulunan Batılı ülkelere sal-
dıran kanadıdır. Sadece Irak'ta 
değil, bütün bölgede vekillerle, mi-
lislerle ilişki Süleymani'nin görev 
tanımıydı. Sadece bu ülkeleri istik-
rarsızlaştırmak için değil, Batılı ül-
kelere saldırmak için de. Bu 
koşullarda meşru müdafaa geçer-
lidir." diye konuştu.

Bak sen  
şu İngiliz’e!

ORTADOGU TETIKTE!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

(KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik 
Partisi (UBP) Genel Başkanı 

Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz Doğal 
Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesinin, 

Türkiye'nin onayı olmadan hayata 
geçmesinin mümkün olmadığını 

ifade etti

WASHİNGTON-TAHRAN arasın-
daki gerilim devam ederken ABD 
Başkanı Donald Trump çok sert 

sözlerle İran’ı tehdit etti. Çok yoğun bir şe-
kilde kullandığı Twitter üzerinden açıklama-

larda bulunan Trump, İran güçlerinin 
ABD’ye ya da herhangi bir Amerikalıya sal-
dırması durumunda misliyle karşılık verece-
ğini söyledi. Trump, “ABD, askeri malzeme 
ve mühimmata 2 trilyon dolar harcadı. Biz en 

büyük ve dünyanın açık ara en iyisiyiz. Eğer 
İran, ABD üslerine ya da Amerikalılara saldı-
rırsa bu güzel ve yeni ekipmanların bazılarını 
göndereceğiz… hiç çekinmeden”  
açıklamasını yaptı. 

Trump’tan zehir zemberek İran açıklaması 

ABD Başkanı Trump'ın, İran'a yaptırımları yeniden uygulamasıyla bölgede artan gerilim ve çatışmalar,  
İranlı general Süleymani'nin öldürülmesiyle tarafların doğrudan çatışma ihtimaline dönüştü

Eski ABD Başkanı Barack Obama ile 
kısmen düzelen kırılgan ABD-İran 
ilişkileri, Donald Trump'ın göreve gel-

mesiyle farklı bir yola girdi. İran'a karşı sert 
tutum sergileyen Trump'ın, daha önce İran 
ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
(BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, 
Fransa ve Rusya) ve Almanya arasında Tem-
muz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 
çekilmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler geril-
meye ve karşılıklı restleşmeler yaşanmaya 
başladı. Trump'ın Ocak 2016'da yürürlüğe 
giren nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de çe-
kilmesi ve son olarak 3 Ocak'ta İranlı general 
Kasım Süleymani'nin öldürülmesine uzanan 
süreçte her iki taraf da farklı yollarla birbirle-
rinin çıkarlarını hedef aldı. Trump, 8 Mayıs 
2018'de, Tahran yönetiminin nükleer çalış-
malarının kontrol altına alınmasına yönelik 
imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini 
ve 2016'da askıya alınan yaptırımların "en 
güçlü şekilde" yeniden hayata geçirileceğini 
açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pom-
peo da İran'a nükleer silah üretimini durdur-
ması ve Orta Doğu'daki "terör gruplarına" 
desteğini kesmesi çağrısında bulunarak, aksi 
halde bu ülkeye "tarihin en sert yaptırımları-
nın uygulanacağını" bildirdi. İran'la yeni bir 
anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayan 
Pompeo, anlaşmada yer alması için 12 mad-
delik şart ortaya koydu. Pompeo daha sonra 
İran ile ön şartsız görüşmeye hazır oldukla-
rını duyurdu. 

Gerilim nasıl başladı? 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu 
teklife, "Düşman hiç tereddüde mahal ver-
meden gerçekten seçtiği yolun yanlış oldu-
ğunu anladığı zaman müzakere masasına 
otururuz." yanıtını verdi. 
ABD yaptırımlarına karşın İran nükleer an-
laşmadan çekilmedi ABD yönetimi, İran'a 
yönelik ekonomik yaptırımlarının ilk bölü-
münü 7 Ağustos'ta resmen uygulamaya 
koydu. ABD'nin İran'a yönelik ilk yaptırım 
paketiyle İran hükümetinin, ABD doları 
satın alması, altın ve değerli madenlerle tica-
ret yapması yasaklandı. Washington yöne-
timi, 5 Kasım 2018'de ise İran'ın petrol 

sektörünü hedef alan yaptırımları 
devreye soktu. ABD, İran'ın pet-

rol ihracatını sıfırlamayı he-
deflediğini duyurdu. 

Tahran yönetimi, 
ABD'nin nük-

leer an-

laşmadan tek taraflı çekilmesine ve yaptırım-
ları geri getirmesine karşın anlaşmanın taraf-
ları Avrupa ülkelerinin, İran'ın anlaşmadaki 
çıkarlarını koruması halinde anlaşmayı sür-
düreceğini açıkladı. 

Devrim Muhafızları terör listesinde 

Trump, 8 Nisan 2019'da İran Devrim Muha-
fızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör ör-
gütleri listesine eklendiğini duyurdu. İran 
Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de aynı gün 
yayımladığı açıklamada, ABD Merkez Kuv-
vetlerini (CENTCOM) terör örgütleri liste-
sine aldığını bildirdi. ABD Ulusal Güvenlik 
Danışmanı John Bolton 5 Mayıs'ta yaptığı 
açıklama ile Abraham Lincoln Uçak Gemisi 
Taarruz Grubu, bir bombardıman görev 
gücü ile Körfez'e yönlendirildiğini açıkladı. 
Bolton, bu sevkiyatı İran yönetimine "net ve 
kesin bir mesaj" olarak nitelendirdi. 

İran nükleer taahhütlerini durdurdu  

Ruhani, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşma kapsa-
mındaki taahhütlerinin bir kısmını durdur-
duklarını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın 
çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 
gün süre verdiklerini söyledi. ABD Başkanı 
Donald Trump da aynı gün, İran'a demir, 
çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik 
yaptırım getiren başkanlık kararını imzaladı. 

Körfez'de tanker saldırıları 

ABD'nin İran'ın en "önemli gelir kaynağı" 
petrol satışını engelleme girişimlerine İran, 
Hürmüz Boğazı kartını masaya koyarak kar-
şılık verdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin 
"İran petrolünün ihraç edilmemesi, bölge ül-
kelerinin de petrol satamayacakları anlamına 
gelir." açıklaması İran'ın boğazı kapatacağı 
endişelerini beraberinde getirdi.İran ile ABD 
arasındaki gerilimi düşürmek için ara bulucu-
luk rolüne soyunan Japonya Başbakanı Abe 
Şinzo, 13 Haziran'da Tahran'ı ziyaret etti. 
Abe'nin İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hama-
ney ile görüşmesi sırasında Umman Körfe-
zi'nde Japonya'ya yük taşıyan iki büyük 
petrol tankerinde patlama oldu. Saldırıyla il-
gili İran, ABD'yi "sabotaj diplomasisi" yürüt-
mekle suçlarken Washington yönetimi 
saldırıların mayınla düzenlendiğini ve ar-
dında İran olduğunu iddia etti. "Kokuka 
Courageous" isimli petrol tankerini işleten 
şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yutaka Ka-
tada, saldırıdan önce mürettebatın havada 
uçan cisimler gördüğünü ve mayın saldırısı-
nın doğru olmadığını duyurdu. Katada ay-
rıca yakınlarda İran donanmasına ait gemi 

tespit edildiğini belirtti. 

İran, ABD İHA'sını düşürdü 

Umman Körfezi'ne kıyısı olan İran'ın Hür-
müzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti 
sahilinde 20 Haziran'da ABD Hava Kuvvet-
lerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi insansız 
hava aracının (İHA) Devrim Muhafızları Or-
dusu tarafından düşürülmesi gerginliğin ça-
tışmaya dönüşeceği endişelerini artırdı. İran, 
uçağın hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle 
vurulduğunu duyururken CENTCOM, Hür-
müz Boğazı üzerinde uluslararası hava saha-
sında uçarken düşürüldüğünü savundu. 
Bunun üzerine Beyaz Saray'da İran'a askeri 
misilleme konulu ve Trump'ın başkanlığını 
yaptığı acil durum toplantısı düzenlendi. 
Trump, son anda söz konusu misillemeden 
"çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vaz-
geçtiğini açıkladı. ABD'li yetkililer, uçağın dü-
şürülmesine karşılık 23 Haziran'da İran'ın 
askeri sistemlerine siber saldırı düzenlendiğini 
duyurdu. 

Zarif'i yaptırım listesine aldı 

Washington yönetimi, İHA'nın düşürülmesi-
nin ardından 24 Haziran'da Ayetullah Ali 
Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a 
yönelik yeni yaptırımlar getirdi. İran Dışişleri 
Bakanı Muhammed Cevad Zarif de 1 Ağus-
tos'ta ABD Hazine Bakanlığı tarafından yap-
tırım listesine alındı. Bunun üzerine İran 
Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı 
Trump'tan gelen müzakere çağrılarına işaret 

ederek, ABD'nin müzakere talebinin "aldat-
maca" olduğunu söyledi. İngiliz donanması-
nın 4 Temmuz'da Cebeli Tarık Boğazı'nda 
İran’a ait bir petrol tankerine el koymasının 
ardından İran da 19 Temmuz'da Körfez’de 
İngiliz tankerine el koydu. İran’ın bu hamlele-
rinden sonra ABD ve İngiltere’den gerilimi 
düşürmeye yönelik adımlar geldi. ABD’nin 
İHA konusunda İran’a misillemede bulun-
maması, İngiltere’nin de bir süre alıkoyduk-
tan sonra İran tankerini bırakması gerilimin 
bir süreliğine düşmesine neden oldu. Söz ko-
nusu gelişmeler Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE) yönetiminin İran'la ilişkilerinde gözle 
görülür değişime yol açtı. BAE, Yemen’deki 
Husi karşıtı koalisyondan ayrılarak Suudi 
Arabistan’ı yalnız bırakırken İran ile de deniz 
güvenliği anlaşması imzaladı. İran karşıtlı-
ğıyla bilinen ABD Ulusal Güvenlik Danış-
manı Bolton'un Eylül ayında Trump 
tarafından görevden alınması Tahran-Was-
hington arasındaki ilişkilerin yumuşayacağı 
beklentisini doğurdu.  
Bunun ardından 14 Eylül'de Suudi Arabis-
tan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 
iki tesiste, silahlı insansız hava araçlarıyla 
(SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın 
çıktığı açıklandı. Yemen'de İran destekli Husi-
ler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 
üstlendi. ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlarken 
Tahran suçlamaları reddetti. ABD'nin bölge-
deki müttefiki Suudi Arabistan'a saldırı 
ABD-İran ilişkilerindeki tansiyonu yeniden 
yükseltti.

KERKÜK'TE ABD'nin K1 Askeri Üssü'ne 
füzelerle yapılan saldırıda, ABD'nin söz-
leşmeli bir personelinin hayatını kaybet-
mesi ve bazılarının yaralanması her iki 
taraf için de şiddetin dozunu artardı. 
ABD, saldırıdan dolayı İran'a yakın Şii 
milis güçlerini hedef gösterse de bu iddia-
lar milislerce kabul edilmedi. ABD, 29 
Aralık'ta Kerkük'teki saldırıya misilleme 
olarak Irak ve Suriye'deki Hizbullah Tu-
gayının 5 üssünü hedef aldı. Saldırıda 25 
kişi öldü, 51 kişi de yaralandı. 
Saldırıdan 2 gün sonra Şii milis güçleri, 
korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan ABD'nin 
Bağdat Büyükelçiliğini bastı. Binaya 
zarar veren göstericilerin elçilik duvarına 
yazdığı "Komutanımız Süleymani" yazısı 
dikkatleri çekti. Süleymani'nin öldürül-
mesi İran-ABD arasında doğrudan ça-
tışma endişesini doğurdu ABD, 3 Ocak 
Cuma gecesi Bağdat Havalimanı'nda 
İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs 

Gücü Komutanı General Kasım Süley-
mani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı 
Ebu Mehdi Mühendis'in araç konvoyuna 
hava saldırısı düzenledi. Saldırıda her iki 
komutanla Haşdi Şabi ve İranlı askeri 
yetkililerden toplam 10 kişi öldü.  
Saldırının ardından Hamaney başta 
olmak üzere üst düzey İranlı yetkililer, 
ABD'den intikam alacaklarını açıkladı. 
Bu gelişmelerle müzakere ihtimali orta-
dan kalkarken her iki taraf da doğrudan 
çatışma noktasına geldi. DHA 

Bağdat Büyükelçiliği basıldı 
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BU HAFTA SANAT 
DOLU GECECEK 

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, 
sergi, tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapacak

ANAOKULUNDA gördüğü piyano-
nun tuşlarından etkilenerek mü-
zikle tanışan ve adını uluslararası 

alanda duyurmaya başlayan piyanist Berkay 
Özkan, kendisi gibi gençlerin başarıya ulaş-
ması için çok çalışması gerektiğini söyledi. 
Macaristan'ın başkenti Budabeşte'de 2014 yı-
lında "Franz Liszt Müzik Akademisi"ni bitiren 
ve burada yüksek lisansını da en yüksek dere-
ceyle tamamlayan 29 yaşındaki Özkan, virtü-

özlük diploması aldı. İtalya'da 2016 yılında 
düzenlenen "Tadini Uluslararası Piyano Yarış-
ması"nda üçüncülük elde eden Özkan, dünya 
çapında bir piyanist olmak için çalışmalarını 
sürdürüyor. Özkan, bir konser için geldiği Te-
kirdağ'da, müzikle tanışma hikayesini ve pi-
yano tutkusunu anlattı. 

Müzik hayatımı değiştirdi 

Piyano ile tanıştıktan sonra hayatında büyük 

değişiklikler yaşadığını ifade eden Özkan, "5-
6 yaşlarında gittiğim anaokulunun sınıfında 
bir piyano vardı. Görünce çok etkilendim. 
Tuşları beni çok etkilemişti. Kendi kendime 
çalmaya başladım.  
Ailem de benim ilgili olduğumu görünce eve 
bir piyano aldı. Piyano tutkum böylece baş-
ladı." dedi.  
Özkan, genellikle romantik dönem sanatçıla-
rının bestelerini icra ettiğini dile getirdi. Başa-

rıya giden yolun çok çalışmaktan geçtiğini 
vurgulayan Özkan, şu değerlendirmede bu-
lundu: "Piyano çalarken kendimi çok farklı 
hissediyorum. Melankolik duygular içerisine 
giriyorum. Çaldığım eserin bestekarının his-
lerini yaşamaya çalışıyorum. Farklı bir dün-
yaya gidiyor insan. Genellikle romantik 
dönem eserlerini icra ediyorum. Franz Schu-
bert, Franz Liszt'in, F.Chopin, D. Scarlatti ve 
Beethoven'ın eserleri beni çok etkiliyor."

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığın-
dan yapılan açıklamaya göre, si-
nema sektörü yeni sinema 

kanunu ile hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladı. 
Türk sineması 2019'da 980 milyon liralık 
gişe hasılatıyla bugüne kadarki en yüksek 
değerini yakadı. Geçen yıl yerli film izleyici 
sayısı 33,6 milyon, yabancı film izleyici sa-
yısı ise 25,9 milyon oldu. 

Yılın son çeyreğinde seyirci rekoru 

Yeni sinema kanunundaki düzenlemelerle 
yapımcı ve salon işletmecileri arasındaki 
anlaşmazlıklar giderildi. Bakanlığın uygula-
maya koyduğu "sinema bilet takip sistemi" 
ile sektördeki şeffaflık problemi de ortadan 
kalktı. Sorunların çözümü sonrasında, 
Ekim-Aralık 2019 döneminde tüm zaman-
ların en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı. Se-
yirci sayısı bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5 arttı. 

Türkiye yine birinci 

Bakanlığın verilerine göre, 2019 yılında 
147'si yerli, 260'ı yabancı olmak üzere 407 
film vizyona girdi. Yerli film izlenme ora-
nında Avrupa'da 8 yıldan bu yana birinci-
liği bırakmayan Türkiye, 2019'da yüzde 55 
izlenme oranıyla bu alandaki yerini korudu. 
2019'da en çok izlenen 10 filmin 6'sını yerli 
filmler oluşturdu. Yerli filmler arasında yö-
netmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yap-
tığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin 
yer aldığı "7. Koğuştaki Mucize" 5,3 milyon 
kişi tarafından izlenerek 2019 yılının en çok 
izlenen filmi oldu. Yerli animasyon filmi 
"Kral Şakir Korsanlar Diyarı" ise 2,1 mil-
yon izleyiciye ulaştı. 

1 milyon izleyici öğrenci 

2019'da en çok izlenen filmler sırasıyla 
şöyle: "7. Koğuştaki Mucize, Recep İvedik 
6, Organize İşler Sazan Sarmalı, Avengers: 
Endgame, Kral Şakir Korsanlar Diyarı, 
Joker, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, 
Mucize 2 Aşk, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve 
Shaw, Karlar Ülkesi II." 
Animasyon filmlerden büyük başarı Türk 
sinemasında animasyon filmlerin toplam 
izleyici sayısı 8,7 milyona, toplam seyirci 
içindeki payı yüzde 12,4'e ulaştı. "Kral Şakir 
Korsanlar Diyarı" ve "Karlar Ülkesi II" en 
çok izlenen 10 film arasında yer alırken, 27 
Aralık'ta vizyona giren "Rafadan Tayfa: 
Göbeklitepe" ilk haftasında 950 binden 
fazla seyirci çekerek, senenin en iyi açılışını 
yapan animasyon filmi oldu. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığının hayata geçirdiği "Sine-
maya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi 
kapsamında ise geçen yıl ülke genelinde 1 
milyon öğrenci sinema ile tanıştı.

Yerli film izleyicisi  
33 milyonu geçti

Piyano için çalışmak gerek 

İSTANBUL Üniversitesi yönetiminin yemekhanedeki 
kahvaltı servisini kaldırmasına ve indirimli yemek hak-
kını tek öğünle sınırlamasına tepki yağıyor. Üniversiteli 
gençler kahvaltı hakkına sahip çıkarken, duayen sa-

natçı Genco Erkal, söz konusu karara tepki gösteren bir 
mesaj paylaştı.  Twitter’dan kararı kınayan Erkal, “İs-
tanbul Üniversitesi’nde kahvaltıyı kesmişler. Hiç 
utanma kalmamış. Çocukların çoğu zaten zar zor karın-

larını doyuruyorlar. Keseceksen başka taraftan kes” 
dedi. Dün de Haluk Bilginer kahvaltının kaldırılma kara-
rına tepki göstermiş ve “Öğrencisi açken tok yatan 
rektör bizden değildir” demişti. 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Şehir Tiyatrolarında bu hafta birçok oyun 
tiyatroseverlerle buluşacak. Program 

kapsamında, 8- 11 Ocak tarihleri arasında 
Shakespeare'in sevilen komedilerinden biri 
olan "12. Gece" Harbiye Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi'nde, çevresindeki her şeye sonsuz 
bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal'in üç davetsiz 
misafirin gelişi ile değişen kendi halindeki 
yaşamını konu alan "Tatlı Kaçık" Fatih Reşat 
Nuri Güntekin Sahnesi'nde, ayrılık sonrası 
çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalı-
şan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatan 
"Uzlaşma" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde 
izlenebilecek. Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun 
Taner Sahnesi'nde John Steinbeck ve Boris 
Vian'ın yazdığı "Karıncalar- Bir Savaş Vardı", 
Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 
Jose Sanchis Sinisterra'nın yazıp Naşit Öz-
can'ın yönettiği "Ay, Caramela !", Ümraniye 
Sahnesi'nde Moliere'in ünlü oyunu "Hastalık 
Hastası", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde mo-
dernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ib-
sen'in çağdaş insanın dramını anlatan oyunu 
"Nora (Bir Bebek Evi)" ve Üsküdar Kerem Yıl-
mazer Sahnesi'nde toplumun çok farklı ke-
simlerinden gelen, mutluluğu 
yakalayamamış, duyarlı ve sevecen iki kadı-
nın hüzün dolu öyküsünün aktarıldığı "Çin 
Sabahta" sahnelenecek. Yine 8- 11 Ocak 
tarihleri arasında 2. Dünya Savaşı sırasında 
kuşatma altındaki bir şehirde yaşanan umut-
suzluk ve yıkım sürecinde, üç arkadaşın 

hayat mücadelesi içinde yaşadıkları aşkı 
konu alan "Söz Veriyorum" Sultangazi Hoca 
Ahmet Yesevi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin 
beğenisine sunulacak. Çocuk oyunlarında ise 
bu hafta 9 ve 10 Ocak'ta "Elma Kurdu Kırtık" 
Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sah-
nesi'nde, "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Gazios-
manpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro 
Sahnesi'nde minik tiyatroseverlerle buluşa-
cak. "Harikalar Mutfağı" isimli oyunun Fatih 
Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde sergilene-
ceği 12 Ocak'ta ayrıca "Yaşasın Barış" Har-
biye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Rüya" 
Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Bisküvi 
Adam" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Benim 
Güzel Pabuçlarım" Üsküdar Musahipzade 
Celal Sahnesi'nde, "Yaşayan Sayfalar" Kadı-
köy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Pollyanna" 
Ümraniye Sahnesi'nde, "Palyaço Prens" Sul-
tangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Bir 
Kümes Hikayesi" de Üsküdar Kerem Yılma-
zer Sahnesi'nde oynanacak. 

Devlet Tiyatroları'nda neler var? 

İstanbul Devlet Tiyatrosunda ise bu hafta 

Normandiya Çıkarması yapılırken hemen ya-
kınında bulunan Arromanches'daki bir at ka-
sabının kızlarını evlendirmeye ve dünyanın 
çeşitli yerlerindeki çocuklarını toplayıp 
düğün yapmaya çalışmasını konu edinen 
"Kasaplığın El Kitabı" Cevahir Sahneleri 
Salon 1'de, Ömer F. Oyal'ın yazdığı "Uçmak - 
Hezrfen Ahmed Çelebi" Mecidiyeköy Büyük 
Sahne'de, Bülent Usta'nın yazıp Ali Atilla 
Şendil'in yönettiği "Bay Z"yi Mecidiyeköy 
Stüdyo Sahne'de, Aliye Berger'in yaşamına 
bir tanıklık, yaratıcı ve efsanevi kişiliğine 
saygı duruşu niteliğindeki "Alyoşa" ise Üskü-
dar Stüdyo Sahnesi'nde 7- 12 Ocak'ta sanat-
severlerle buluşacak. 
Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 7- 11 Ocak'ta 
Patrick Süskind'in bütün dillerde en çok oy-
nanan oyunu "Kontrabas", Kozyatağı Kültür 
Merkezi'nde ise aynı tarihlerde Haldun Dor-
men'in yönettiği "Karmakarışık" sahnelene-
cek. Sait Faik Abasıyanık'ın eserinden 
uyarlanan "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" 
9-12 Ocak'ta Garibaldi Salon 2'de oynarken, 
Anton Çehov'un "Aziz Dostum Çehov" oyunu 
Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde sergile-

necek. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 
ise bu hafta 10,11 ve 12 Ocak'ta İskender 
Pala'nın yazdığı iki perdelik oyunu "Leyla ile 
Mecnun"a ev sahipliği yapacak. Dila Er ve 
Gözde Kısa'nın yazdığı tek perde çocuk 
oyunu "Turta Girmemiş Orman" ise 
12 Ocak'ta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde 
minik izleyicilerini ağırlayacak. 

Sahne sanatları ve konserler 

The Guardian gazetesi tarafından "çağımızın 
en heyecan veren oyun yazarı" olarak nite-
lendirilen Fransız romancı ve oyun yazarı 
Florian Zeller'ın eserinden uyarlanan 
"Gerçek", Zorlu PSM'de 7 Ocak'ta seyircisiyle 
buluşacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
2020'nin ilk temsilini 8 ve 10 ve 11 Ocak'ta 
Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahne-
si'nde "Dans Üçgeni" balesi ile verecek. 
Dasdas Sahne'de Yasmina Reza'nın yazıp 
Zeynep Avcı'nın yönettiği "Vahşet Tanrısı" 
11-12 Ocak'ta sahnelenecek. İstanbul Türk 
Ocağı Ömürlü Musiki Topluluğu, 12 Ocak'ta 
Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzikse-
verlerle bir araya gelecek. 

Genco Erkal’dan İÜ’lü öğrencilere destek 

KADIKÖY Belediyesi Barış Manço 
Kültür Merkezi, Türkiye Yazarlar 
Sendikası tarafından düzenlenen 
Ömer Seyfettin anma programına ev 
sahipliği yapacak. Türk edebiyatının 
usta yazarlarından Ömer Seyfettin'in 
vefatının 100. yılı anısına düzenle-
nen anma programı kapsamında 4 
Ocak'ta açılan "Yaşayan Ömer Sey-
fettin" adlı sergide, usta yazarın ki-
tapları, fotoğrafları ve kendisine ait 
dokümanları, 10 Ocak'a kadar görü-
lebilecek. Anma programı kapsa-

mında ayrıca "Ömer Seyfettin'in Öy-
kücülüğü ve Dili" adlı bir söyleşi ya-
pılacak. Yazar Nükhet Eren, Tahir 
Şilkan ve Yusuf Çotuksöken'in ko-
nuşmacı olacağı söyleşi 7 Ocak'ta 
Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kül-
tür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 
Cemal Süreya'nın el çizimlerinin ve 
40 sanatçının, fotoğraf, resim, video, 
enstalasyon ve seramik çalışmaları-
nın yer aldığı "Hayat Kısa Kuşlar 
Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak" 
isimli sergi, Atakent Kültür ve Sanat 

Merkezi'nde 8 Ocak'ta kapılarını aça-
cak. Cam heykel sanatçısı Ayşen 
Savcı, "Ciddiye Alıyorum" isimli seki-
zinci kişisel sergisini 8 Ocak'ta Be-
yoğlu Nur-u Ziya Sokak'ta yer alan 
Istanbul Concept Gallery'de sanatse-
verlerin beğenisine sunacak. Eyüp 
Sultan Belediyesinin kültür etkinlik-
leri kapsamında 11 Ocak'ta, Necip 
Evlice, Kudüs şairi Nuri Pakdil ile il-
gili yol arkadaşlığını, edebi şahsiye-
tini Türkiye Dil ve Edebiyat 
Derneği'nde anlatacak.

Sergi ve panellere ilgi büyük  

Yerli film izleyicisi 2019’da, yabancı 
film izleyici sayısını geride bırakarak 

33,6 milyona ulaştı
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KAYSERİ 
küme düşmeyecek

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağa-
oğlu ve yönetimi, teknik direktör Ünal 
Karaman'dan boşalan göreve getiri-
len Hüseyin Çimşir ve ekibiyle ye-

mekte bir araya geldi. Bordo mavili 
kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, as-
başkan Mehmet Yiğit Alp ile yönetim 
kurulu üyeleri; teknik direktör Hüse-

yin Çimşir ve teknik heyetin katılımı 
ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Ma-
rina Restoran'da düzenlenen yemekte 
buluştu. Ahmet Ağaoğlu, teknik direk-

tör Hüseyin Çimşir’e desteklerini ile-
tirken, “Ben ve yönetim kurulumdaki 
arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda 
olacağız” dedi.

ASLI’NIN EN BUYUK 
DILEGI OLIMPIYATLAR 
A  Milli Kadın Voleybol Takımı, Hol-

landa'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 
2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa 

Kıta Elemeleri'nde B Grubu'nda Almanya, 
Belçika ve Hırvatistan ile karşı karşıya gele-
cek. Milliler, ilk 2'ye girerek gruptan çıkmaları 
durumunda A Grubu'nda yer alan ev sahibi 
Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbay-
can'dan biriyle yarı finalde karşılaşacak. Or-
ganizasyonu şampiyon tamamlayan takım, 
Tokyo 2020 vizesi elde edecek. Galatasaray 
HDI Sigorta forması giyen milli voleybolcu 
Aslı Kalaç, hazırlık süreci, turnuvadaki rakip-
ler ve Tokyo 2020 hedefiyle ilgili açıklamada 
bulundu. Hazırlıklar kapsamında Antalya ve 
İstanbul'da çalıştıklarını aktaran Aslı, "Her-
kes birbirini çok özlemişti. Bizim en iyi özel-
liklerimizden biri de takımda bir aile ortamı 

olması. Sahaya ilk çıktığımızda bizi olimpi-
yatlar için motive edici pankartlar bekli-
yordu. Her gün bu pankartları görerek 
antrenman yaptık. Herkes hangi turnuvaya 
gittiğimizin bilincinde olduğu için antren-
manlarda yüzde 100'ünü verdi. Çok iyi ha-
zırlandığımızı düşünüyorum. Artık elemelere 
hazırız." diye konuştu. Milli takımda Eda 
Erdem Dündar ve Naz Akyol'un olimpiyat 
tecrübesine sahip olduğunu vurgulayan Aslı, 
"Milli takımda olmak, bu formayı taşımak 
benim için çok büyük bir gurur. Bu takımın 
bir parçası olduğum için çok mutluyum. 
Olimpiyat, her sporcunun hayali. Dört se-
nede bir gerçekleştirilen, belki bir sporcunun 
kariyeri boyunca maksimum 3-4 kez gidebi-
leceği bir organizasyon. Biz, bundan önce 
2012 Londra'ya katılmıştık. Eda abla ve Naz 

abla gidebilmişti. Tokyo 2020'ye gitmeyi çok 
istiyorum. Rüyalarımı süslüyor." ifadelerini 
kullandı. 

Kolay maçlar olmayacak 

Milli voleybolcu, turnuvaya katılacak 8 takı-
mın da olimpiyat vizesi almak için elinden 
geleni yapacağını ve kolay maçın olmadığını 
belirtti. B Grubu'nda mücadele edecekleri ta-
kımlara karşı önceki maçlarda üstünlük kur-
duklarını hatırlatan Aslı Kalaç, şunları 
kaydetti: "Diğer takımlarla son Avrupa Şam-
piyonası ve önceki turnuvalarda karşılaştık. 
Onlara karşı galibiyet sayısında üstünlük 
bizde ama burası olimpiyat elemesi. Onlar 
da olimpiyat biletini alabilmek için varını yo-
ğunu ortaya koyacaktır. O yüzden çok iyi 
mücadele edeceklerdir. Diğer grupta ise Hol-

landa ev sahibi. Gruptan kesin çıkacaklarını 
düşünüyorum. İkinci takım da Polonya ola-
caktır. Bu iki takımla oynadığımız maçlarda 
da çok iyi işler çıkardık. Kolay maçlar olma-
yacak. Herkes olimpiyat vizesini almak için 
elinden geleni yapacak." Avrupa Şampiyona-
sı'nda son 16 turunda Hırvatistan'ı 2-1 geri-
den gelip 3-2 yendikleri maçı hatırlatan Aslı, 
"Hırvatistan maçı grup liderliği açısından 
önemli. Ancak diğer maçların da önemi çok 
büyük. Hırvatistan ya da çaprazdan gelecek 
takımı düşünmeden önce ilk maça odaklan-
mamız lazım. Turnuvaya nasıl başlarsanız 
öyle gider. O yüzden çok iyi girmeliyiz. Al-
manya, iyi ve savaşçı bir takım. Maç maç 
ilerlememiz lazım. Hırvatistan'a karşı da eli-
mizden geleni yapacağımızdan hiçbir şüp-
hem yok." diyerek sözlerini tamamladı.

Hüseyin Çimşir’e tam destek açıklaması

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın orta 
oyuncularından Aslı Kalaç, olimpiyata gitmeyi çok istediğini ve Tokyo 2020'nin rüyalarını süslediğini söyledi

Süper Lig takımlarından  
Kayserispor'da başkan Berna  
Gözbaşı, kulüp tesislerine eski 

başkan Recep Mamur'un isminin 
verildiği açılışta iddialı açıklama-

larda bulunarak, "Bu takımı  
ligden düşürmeyeceğime söz  

veriyorum" dedi
KAYSERİSPOR Tesisleri'ne eski baş-
kanlardan Recep Mamur'un isminin 
verilmesi için düzenlenen  törene AK 
Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz-
haseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski 
Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili 
Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor 
Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor 
Eski Başkanı Recep Mamur ve ilçe be-
lediye başkanları katıldı. Törende Kay-
serispor'un tesislerine Recep 
Mamur'un ismi verildi. 

Gün elini taşın altına koyma günüdür 

Törende konuşma yapan Kayserispor 
Başkanı Berna Gözbaşı, şehrin önde 
gelenlerinden destek istedi. Düzenlenen 
törene değinen Gözbaşı, "Bugün bu-
rada kulübe uzun süre hizmet etmiş 
olan Recep Mamur'un adını ölümsüz-
leştirmek için toplandık. Kulübe emeği 
geçen bütün eski başkanlara ben bura-
dan teşekkür ediyorum. Kayserispor bu 
kentin en büyük değeri. Her gelen baş-
kan buraya hizmet etti. Bizim de gece 
gündüz çalışmamızın nedeni gelecek 
nesillere ismimizi bırakmak. Kayseris-
por için çivi çakan herkes bizim için çok 
değerli. Biz bir yola çıktık. Türkiye'nin 
ilk kadın başkanı olarak Kayserispor 
için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Herkes takıma sahip çıkmalı 

Takımdaki son duruma değinen Berna 
Gözbaşı, "Geldiğimizde takımın hare-
ket alanı azalmıştı. Gece gündüz çalışa-
rak kafası bizde olmayan futbolcularla 
kulübe zarar vermeden yolları ayırarak 
takımın transfer dönemine sağlıklı gir-
mesini sağladık. Hiç kimsenin buraya 
bir borç bırakıp gitmemesi için çalıştık. 
Futbolcularla tek tek konuşup onların 
aidiyet duygularını artırdık. Tesisleri-
mize kalite yönetim sistemi çalışmala-
rına başladık. Takım kampa ulaştı, 
hocamız Prosinecki, pazartesi günü 
kampa katılacak" şeklinde konuştu. Ta-
kımın isminin değiştiğini belirten Göz-
başı, "Takımımızın adı sezonun geri 
kalanında Hes Kablo Kayserispor ola-
rak değişecektir. Sponsorlarımıza, yö-
netim kurulu üyelerime ve katkıda 
bulunan herkese teşekkür ediyorum. 
Çok zor bir yerde değiliz. 5 puana ihti-
yacımız var. O da 3 maça bakar. Bu ta-
kımı ligden düşürmeyeceğime söz 
veriyorum ama bunu tek başıma yapa-
mam. Yoğun mesai harcıyoruz ama biz 
yalnız yapamayız. Hepinizin desteğini 
bekliyoruz" dedi.

Bedavaya golcü
AL-ITTIHAD ile sözleşmesini fesheden 
Aleksandar Prijovic, dün ülkeden ay-
rıldı. Arap basını, oyuncunun havali-
manındaki fotoğraflarını paylaştı ve 
“Prijovic’in bir sonraki durağı Türk 
ekibi Beşiktaş” diye yazdı. 
Sezon başından bu yana Burak Yıl-
maz’ın sakatlanmasıyla gol yollarında 
sıkıntılar yaşayan Siyah-Beyazlılar, 
Kral’a alternatif olacak ismi Arabis-
tan’da buldu. Arap basınının iddia-
sına göre; Kara Kartal, Al-Ittihad ile 
sözleşmesini fesheden Aleksandar 
Prijovic’i kadrosuna katacak. Suudi 
basınının önde gelen gazetelerinden 
olan Vatandaş, Sırp oyuncunun hava-
limanında çekilmiş fotoğraflarını pay-
laştı ve “Bir sonraki durağı Türk 
takımı Beşiktaş” olacak diye yazdı. 

AVCI, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru 
üzerine, "Transfer talebimiz var ama limitler 
var. Türkiye Futbol Federasyonu ile limitler 
konusunda birtakım görüşmeler var, sonuçla-
rını bekliyoruz. Transfer konusuna yönetim 
bakıyor. Bizim işimiz mevcudu daha iyi hale 
nasıl getiririz, o konuda çalışıyoruz. Trans-
ferde tabii ki gelenler, gidenler olacak." ifade-
lerini kullandı. Antrenmanda takımdan ayrı 
çalışan Burak Yılmaz'ın durumunun iyi oldu-
ğunu belirten 56 yaşındaki teknik adam, bu 
futbolcunun yarın takımla çalışacağını söy-
ledi. Sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu Do-
rukhan Toköz'ün de takıma bir an önce 
dönmek için yoğun çaba sarf ettiğini kayde-
den Avcı, genç oyuncunun durumunun bek-
lenenden daha iyi olduğunu aktardı. 

İkinci yarı hazırlıkları sürüyor 

Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan ote-
lin sahasındaki basına açık antrenman, teknik 
direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçek-
leştirildi. Siyah-beyazlı ekipte, dün kampa ka-
tılan Alman kaleci Loris Karius da sabah 

idmanında yer aldı. Tedavileri süren futbol-
culardan Burak Yılmaz ve Dorukhan 
Toköz, takımdan ayrı yan sahada fizyotera-
pist eşliğinde çalıştı, Douglas da koşu 
çalışması yaptı. 
Dinlendirilen Caner Erkin ve Atiba Hutchin-
son ile soğuk algınlığı süren Victor Ruiz ise 
idmanda yer almadı. Antrenmanı, Beşiktaş 
Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı 
Sorumlusu Emre Kocadağ, yönetim kurulu 
üyesi Erdal Torunoğulları ve futbol direktörü 
Ali Naibi de takip etti. 
Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz özel görüştü 
Beşiktaş'ın sabah antrenmanı öncesinde tek-
nik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı 
Burak Yılmaz, saha kenarında bir süre 
sohbet etti. 
Siyah-beyazlı takımın antrenmanı, koşu ve 
pas çalışması ile başladı. Kuvvet ve pas çalış-
malarının ardından kondisyon hareketleri ile 
süren idman, dar alanda yapılan çift kale 
maçla sona erdi. 
Beşiktaş, bu akşam basına kapalı gerçekleşti-
receği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Transfer bilmecesi
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlıların  

antrenmanının ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Avcı, “Transfer talebimiz var ama limitler de var” dedi

DÜNYACA ünlü futbol veri sitesi 
Transfermarkt, yeni yılın ilk 
güncellemesini yaptı. Son yapı-
lan değişikliklere göre Türki-
ye’nin en değerli futbolcusu 14 
milyon Euro’luk piyasası ile 
Bordo-Mavililer’in yıldızı Ab-
dülkadir Ömür oldu. 29 Ağus-
tos’taki AEK maçında 
sakatlanan ve 4 aydır sahalar-
dan uzak kalan 20 yaşındaki 
oyuncu, 1 milyon Euro’luk 
düşüş yaşasa da zirvede yer 
aldı. Daha önce bu alanda lider 
olan Galatasaray’ın kiralık 
oyuncuları Seri’nin değeri 
25’ten 12 milyona geriledi.

Abdulkadir  
değerini katladı
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DEMİR Grup Sivasspor Teknik 
Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci 
yarı öncesinde 3-4 transfer yap-

maları gerektiğini söyledi. Çalımbay, kır-
mızı-beyazlı takımın, Antalya'nın Belek 
Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları 
kapsamında gerçekleştirdiği antrenman 
öncesinde basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı. Transfer döneminde takımların 
kadrolarını güçlendirmek için takviyeler 
yapacağını belirten Rıza Çalımbay, "Her 
şeye hazır olmak için çalışmamız gereki-
yor. İkinci yarı zor geçecek. Onun için 
bizim oynadığımız oyunun üstüne çıkma-
mız gerekiyor. Mutlaka 3-4 takviye yapma-
mız gerekiyor, bunun için de çalışıyoruz. 
Devre arasında transfer yapmak çok zor-
dur. İstediğin oyuncuyu almak istesen fiyat 
açısından yüksek olabilir. Onun için bizim 

takımımıza uyacak iyi arkadaşları almaya 
çalışacağız. Bulduklarımız da var ve 1 
hafta içinde bitireceğiz. Mevkiden ziyade, 
Gençlerbirliği maçında üç arkadaşımızı 
eksikti, oyuncu değiştirecek futbolcumuz 
yoktu. Alacağımız arkadaşlar o şekilde 
olacak." ifadelerini kullandı. 

Güzel şeyler de var 

Kamp dönemini verimli geçirmek istedik-
lerini aktaran deneyimli teknik adam, 
"Burada 1 hafta kalacağız. Daha sonra 
kupa maçı ve sonra da Beşiktaş ile oyna-
yacağız. Yoğun bir tempoya gireceğiz. 
Bugün gördüğünüz gibi takımın yüzde 
60'ı yok. Onların hepsi bugün gelecek ve 
yarın tam takım olarak başlayacağız. İlk 
yarıda yaptığımız güzel şeylerin yanında 
hatalar da oldu. Onları burada çalışarak, 

konuşarak düzeltmeye çalışacağız. İkinci 
yarı ilk yarı gibi olmayacak, zor olacak." 
şeklinde konuştu.  

Kimse bir yere gitmiyor 

Rıza Çalımbay, adları transfer günde-
minde yer alan oyuncuları Emre Kılınç ve 
Mert Hakan Yandaş'ın takımda kalacağı-
nın altını çizerek şöyle konuştu: "Şimdi biz 
onu kapattık. Bu saatten sonra ne Emre ne 
de Mert Hakan'ın bir yere gitme şansı yok. 
10-12 gün sonra lig başlıyor. Onların da 
gitmeye niyetleri yok. Buradan devre arası 
gitmeleri dezavantaj olabilir. Bu sezonu 
çok iyi bitirip daha kuvvetli bir şekilde gi-
debilirler. Sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. 
İkinci yarıya konsantre olmaları gerekiyor. 
Onlarında kendi oyunlarının üstüne çık-
maları gerekiyor." 

THY Avrupa Ligi'nde 17. 
hafta maçlarının en değerli 
oyuncusu (MVP), Yuna-

nistan ekibi Panathinaikos'da forma 
giyen Nick Calathes oldu. Organizas-
yonun internet sitesinden yapılan açık-
lamaya göre, Panathinaikos'un 
deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA 
Moskova'yı 106-102 mağlup ettiği kar-
şılaşmada 40 verimlilik puanıyla oyna-
yan Calathes, 17. haftanın MVP'si 
unvanını elde etti. Yunan oyun kurucu, 
karşılaşmada 22 sayı, 17 asist ve 6 ri-
bauntluk performans sergileyerek bu 
sezon ikinci, kariyerinde ise altıncı kez 
bu unvana layık görüldü. 

Haftanın oyuncusu seçildi 

Mücadeleyi 25 sayı ve 16 ribauntla ta-
mamlayan Calathes'in takım arkadaşı 
Konstantinos Mitoglou 34 verimlilik 
puanıyla haftanın en değerli ikinci 
oyuncusu seçildi. Fenerbahçe Be-
ko'nun konuk olduğu Olympiakos'u 
96-87 mağlup ettiği karşılaşmada 
32 sayı, 3 asist, 2'şer ribaunt ve top çal-
mayla oynayan sarı-lacivertlilerin 
Fransız yıldızı Nando De Colo ise 
31 verimlilik puanıyla MVP sıralama-
sında 3. sırada yer aldı.

Calathes  
fark yarattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Os-
manlıspor'un, Trabzonlu iş 
adamı Şenol Ayvaz'a satışı 

konusunda anlaşmaya varıldı. Alınan 
bilgiye göre, TFF 1. Lig'de ilk devreyi 
15. sırada tamamlayan başkent ekibi el 
değiştiriyor. Başkanlığını Sadık Dik'in 
yaptığı mor-sarılı takımın, Ayvaz'a sa-
tışı konusunda taraflar prensipte an-
laştı. Resmi işlemlerin ise gelecek hafta 
gerçekleştirileceği belirtildi. 
Ayvaz daha önce Akçaabat Sebatspor 
ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık 
yapmıştı. 
Başkent temsilcisi, Süper Lig'de 2009-
2010 sezonunda Ankaraspor ismiyle 
mücadele ederken, "Ankaragücü ile 
arasında sportif rekabeti engelleyici 
bağ bulunduğu" gerekçesiyle Türkiye 
Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 
bir alt lige düşürülmüştü. 2014-2015 
sezonu öncesi Osmanlıspor ismini 
alan mor-sarılı takım, yeni ismiyle 
TFF 1. Lig'de mücadele ettiği ilk se-
zonda Süper Lig'e yükselmişti. Süper 
Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada 
bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan 
Osmanlıspor, 2017-2018 sezonu so-
nunda küme düşmüştü. Başkent ekibi, 
geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off'a 
kalmasına rağmen Süper Lig bileti 
alamamıştı.

Osmanlıspor  
el değiştiriyor 

Sivasspor transfer bekliyor

HER SEY  
AHBAP CAVUS 
ILISKISIYLE  
ILERLIYOR!

T ürkiye'de teknik adam seçimlerinin 
başarı veya başarısızlık kriterine göre 
yapılmadığını söyleyen İstanbulspor 

Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Genelde bu 
tercihler ilişkiler, siyaset, ahbap çavuş ilişkile-
rine göre yapılıyor” dedi. TFF 1. Lig ekiple-
rinden İstanbulspor, ikinci devre hazırlıklarını 
Antalya Belek'te sürdürüyor. Sarı-siyahlılarda 
bir kez daha göreve gelen Teknik Direktör 
Fatih Terim, takımın son durumu ve hedefle-
rine ilişkin İHA'ya açıklamalarda bulundu. 

Tabela çok önemli 

İstanbulspor'a ilk geldiği dönemde mevcut 
kadronun çoğunun gitmiş olduğunu hatırla-
tan Tekke, “Biz hemen hemen 50-60 oyun-
cuyla bir takım oluşturmaya çalıştık ve 
oluşturduk da. O takım şu an 1-2 oyuncu ha-
ricinde burada. Bizim dönemimizde 11 veya 
12 beraberlik var yanılmıyorsam 26 maçta. 
Onların çoğu bize de dönebilirdi. Ama yeni 
kurulmuş, oyunun taktik anlamıyla ilgilenen 
bir hoca olarak bence çok iyi şeyler yaptık. 
Ama Türkiye'de tabii tabela almadığınız sü-
rece işler başka türlü yürüyor. İstanbuls-
por'da hedef olarak ekibim ve ben, 
oyuncunun taktiksel anlamda belirginliğini 
sağlayacak şeylerin önünü açmak. Tabii bu 
ikinci gelişte bunu tamamen sonuca dönük 
gerçekleştirmek. Ama bazen her şeyi yapsa-
nız dahi üç direk arasında her şeye hakim 
olma şansınız yok, ölçülebilir alanların hala 
bir kısmı karanlık olarak dururken futbolda. 

Ama ben ve ekibim ciddi çalışıyoruz, oyun-
cularım da öyle. İlk dönemde de öyleydim 
ama bu sefer şunu söyleyebilirim; Allah 
nasip ederse sonuca yönelik oynamaya çalı-
şacağız” ifadelerini kullandı. 

Bazı şeyler için süre lazım 

Özellikle dört büyük takımda çok fazla süre 
alamayan futbolculara İstanbulspor'un kapı 
açarak gelişimlerine katkı sunduğunu ve genç 
oyunculara daha fazla şans verilmesi gerekti-
ğini dile getiren Fatih Tekke, “Zeki, çok ciddi 
bir örnek Türkiye için. Türkiye'de birçok 
takım görmezken başka biri görüyor ve şu 
anda Avrupa'da önemli oyuncular statüsüne 
kadar çıktı. Gelişmesini sağlamak demek bu 
oyuncunun oynaması gerektiğini söylemek 
demek. Her oyuncu hata yapıyor ama geli-
şim sağlayacak oyuncu daha fazla hata 
yapar. Dolayısıyla bu sizin tabela almanızı 
zorlaştıracak. Tabela almayınca da istediğiniz 
kadar sevilen ve güvenilen insan olun, so-
nunda ayrılıklar oluyor. Dolayısıyla bu Türki-
ye'de çok az kulübün yaptığı bir şey. 
Yapanları da kutluyorum, Altınordu bunu 
çok iyi yapıyor. İkinci bir örnek olarak verece-
ğim kulüp de yok gibi gözüküyor. Türkiye'de 
bazı şeylerin gelişmesi için belli süreler lazım. 
Ama tabelayı aldın mı birçok şeyi değiştirme 
şansı var. Benim amacım; Türkiye'de bazı 
şeylere ön ayak alabilmek. Oyuncu gelişi-
mine, oyunun gelişimine katkı sağlamak” 
diye konuştu.

Türkiye’de teknik adam seçimlerinin başarı veya başarısız-
lık kriterine göre yapılmadığını söyleyen İstanbulspor  

Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Genelde bu tercihler ilişkiler, 
siyaset, ahbap çavuş ilişkilerine göre yapılıyor” dedi

SÜPER Lig'de son zamanlarda genç fut-
bolculara forma şansı verilmesinin zorun-
luluktan kaynaklandığını sözlerine ekleyen 
tecrübeli çalıştırıcı, “Bunların hiçbiri eko-
nomiyle alakası yok. Zorunluluktan olan 
şeyleri biz, planımız, programımız gibi 
göstermeye çalışıyoruz. Benim her zaman 
vurguladığım şey; bu topraklarda yetenekli 
insanlar var. Ama Ferguson'un söylediği 
gibi iyi bir hoca olmanız için size güvene-
cek ve o süreyi verecek birine ihtiyacınız 
var, oyuncular için de aynı. O gelişim oy-
namadan, zaman olmadan olmaz. Burada 
ciddi emek var, ciddi parametreler var. 
Yine Ferguson kitabından bir alıntı; bir 
oyuncunun maç öncesi kız arkadaşından 

aldığı kötü mesajı hocanın veya birinin 
bilme şansı yok. Dolayısıyla her şeyi tama-
mıyla kontrol etme şansınız zor. Yetenekli 
oyuncu var mı, var. Umarım ülke futbolu 
adına düşündüğüm gibi şeyler olur. Oyun-
cular adına gelişmeler var ama teknik 
adamlar adına bence yok. Sadece teknik 
adamlar açısından da değil, yönetenler açı-
sından da bir problem. Bir hocayı seçerken 
belli bir kriterinizin, belli bir bilginizin ol-
ması lazım ki onun iyi veya kötüsünü seçe-
bilesiniz. Genelde bu tercihler başarı - 
başarısızlık, liyakat - liyakatsızlıktan ziyade 
ülkemizde olduğu gibi ilişkiler, siyaset, 
ahbap çavuş ilişkilerine göre yapılıyor” 
şeklinde konuştu. DHA 

Ülkemizde yetenekli futbolcu çok 

Fatih Tekke

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Mutlaka 3-4 takviye yapmamız gerekiyor, bunun için de çalışıyoruz." açıklamasında bulundu

ALTINORDU'NUN ikinci yarı hazır-
lıklarına sürdürdüğü Antalya'nın 
Belek Turizm Merkezi'nde AA mu-

habirinin sorularını yanıtlayan Ravil, "Hede-
fim Real Madrid'de oynamak. Santiago 
Bernabeu'da maça çıkmayı ve oradaki taraf-
tarın duygusunu hissetmeyi çok isterim." 
dedi. Ahıska Türkü olan ve 1944'teki sür-
günde Kazakistan'a göç etmek zorunda bıra-
kılan bir ailenin üyesi olan Ravil, "Ahıska'da 
bir sürgün olmuş ve Ahıska Türkleri dağıl-
mış, bizim ailemiz de Kazakistan'a gitmiş ve 
ben de orada doğdum. 7 yıl orada yaşadım. 
2010'da Türkiye'ye geldim. Fırsat bulursam 
Ahıska'ya gitmek isterim." ifadelerini kul-

landı. Avrupa takımlarının kendisini yakın-
dan takip ettiği ve Avrupa'ya transfer olacağı 
iddia edilen haberlerle ilgili genç futbolcu, 
"Bu haberler hakkında çok fazla bir şey söyle-
mek istemiyorum. Bu tür şeyler beni çok etki-
lemez. Kariyer planlamamı kulüp yapacaktır 
ve en doğru kararı verecektir. Bu konuda 
sözü onlara bırakıyorum, ben çalışmama 
devam ediyorum ve işime odaklanıyorum." 
yorumunda bulundu.  
Ravil, İspanya ve İngiltere liglerinde oynanan 
futbolu beğendiğini aktararak, "Hedefim İs-
panya'da La Liga'da oynamak. Ama tabii İn-
giltere Premier Lig gibi bir şans gelirse de 
onu en iyi şekilde değerlendirmek isterim. O 

formayı giymek çok güzel bir duygu olur. İn-
giltere'de oynanan oyun daha çok pasa ve 
oyun kurmaya yönelik. Örnek aldığım değil 
ama izlediğim birkaç futbolcu vardı. Sergio 
Ramos'u izlerdim, son zamanlarda Van Dijk'ı 
da izlemeye başladım. Onları oraya getiren 
çok çalışmaları, biz de öyle çalıştıktan sonra 
neden olmasın diye düşünüyorum. " şeklinde 
konuştu.  

Ozan Kabak gibiyim 

Altınordu altyapısından Avrupa'ya giden 
isimlerin kendileri için umut olduğunu kayde-
den Ravil, "Bizim için en büyük örnek Çağlar 
ağabey oldu. Burada gelişimini ve gidişini bi-

liyoruz. İngiltere'ye kadar çıkışı öz güvenimizi 
arttırdı. Burada en iyi şekilde çalışarak, biz de 
oralara gitmek istiyoruz. Milli takımdaki sto-
perler harika şekilde görevlerini yerine getiri-
yorlar, inşallah ben de ilerleyen zamanlarda 
bu görevi yerine getirebilirim." diye konuştu. 
Milli takımdaki stoperleri çok beğendiğini be-
lirten genç futbolcu, "Kaan Ayhan ve Ozan 
Kabak gibi olduğumu düşünüyorum. Çünkü 
Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral daha çok 
agresif oyunu seven savaşçı ruhlu insanlar. 
Benim oyunum oyun kurma diye söyleyebili-
rim, tabii ben de savaşçı ruhu ortaya koya-
rım. En güvendiğim özelliğim oyun kurmak." 
ifadelerini kullandı.  

Bir gün Real Madrid forması giyeceğim
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkati çeken isimlerden olan 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir, hedefinin Real Madrid forması giymek olduğunu söyledi
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin kongresi Sarissa Otel'de gerçekleştirildi.  
Kongrede konuşan Dernek Başkanı Eyüp Günay, “Dernekçilik bir gönül işi ekip işi. Hep beraber burada Sivas 

için verdiğimiz mücadelemizi sürdüreceğiz. Gençleşerek geleceğimizi umutla inşa edeceğiz” dedi

 
 

B eylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yar-
dımlaşma ve Kültür Derneği'nin, 
kongresi yoğun bir katılımla ger-

çekleştirildi. Dernek Başkanı Eyüp Gü-
nay'ın ev sahipliği yaptığı kongreye; 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, CHP İstanbul Milletvekili 
Ali Şekerr, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı 
Turan Taşkın Özer, AK Parti İlçe Başkanı 
Dilaver Sargın, İYİ Parti İlçe Başkanı Erol 
Karapınar, MHP İlçe Başkan Yardımcısı 
Ali Şevki Karataş, Beylikdüzü Belediye 
Başkanvekili Serdal Mumcu, Demir Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, 
Şal Halı Mobilya Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cemal Yalçın, Beylikdüzü eski Bele-
diye Başkanı Vehbi Orakçı ve çok sayıda 
isim katıldı. Tuncer Dağ'ın Divan Başkan-
lığı'nı yaptığı kongrede konuşan Dernek 

Başkanı Günay, geleceğe dair umut veren 
mesajlar verdi.  

Derneği geleceğe hazırlıyoruz 

Derneğin kurucu başkanı Halit Tuna'yı da 
anan Günay, “Kurucu başkanımız Halit 
Tuna'yı saygıyla anıyorum. Bize farklılık-
lara rağmen bir masa etrafında oturmayı 
öğretti. Bugün buraya kongreye geldik ama 
kongreden ziyade ailemizi büyütmeye gel-
dik. Mevcut listede olan ağabeylerimizin 
yoğunlukları nedeniyle daha genç arkadaş-
larımızı listeye dahil ederek derneğimizi ge-
leceğe hazırlıyoruz. Dernekler toplumun 
yapı taşlarıdır. Derneğimizi güzel yürekle-
riyle ferahlatan tüm ekip arkadaşlarıma da 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Dernekçilik gönül işidir 

İlerleyen süreçte genç isimlerle yola devam 
edeceklerini de anlatan Günay, “Dernekçi-

lik bir gönül işi. Rahmetli başkanımızdan 
sonra arkadaşlarımızın verdiği görevi bu-
güne kadar ben yapmaya çalıştım fakat bu 
iş ekip işi. Dernekteki 1 arkadşaımızın ha-
tası tüm derneğe mal oluyor. Bugüne kadar 
hatalarla günahlarla geldik. Bundan sonra 
da genç arkadaşlarımızla birlikte yol al-
maya çalışacağız” diye konuştu. 

Sivaslılar yiğit insanlardır 

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise 
derneğe çalışmalarında başarılar dileyerek, 
“Bizim de yöre derneklerinde bir katkımız 
oldu. Bugüne kadar derneğimizin başa-
rıyla gittiğini görüyorum. Sivas'ı Sivas 
yapan cumhuriyetin aydınlık yüzünün 
unutulmaması gerekiyor. Belediye Başka-
nımızında 4 Eylül'le ilgili yapacağı çalış-
malar bizi sevindiriyor. Sivas demek 
ozanların kenti demek birlik beraberlik 
kardeşlik demek” ifadelerini kullandı.

BARIŞ KIŞ
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Sivaslılar geleceğe  
umut içinde bakıyor

STAR Haber Genel Yayın Yönetmeni 
Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik, bu 
sabah yaşamını yitirdi. Yücel Çelik 
bugün İstanbul Levent Camisi’nde 
öğle vakti kılınacak cenaze namazı-
nın ardından toprağa verilecek. An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü 
mezunu olan ve iş hayatına Ziraat 
Bankası'nda müfettiş olarak başla-
yan Yücel Çelik, bir dönem Doğuş 
Grubu'na ait Garanti Bankası'nda 
yönetim kurulu üyeliği de yapmıştı. 

 

DERNEK Başkanı Günay ve ekibini tebrik 
eden Belediye Başkanı Çalık ise; “ Bugün 
kendimizi burada tam bir Sivaslı olarak 
görüyoruz. Benim için Sivas'ın özel bir yeri 
var. Ailemin hayatında da özel bir yeri ve 
anı var. Beylikdüzü Sivaslılar Derneği, ilçe-
mize değer katan bir dernek. Kurucu baş-
kanı olan rahmetli Halit Tuna'yı da 
saygıyla anıyorum. Hemşehri dernekleri-
nin olması gereken nasıl bir anlayışla yol 
alması gerektiğini bu dernek gösterdi. Bey-
likdüzü Belediyesi olarak da kendileriyle iyi 
bir ilişki yürüttük. Geçmiş 5 yılda da çok 
iyi lişkiler yürüttük. Hem Aşık Veysel an-
ması yaptık. Hem de birçok önemli etkin-
liklerde bulunduk. Bütün arkadaşlarımıza 
çok teşekkür ediyorum. Sivaslılar Derneği 
bundan sonraki süreçlerde de Beylikdü-
zü'nde özel bir renk olacaktır. Bundan 
şüphe duymuyorum. Biz Beylikdüzü Bele-
diyesi olarak kurumsal olarak Sivaslılar 
Derneği'yle her zaman birlikte hareket ede-
ceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Çalık: Bugün Sivaslıyım

Nazlı Çelik’in baba acısı

KONGRE sonrası der-
neğe bugüne değin 
önemli hizmetlerde bu-
lunmuş; Murat Kürklü, 
Cengiz Ataseven, Tahir 
Abuç ve birçok isme 
plaket takdiminde bulu-
nuldu. Günay, “Bugüne 
değin emeği geçen arka-
daşlarımıza en içten 
duygularımla teşekkür 
ediyorum” dedi.

Emeği geçenlere plaket verildi


