
Kendisine Genel 
Başkan Yardımcıları

Selim Temurcu ve Abdullah
Başçı'nın da eşlik ettiği
buluşmada Davutoğlu iş
insanlarının sorularını 
yanıtladı. Stratejik 
Derinlik kitabında “Yeni
Osmanlıcılık” yaptığı 
iddialarını cevaplayan 

Davutoğlu, kitabında Yeni 
Osmancılık'la ilgili bir kavram
olmadığını onu Almanların

uydurduğunu belirterek,
“Türkiye tarihi derinliği ile
stratejik derinliği arasında
yeni ve anlamlı bir bütün
oluşturma ve bu bütünü
coğrafî derinlik içinde ha-
yata geçirme sorumluluğu
ile karşı karşıyadır. Kitapta

da bunu anlattık” dedi. Öte
yandan Davutoğlu, Gelecek
Partisi İstanbul İl Başkanı'nı
da belirlediklerini ve diğer il
başkanları ile beraber birkaç
gün içerisinde kamuoyuna
açıklayacaklarını söyledi. 

Partisinin Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda
konuşan İYİ Parti Genel Başkanı

Meral Akşener, “Yerel yönetimlerde 
aldığımız başarılarla Türkiye rahat bir

nefes aldı. Karamsarlığı yıktık, önü-
müze çıkardıkları engelleri bir bir

aşarak, herkese cesaret verdik.
AK Parti iktidarının da yeni-

lebilecek ve kaybedebile-
cek bir iktidar olduğunu

herkese gösterdik”
dedi. I SAYFA 7

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

CHP Parti Sözcüsü Faik 
Öztrak, CHP Genel Merke-

zi'nde basın toplantısı düzenledi. Özt-
rak, AK Partili Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya asker
gönderileceğine ilişkin açıklamalarına
tepki gösterdi. Öztrak, “Dün Erdo-
ğan'ın Gazi Mustafa Kemal konu-
sunda bize tarih
dersi vermesini
gülerek izledik.
Kahraman bir
subay olarak Ata-
türk o gün vatan
toprağını savunu-
yordu. Gerçekten
Libya konusunda
endişeliyiz” dedi.
I SAYFA 7
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İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Noel bayramını 

6 Ocak’ta kutlayan Ermeni cemaati-
nin yeni yılını kutladı. Ermeni cemaa-
tinin yeni Patriği Episkopos Sahak
Maşalyan’ı ziyaret eden İmamoğlu,
“Azınlık tanımı benim canımı çok 
yakıyor. Kimse bu şehirde kendini
azınlık hissetmemeli bu şehirde ve bu
ülkede. Bu şehrin her insanı, her bireyi
eşit vatandaş, eşit yurttaş kavramıyla
kendisini bu şehrin ve bu ülkenin asil
bireyi ve sahibi hissetmeli. Bu tanımı,
mümkün olduğu kadar bu şehrin 
hafızasından silmek isterim” dedi. 
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Faik Öztrak
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Amerikan Savunma Bakanlığı
(Pentagon), Cuma günü 
Bağdat Uluslararası Havalima-
nı'nda İran Kudüs Gücü 
Komutanı Kasım Süleymani
ve Haşd-i Şabi komutanı
Ebu Mehdi el Mühendis'i
bir füze saldırısıyla 
öldürdü. Kasım Süley-

mani, İran'ın ülke dışındaki ope-
rasyonlarından sorumlu komuta-
nıydı. Hatta  Arap Baharı’ndan
sonra İran’ın etkisinin
arttığı Suriye, Yemen,
Irak ve Lübnan’daki
fiili ‘İran’ın Ortadoğu 
Valisi’ydi de 
diyebiliriz...

hüsamettin Aslan'ın köşe yazısı sayfa 7’de

ABD, ‘İran’ın Ortadoğu Valisi’ni öldürdü

ç

HAVA-İŞ, THY Genel Müdürlüğü binası
önünde basın açıklaması yaparak; havacılık

sektöründe çalışan insanların kazanımlarının gasp
edildiği ididasında bulundu. HAVA-İŞ Genel Başkanı
Ali Kemal Tatlıbal tarafından yapılan açıklamada,
şimdiye değin sağlık sebepleri sebebiyle işine gideme-
yen birçok havacılık sektörü çalışanının maaşlarında
kesintiye gidildiği ve birçok personelin mağdur edil-
diği belirtildi. Tatlıbal, “Toplu iş sözleşmesinin imza
tarihinden bugüne dek THY yönetimi ısrarla ve
inatla hukuka aykırı bir takım uygulamalarını
devam ettirmektedir. Emekçi arkadaşlarımızın
özverili çalışmaları, aidiyet duyguları ve yaptığı
fedakârlıklar hiçe sayılmakta, işveren yönetim
hakkını kötüye kullanarak arkadaşlarımızın kaza-
nımlarına göz dikmektedir” dedi.

THY YÖNETiMi
HAKLARIMIZA GÖZ DiKTi

ç Mesai ücretlerinin kaldırılmaya çalışıldığı id-
diasını da öne süren Tatlıbal, “Buradan THY

yönetimine sesleniyorum; pazar mesai ücretlerini ta-
mamen ortadan kaldırmaya yönelik yapılan girişim-
ler, uçucu personelin ulaşım maaliyetlerindeki artışın
geri alınması hususlarında yapılan değişiklikler size
bir kar getirmez, zarar getirir. Cuma günü yapmış ol-
duğum açıklamada ayrıntılı bir şekilde THY’de yaşa-
nan kötü yönetim anlayışı ve çalışanlarımıza yönelik

uygulanmaya çalışılan angaryayı dile getirdik.
THY yönetimi tarafından bu usulsüzlükler ve
personele yönelik aleyhte düzenlemelerden geriye
dönülmez ise alacağımız aksiyonun uluslarası
düzeyde ses getireceğinin de bilinmesini isteriz.
Bu haklara göz dikmek kul hakkı yemekten başka
bir şey değildir” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9

MESAiYi KALDIRMAYA 
ÇALIŞIYORLAR

ç
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Azınlık tanımı 
canımı yakıyor

ANIL
bODUÇ

hAbER

Gelecek Partisi Genel Başkanı
Davutoğlu, partinin Yönetim

Kurulu üyesi Abdullah
Teber'in fabrikasında iş
insanlaryıla kahvaltıda

buluştu. Davutoğlu, partisinin
İstanbul İl Başkanı’nı birkaç
gün içinde açıklayacaklarını 

ifade etti

STRATEJiK DERiNLiK’TEN SÖZ ETTi

ç

Silivri Belediye Meclisi’nin
Ocak ayı 1. oturumunda konu-

şan Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğim
günden beri şunu söylüyorum ‘Silivri

Belediyesi şeffaf,
denetlenebilir ve
her kuruşun he-
sabını verebilir
bir belediye ola-
cak.’ Bu konuda
çok net bir yöne-
tim anlayışı götü-
receğim. Kimseye
herhangi bir ayrı-
calık yok” dedi. 
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Şeffaf bir anlayış
içinde çalışıyoruz

Libya konusunda
endişelerimiz var

İstanbul Üniversitesi eski 
öğretim üyesi Dr. Oğuz 

Gündoğdu, Kandilli Rasathanesi 
tarafından alınan
‘Erken Uyarı 
Sistemi’nin 
26 Eylül’de 5.8 
büyüklüğündeki
Silivri 
Depremi’nde
neden devreye 
girmediğinin 
açıklanmasını 
istedi. I SAYFA 8
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Dr. Oğuz Gündoğdu

Erken uyarı sistemi 
neden çalışmadı?

Şehit polis Fethi Sekin, 
vefatının 3. yılında Bağcılar 

Belediyesi’nin düzenlediği ve eski 
İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da
konuk olduğu bir programla anıldı.
Sekin’in şehadeti hakkında konuşan
Ağar, “Bizim devletimiz asla ayrımcılık
yapmaz. Fethi 
Sekin’in ana dili
Kürtçe. Okudu
polis oldu hem de
en kahraman
polis oldu. 
Onu da göreve
alırken devlet bir 
ayrımcılık yap-
madı, yapmaz”
dedi. I SAYFA 4

ç

Mehmet Ağar

Devlet asla 
ayrım yapmaz

Gelecek Partisi’nin 
İl Başkanları belli
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bağlı durmayız
Elimiz kolumuz
bağlı durmayız
Elimiz kolumuz
bağlı durmayız
Elimiz kolumuz
bağlı durmayız
Elimiz kolumuz
bağlı durmayız
Elimiz kolumuz
bağlı durmayız
Elimiz kolumuz
bağlı durmayız
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TüRkİye BİZİmLe
NeFeS ALABİLDİ

Prof. Dr. Hüseyin Toros’un yaptığı 
hesaplamaya göre İstanbul’un havasını

solumak yılda 16 paket sigara içmeye eş değer.
Bu rakam Ankara’da 17, İzmir’de 23, Bursa’da 

ise 38 paket olarak belirlendi. I SAYFA 8
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İstanbullu 
zehir soluyor

TUğBA ARABeSk 
ALBüm yApACAk

SAYFA 

2’DE

HAVACILAR 
TURBULANSTA!
HAVACILAR 
TURBULANSTA!
HAVACILAR 
TURBULANSTA!
HAVACILAR 
TURBULANSTA!
HAVACILAR 
TURBULANSTA!
HAVACILAR 
TURBULANSTA!
HAVACILAR 
TURBULANSTA!
HAVACILAR 
TURBULANSTA!
HAVACILAR 
TURBULANSTA!

55 BİN HOSTES

UÇAKTA 
BAYILDI

Volkan Yılmaz

Büyükçekmece Belediyesi’nin
temizlik hizmetlerinde kullanıl-

mak üzere alınacak iş makinesi ve
araçlarla ilgili gündem maddesi hak-
kında konuşan Başkan Dr. Hasan
Akgün, “Bugüne kadar belediyeler 
temizlik ve park ve bahçe hizmeti gibi

birçok hizmeti
kanun nedeniyle
taşeronlar eliyle
yapıyorduk. 
Artık temizlik iş-
lerinin ihalesinde
diyoruz ki biz 
25 tane kam-
yonla çöpümüzü
toplayacağız”
dedi. I SAYFA 9
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Akgün: Kamyonla
çöp toplayacağız

hasan Akgün

ALİ TARKCI

hAbER

SATIŞ MECLiS’TE 
KAVGA ÇIKARDI

Çatalca Belediye 
Meclisi Ocak ayı ilk 

oturumunda arazi satışı sert
tartışmalara neden oldu. CHP
Grubu satış kararını sert şekilde
eleştirirken, Belediye Başkanı
Mesut Üner, “Edep Yahu.
2012-2019 yılları arasında 
18 milyon dolar değerinde 34
taşınmaz satıldı bu belediyede”
tepkisini gösterdi.  I SAYFA 9
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HABERİN DEVAMI
SAYFA 3’TE

Recep
Tayyip
Erdoğan

Meral
Akşener

Abdullah
Teber

Ahmet
Davutoğlu

Elimiz kolumuz
bağlı durmayız

Birçok
evi sel
bastı

Türkiye Sivil Havacılık 
Sendikası (HAVA-İŞ) 2017-2018

yılları içinde 55 bin kabin
memurunun uçakta 

bayıldığını ve sağlığını 
kaybedecek noktaya geldiğini

açıkladı. Sağlık sebepleri 
nedeniyle işe gitmeyen
personelin maaşında da 
kesintilere yol açıldığını
söyleyen HAVA-İŞ Genel 

Başkanı Ali Kemal Tatlıbal,
Türk Hava Yolları'nı 

(THY) eleştirerek “Yapılan bu
hukuksuzluklar nihayetinde

birçok arkadaşımız hak
kayıpları yaşamaktadır” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Yeni dönemin en büyük

tehdidi hiç şüphesiz terördür.
Böyle zorlu bir dönemde Milli İs-
tihbarat Teşkilatımız yürüttüğü

cansiperane çalışmalarla bize
gerçekten çok büyük destek 
sağlıyor. Herkes bilsin ki Türkiye 
tehditlere karşı eli kolu bağlı 
duramaz” dedi. I SAYFA 7
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2 Ocak doğumlu olan
Dorsa, 38 yaşına girdi.
Dj müzikleriyle başla-

yan eğlence, dansözle devam
etti. Bütün konuklarıyla tek tek
ilgilenen, dans eden ve fotoğ-
raf çektiren ünlü şarkıcı pasta-
sını da dostlarıyla beraber
kesti. Geceye gelen ünlü sima-
lar da vardı. Şarkıcı Murat
Başaran, Gülden Karabö-
cek'in kızı Nur Karaböcek,
oyuncu Sevcihan Tunca, şar-
kıcı Yusuf Gültekin de parti-
deki yerlerini aldı. Geceyle
ilgili düşüncelerini dile getiren
Dorsa, "Pastam ne kadar
büyük. Düğün pastası gibi.
Bana attıklarında küçücük bir
şey gözüküyordu. Şimdi bir-
kaç masaya sığmadı. Bu

soğuk havalarda yanımda
olan herkese çok teşekkür ede-
rim. Ta Beylikdüzü'nden gelen
dostlarım var. İnsanın sevildi-
ğini bilmesi, hissetmesi çok
özel bir duygu. Dostlarım
benim iyi ki var! Yeni yaşımda
sağlık, huzur, para, kariyer,
çocuk, aile, evlilik diliyorum.
Çocuk da yaparım kariyer
de!" dedi.

Fotoğrafları Çekiç
çekti

Ünlü şarkıcı kendi parti-
sinde 2 şarkı seslendirirken,
Murat Başaran da arkadaşı-
nın ricasını kırmayarak tek
şarkı seslendirdi. Annesi gibi
şarkıcı olmak isteyen Nur
Karaböcek de Yapa-

rım Bilirsin şarkısını söyledi.
Eğlence sabahın ilk ışıkla-
rına kadar devam etti. Ge-
cenin karelerini ise ünlü
fotoğrafçı Levent Çekiç
çekti.

Türkiye'nin 14 yaşındaki en
genç yıldızı Alper Erözer, yeni

şarkısını çıkardı. 'Hala' adlı şarkı-
sının video klibi için hayranların-

dan birisiyle kamera karşısına geçen
Erözer, oldukça renkli bir klibe imza

attı. Kemal Kekeva'nın video klibini
çektiği şarkının sözü, bestesi Murat

Ercan ve Hakan Kılınç'a ait. Düzenle-
mesi de Murat Ercan'ın ellerinden
çıkan şarkı, Erözer Prodüksiyon etike-
tiyle müzik platformlarındaki yerini
aldı. 'Hala' Erözer'in kendi Youtube ka-
nalında yayınlandı. Ayrıca 1000 hayra-
nının arasından seçilen kızı klibinde
oynatan Erözer, güzel tepkiler aldı.
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Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
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Başarılı şarkıcı Nilay Dorsa, doğum gününü
kutladı. Ünlü şarkıcı ve manken Nilay Dorsa,
geçtiğimiz Pazar günü, Akaretler'deki REW
adlı mekanda sadece özel dostlarının 
davetli olduğu bir parti organize etti

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE saRkÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Tuğba Yurt, yılbaşında Belek Pine Beach
Otel’de sahne aldı. Son albümü 'Sığınak'la

adından söz ettiren ve Youtube'da söyle-
diği cover şarkılarla yürekleri dağlayan

Tuğba Yurt, hayranlarına arabesk al-
bümü sözü verdi. Ünlü şarkıcı, sah-
nede ani bir karar aldı. "Bu gece
söylediğim parçalar beğenilirse
arabesk yapacağım" diyen başa-
rılı popçu, söylediği arabesk şar-
kılardan sonra alkış kıyameti
kopunca "Madem çok sevildi
şarkılarımız, söz size ilk fırsatta

bir arabesk proje yapacağım"
dedi. 2019'da 'Sığınak' adlı
pop albümünü çıkaran
Yurt, 2020 yılında ise ara-

besk şarkılarla dinleyi-
cisiyle buluşacak.

Tuğba arabesk
albüm yapacak

bedük’ten
şaşırtan sürpriz

Klipte hayranını

OYNATTI

Nilay
Dorsa

LondrA'dA yaşayan ve çıkardığı
elektronik şarkılarla dinleyicilerine
farklı bir müzik ziyafeti sunan Bedük,
takipçilerini mutlu edecek bir atak
yaparak 'raks' adlı şarkısını kliplen-
dirdi. Bedük, kendi
Youtube kanalın-
dan yayınlandığı
şarkının video
klibini de yine
kendisi çekti.
Klipte Selin
red adlı
profesyonel
dansçı yer

aldı. Bedük, ayrıca sevenlerine sürp-
riz yaparak yeni projesini Şubat
ayında müzikseverlerle buluşturaca-
ğını söyledi. 20 bin izlenen şarkının
altına gelen yorumlar dinleyicileri
güldürdü. "Yenge sonunda klip pa-
rası verdi demek ki" "abi klip çeke-

ceksen ben oynarım sadece akbil
ve lahmacun yeterli" "bir son-
raki klipte bir çaya arka-
daki kalabalığı oynarım"
diyen takipçilerine
Bedük esprili yanıt-
lar verdi.

Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi
Nilay Dorsa’NiN
CilgiN partisi

Tuba Ünsal çok kızdı!
Son günlerde sosyal medya he-
sabı üzerinden yaptığı paylaşım-
lar ve açıklamalarıyla gündemden

düşmeyen Şeyma Subaşı, Haber-
türk yazarı Fatih Altaylı'nın eleştirile-

rine "Ben boşum bende ancak bu
var… Bu kadarım… Beni zaten küçük

küçük kızlar takip etsin" diyerek yanıt ver-
mişti. Subaşı'nın söz konusu açıklamala-
rına bir tepki de oyuncu Tuba Ünsal'dan
geldi. Ünsal, “Bu artık ahlak erozyonunun
geldiği son nokta. Senin boş beleş ağız
büken hallerini takip etmesin o küçük 
kızlar” ifadelerini kullandı.

Tuğba Yurt



B aba Ünli, "Parasızlıktan mı böyle bir şey
yaptı?" sorusuna, "Yalan, Allah'a çok
şükür bizim her şeyimiz var. Hiçbir sıkın-

tımız yok, devlet de yardım ediyor çok şükür,
burs da var. Böyle bir şey yakışmıyor. Devleti kö-
tülemek için böyle yapıyorlar" şeklinde yanıt
verdi. Ağabey Aydın Ünli ise, "Bu günümüzde bi-
zimle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok
acı bir kaybımız var. Kardeşim Sibel Ünli maale-
sef çok acı bir şekilde hayatına son verdi. Ama
sosyal medyada ve başka yerlerde bizim ailemi-
zin onurunu rencide eden, kendisinin hatırasına
hakaret eden bir sürü şey paylaşıldı. Bu bizi ger-
çekten çok çok üzmüştür. Bundan dolayı bir
basın açıklaması ihtiyacı hissettik. Bunun için bir
basın metni hazırladık" dedi. Ağabey Ünli, soru
almayacağını da belirti.

Birden fazla intihar girişimi oldu

Ailenin yazılı açıklaması şu şekilde:"Öncelikle bi-
zimle acımızı paylaşan taziyemize gelen veya ge-
lemeyen tüm insanlarımıza sonsuz
şükranlarımızı sunuyoruz. Ailemizin yaşadığı bu
elim hadisenin ulusal gündemde ve sosyal med-
yada fütursuzca kullanılması bizi derinden üzm-
üştür. Bu açıklamayı geç yapabildik çünkü
acımızı yaşıyorduk. Bugün bizi bu acı günü-
müzde bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktılar.
Bildiğimiz gerçekleri anlatmak için, yanlış ve art
niyetli paylaşımlara mani olmak için, intihar gibi
bir elim hadisenin yüceltilmesine ve özendirilme-
sine engel olmak için bu basın açıklamasını, tazi-
yemizin hala devam ettiği bu acı günde de olsa,

halka açıklama zorunluluğu meydana getirmiştir.
Kardeşim merhume Sibel Ünli yaklaşık bir ya-
şında geçirdiği ağır bir ateşli hastalık sonrası gün-
lerce hastaneye yatırılmıştır. Bu hastalık sonrası
tekrarlanan sara (epilepsi) krizlerini farklı zaman-
larda yaşamış ve kendisi bu hastalığı sonrası an-
tiepileptik tedaviler almıştır. Ergenliğe girmeye
başladığı süreçten itibaren çeşitli duygu durum
bozuklukları yaşamıştır. Kardeşimiz bu durum-
dan dolayı psikiyatri doktorlarına götürülmüştür.

Kardeşimizin çeşitli tedaviler alması sağlanmıştır.
Buna rağmen son üç yıldır birden fazla olan ba-
şarısız intihar girişimlerinde bulunmuştur. İntihar
girişimlerinden sonra 'major(ağır) depresyon' ta-
nısıyla iki defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
servisine yatırılmıştır. Önerilen tedavileri hastane
dışında da sürdürmesi için ailesi ve yakın arka-
daşları tarafından destek kendisine olunmuştur.
Düzenli olarak psikolog ile görüşmesine olanak
sağlanmıştır."

SALI 7 OCAK 2020

GÜNCEL 3

Gsm: 0533 211 48 61  
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Küçükçekmece
TEM Otoyolu bağ-
lantı yolunu bastı.

Su birikintisinden geçerken
yavaşlamak zorunda kalan
araçlar trafik yoğunluğuna
neden oldu. İstanbul'da gece
saatlerinde etkili olmaya

başlayan yağmur, gün içinde
de devam ediyor. İstanbullu-
lara zor anlar yaşatan yağ-
mur trafiği de etkiledi. Su
baskınlarının yaşandığı yer-
lerde biri de TEM Otoyolu
bağlantı yolu Edirne istika-
meti oldu. yolun bir kısmı su

altında kalırken araçlar geçiş
sırasında zorluk yaşadı. Su
birikintisi nedeniyle yavaşla-
yan araçlar trafik yoğunlu-
ğuna da neden oldu. İBB
ekiplerinin suyu tahliye
etmek amacıyla çalışma
başlattı.

Samatya'da denizde
cesedi bulunan 

20 yaşındaki İstanbul
Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü

öğrencisi Sibel Ünli'nin
babası Zeki Ünli ve

ağabeyi Aydın 
Ünli açıklamalarda 

bulundu. Baba Ünli, “
Söyledikleri her şey 

yalandır. Diyorlar ki,
'bir aydır kayıp'. Yalan.

Bizim evimiz Muş'ta
var, Bursa'da var, 

burada var. Aylığımız
çok şükür en az 

10 bine kadar var. 
Konuşulan birçok şey

yalan” dedi

TEM Otoyolu’nu su bastı Ev değil
zehir deposu

KaDıKöY'DE motosikletli polis
ekipleri Çarşamba günü saat
18.00 sıralarında şüphelendik-

leri bir aracı durdurmak istedi fakat şüp-
heli araç durmayarak kaçmaya başladı.
Polis ekipleri ve şüpheli araç arasında ko-
valamaca yaşandı. Polis takibe aldığı aracı
Sahrayıcedit Mahallesinde bir otoparkta
durdurabildi. Polis ekiplerinin araçta ve
otopark içerisinde yaptıkları aramalarda,
20 fide şeklinde uyuşturucu madde ve 5
elektronik cihaz ele geçirilirken, Serkan K.
(28) ve Cihan Yuşa K. (28)  gözaltına
alındı.  Cihan Yuşa K.'nin Erenköy'de bu-
lunan evinde uyuşturucu madde bulun-
durduğu, Serkan K.'nın ise Ataşehir, Örnek
Mahallesindeki evinde uyuşturucu madde
yetiştirdiği belirlendi. Şüphelilerin evle-
rinde yapılan aramalarda 250 gram uyuş-
turucu madde, 21 kilo 300 gram gelen 259
kök hint keneviri, 2 kilo satışa hazır uyuş-
turucu madde ve uyuşturucu madde üreti-
minde kullanılan birçok malzeme ele
geçirildi.

Cezaevine gönderildiler

Şüphelilerin evinde yapılan aramalar polis
kamerasına yansırken, adreslerin uyuştu-
rucu yetiştirmek için bir seraya dönüştü-
rüldüğü görüldü. Yakalanan şüpheliler
emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

KoNuSuLAN 
HER SEY YALAN!

açıklamanın devamında ise şu
ifadelere yer verildi; "Tüm bun-
lara rağmen ailecek yaşadığı-
mız sosyoekonomik durum ve
kardeşimizin sosyal ağlarda
maruz kaldığı siber zorbalık,
kardeşimizin duyarlı ve hassas
kişilik yapısı kendisinin yaşama
azmini bitirmiştir. yüzme bilme-
yen kardeşim 3 Ocak 2020 Per-
şembe gecesi Fatih ilçesi
Samatya Sahili'nde denize atla-
yarak yaşamına son vermiştir.
ailemiz geçmişte yaşadığı sos-
yoekonomik sorunlar yüzünden
İstanbul Valiliği, Güngören Bele-
diyesi ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesine başvurmuş , kanu-
nun uygun gördüğü ayni ve
nakdi yardım almıştır. Okuyan
kardeşlerime öğrenci yardımı
verilmiştir. ailemiz Sosyal yar-
dım Kartı almıştır. Dini bayram-
larda gıda yardımı almıştır.
Kardeşimiz aydin Ünli Bu son-
baharda tıp doktoru olarak Dev-
let Hizmeti yükümlüsü olarak
atanması gerçekleşmiştir, aile-
mizin maddi olanakları iyileş-
miştir. Bu yüzden bize yapılan
yardımların bizden daha muh-
taç durumdaki ailelere veril-
mesi için bu kurumlardan
yardım almayı bıraktık. Son ola-
rak yüce devletimizden ailemi-
zin bu sosyal travmalardan
sonra yaşadığı sıkıntıların üste-
sinden gelmesi psikiyatrik des-
tek almayı saygıyla talep
ediyoruz" Bu arada Sibel Ün-
li'nin Güngören'deki evlerinde
anne ve ablasıyla yaşadığı 
öğrenildi.

Ağabeyi
dokturmuş

Birçok evi sel bastı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti.
Şiddetli yağış nedeniyle Sultangazi'de 5 ev ve bir iş yerini su bastı

SuLtangaZİ Cebeci
Mahallesinde 2564. So-
kakta 5 katlı bir binanın

bodrum katında bulunan 3 daire
ve bir iş yerini 2563. Sokakta ise 5
katlı başka bir binanın bodrum ka-
tındaki 2 daireyi su bastı. Evlerini
su bastığını gören dairedekiler du-
rumu itfaiye ve belediye ekiplerine
bildirdi. Olay yerine gelen belediye
ekipleri vidanjör ile su tahliyesine
başladı. Evini su basan Ziya
Semiz "Buraya senelerdir su bası-
yor. 4 kere su bastı. Kimse ilgilen-
miyor. 'Kanal açacağız, yapacağız'
diyorlar yapmıyorlar. Üst kata çık-
tık, çocuğumun evinde kalıyoruz.
Eşyalarımız var ama çoğunu yu-
karıya taşıdık. Yeni yapıldı burası
boş duruyor. Boruları tıkamışlar.
Buralar deniz gibi oluyor. Geçen
sene camdan içeri su girdi" dedi.

Eşyalar kullanılamaz halde

Zeynep Tilaver, "Sürekli evi su ba-
sıyor. Kimseden bir yardım gelmi-
yor.  Belediyeden de bir el uzatan
olmuyor. Düğün paramın hepsini
eşyalara verdim. İki defadır eşya-
larımı çöpe atıyorum. Belediyeden
bir ses çıkmıyor. İki hastamız var.
Çocukları komşuya gönderdik.
Hiçbir yerden yardım alamıyoruz.
Kapımızı çalan da olmadı. 3 aile
beraber yaşıyoruz. Belediye bir şey
yapsın. Rögarları temizlemiyorlar.
Evi su bastıktan sonra temizliyor-
lar. Temizleyin biz de mağdur kal-
mayalım. Eşyalarımız
kullanılamaz halde" ifadelerini
kullandı. Su basan dairelerdeki eş-
yalar kullanılamaz hale geldi. Be-
lediye ekiplerinin su tahliye
çalışmaları devam ediyor. DHA

Kadıköy'de motosikletli polis 
ekiplerinin şüphe üzerine
durdurdukları otomobilde yakalanan 
2 kişinin evlerinde sera kurarak esrar
yapımında kullanılan hint keneviri
yetiştirdikleri ortaya çıktı  

Beylikdüzü’nde
tekme tokat
kavga

BEYLİKDÜZÜ’nDE Afrikalı kö-
kenli bir grubun çalışanlarca dö-
vüldüğü gece kulübünde yine

kavga çıktı. Özel güvenlik görevlilerinin 3
müşteriyi feci şekilde dövmesi kameraya
yansıdı. Beylikdüzü'nde yabancı uyruklular
geçtiğimiz Mayıs ayında eğlence kulübü-
nün önünde feci şekilde dövülmüştü. Aynı
eğlence mekanında yine özel güvenlik gö-
revlisi dehşeti yaşandı. 16 Aralık'ta mekan-
dan çıkartılan 3 kişi, gece kulübünün
önünde  feci şekilde dövüldü. Olay güvenlik
kameralarına saniye saniye yansıdı. Aldık-
ları darbelerle yaralanan 3 kişi hastaneye
kaldırıldı Güvenlik kamerasına yansıyan
görüntülerde mekandan 3 kişinin dışarıya
çıkartıldıktan sonra yumruklarla yere düş-
tüğü  görünüyor. Yedikleri dayağın etkisiyle
yerden uzun süre kalkamayan 3 kişi daha
sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tara-
fından tedavi ediliyor.

Korkunç
şekilde

can verdi

Arnavutköy'de kamyon
kasasındaki kumaş
balyalarının üzerine
devrildiği  kişi hayatını
kaybetti. Olay anı
işyerinin güvenlik
kameralarına saniye
saniye yansıdı

Olay, önceki gün İmrahor Mahalle-
si'nde bulunan bir tekstil fabrikasında
meydana geldi. Nakliyecilik yapan

Hasan Kütük(56), fabrikada boşaltmak üzere bir
kamyon kumaş getirdi. Hasan Kütük, kumaş bal-
yaları üzerindeki brandanın iplerini çözmeye baş-
ladı. Bir tarafın iplerini çözüp diğer tarafa geçen
Hasan Kütük'ün üzerine bir anda kumaş balyaları
devrildi. Olayı fark eden fabrikadaki çalışanlar,
Hasan Kütük'ün yardımına koştu. Hasan Kütük, ça-
lışanlar tarafından kumaş balyalarının altından çı-

karılarak hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan
tüm müdahalelere rağmen Hasan Kütük 
kurtarılamadı.

Olay anı kamerada 

Kumaş balyalarının devrilme anı fabrikanın güven-
lik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntü-
lerde, Hasan Kütük'ün brandaların iplerini çözerek
kamyonun etrafında yürümesi, kumaş balyalarının
üzerine devrilmesi ve etraftakilerin onu balyaların
arasından çıkarıp götürmeleri yer alıyor.

10 BİN
LİRA

GELİRİMİZ
VAR

TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Baba Ünli, kızı Ünli’nin uzun bir 
süre psikolojik tedavi aldığını ve
hastanede yattığını ifade etti.

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

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

Ü lke olarak dünyayı sadece Ortado-
ğu'dan ibaret gördüğümüz şu gün-
lerde hatta son aylarda yaşanan ve

devam eden bir olay insanlığın sadece ülkeler
arası çıkan çatışmalar ve kara altın olarak bi-
linen petrol için yapılan savaşlarla son bulma-
yacağını ortaya koyar gibi.

Çünkü başta ülkede, bölgede, yerelde onca
habere konu olan sorunları görmezden gelip, ''
haber olsun'' diyerek kendilerine ''İş yapıyoruz''
görüntüsü verenler, yüksek kesimlere çıkıp,
''Kar yağdı, yollar kapandı'' diye haber yapan-
lara karşın şu an bulunduğum Ardahan'da ve
bölgede beklenen kar yağışının olmaması ve

gelecek yılın kurak geçeceğinin şimdiden tar-
tışılması, dünyamızın diğer ucunda aşırı sı-
cakların getirdiği yangınlar hala
devam ediyor.

Bir çok insanın yanı sıra bölgemizin don-
durucu soğuklarında bir parça yiyecek bul-
makta zorlanan, sıcak bir yuvadan yoksun
yabani hayvanların eşlerinin yanarak telef ol-
duğu Avusturalya'da aylardır süren yangınlar
dünyadaki 7 kıtadan birini yok etmeye
başlamış gibi.

Çünkü biz Libya çölüne asker gönderme
hesapları yaparken dünyanın diğer ucu Avus-
turalya'da Eylül ayı başından bu yana devam

eden yangınlar ülkede hayatı
olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Avusturalya'da devam eden yangınlar rüzgar
nedeniyle bir türlü kontrol altına alınamazken
doğal yaşamda bu durumdan olumsuz etkile-
niyor. Ajanslar tarafından servis edilen görün-
tülerde, Nasa'nın yayınladığı fotoğraf
dünyanın bir taraftan petrol ve yer altı kay-
nakları için kanla boğulurken diğer yandan da
insanlığı güneşin yakıcılığından koruyan Ozon
tabakasını delecek yanlış ve doğa düşmanı

davranışlar sonucu yandığını da 
görmemekteyiz.

Yangınların nedeni ne?

Biz de başta Kaz dağlarında olmak üzere
ülkede ve bölgede onca kesilen ağaçların fer-
yadı ile bağırırken dünyanın diğer ucunda
çıkan bir orman yangınının nedeni aşırı sıcak-
lıklar! Yani yine biz balık hafızalı insanların
unuttuğu Ozon tabakasının delinmesi ardın-
dan yaşanan aşırı sıcaklıklar nedeniyle 4 aya
yakın süredir devam eden yangın nedeniyle 30
kişi hayatını kaybederken onlarca kanguru ve
koala'da telef oldu.Yetkililer, Yeni Güney Gal-
ler bölgesinde koalaların 3'te birinin tamamen
yok olduğunu açıklarken, ülkenin güneydoğu
bölgelerinde aylardır devam eden ve tüm ça-

balara rağmen söndürülemeyen yangınlarda,
insan hayatının yanında vahşi yaşam da tehli-
keye düşmüş durumda. Yetkililer, Yeni Güney
Galler bölgesinde bu güne kadar en az 30 ki-
şinin öldüğü, 3,6 milyon hektar alanın ve bin
365 evin yok olduğunu belirtti. Victoria böl-
gesinde ise 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin kaybol-
duğu, 784 bin hektar alanın yandığı ve 330
binanın yok olduğu açıklandı. Güney Avus-
tralya'da 3 kişinin öldüğü, 100 bin hektar ala-
nın yandığı ve 88 evin yok olduğu bilgisi
paylaşılırken, bizim ülkemiz gibi Avustural-
ya'nın da güneyinin bir hayli sıcak ve yakıcı
olduğu bu yangının gün geçtikçe iç siyaset
üzerinde etkisini göstermeye başladığı da
diğer bir görülmeyen, görülmek istenmeyen
bir durum.

O ülkenin güneydoğusu da yanıyor!
Fakir Yılmaz
YazıYorsam sebebi Var

Şehit polis Fethi Sekin, vefatının 3. yılında Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği
ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da konuk olduğu bir programla anıldı.
Sekin’in şehadeti hakkında konuşan Ağar, "Bizim devletimiz asla ayrımcılık 
yapmaz. Fethi Sekin’in ana dili Kürtçe. Okudu polis oldu hem de en kahraman
polis oldu. Onu da göreve alırken devlet bir ayrımcılık yapmadı, yapmaz” dedi

İ zmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017’de PKK’lı terörist-
lerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi
Sekin’in vefatının 3. yılında Bağcılar Belediyesi ile

Dersaadet Elazığlılar Derneği tarafından özel bir etkinlik
düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda gerçekle-
şen anma programına Sekin’in akrabaları, meslektaşları,
hemşehrileri ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Gözyaşlarını tutamadılar

Sunuculuğunu tiyatrocu Ahmet Yenilmez’in yaptığı ge-
cede Sekin’in hayatını ve şehit ediliş anını anlatan sineviz-
yon gösterisi yayınlandı. Kuran-ı Kerim okunup duaların
edildiği programda sanatçılar, kahraman polis için türkü-
ler de seslendirdi. Fethi Sekin’in annesi için söylediği
Kürtçe ağıt ise salonda duygu dolu dakikaların yaşanma-
sına neden oldu. Sekin’in kanserden kaybettiği annesi için
şehit olmadan bir gün önce yaktığı ağıt, dinleyenleri derin-
den etkiledi. Yürekleri dağlayan ağıt karşısında davetliler-
den bazıları ise gözyaşlarını tutamadı.

Bu memleketin evladıyız

Programın özel konuğu olan eski İçişleri ve Adalet Bakanı
Mehmet Ağar, “Fethi Sekin, çok tipik bir örnek. Türk dev-
let idaresinin ve hayatının da önemli bir örneği. Bizim dev-
letimiz asla ayrımcılık yapmaz. Fethi Sekin’in ana dili
Kürtçe. Okudu polis oldu hem de en kahraman polis
oldu. Onu da göreve alırken devlet bir ayrımcılık yapmadı,
yapmaz. Devletimizin, milletimizin İslam’la örtüşük milli-
yetçilik anlayışı asla ırkçılık barındırmaz. Tamamıyla va-
tanperverlik, vatanseverlik üzerinedir. Çünkü biz yaratılanı
yaratandan ötürü seven bir anlayışın, inancın, imanın sa-
hipleriyiz. Onun içindir ki bizim sizin diye bir şey yok.
Türk Küt biz biriz. Hepimiz bu memleketin evladıyız. He-
pimiz biriz beraberiz” dedi.

Sorumluluklarımız var

Türkiye’nin bekası ve Libya meselelerine de değinen Ağar,
“Sultan Alparslan’dan bu yana bu topraklarda

Ertuğrul Bey’den Fatih Sultan Mehmet’e, Yavuz Sultan
Selim’den Sultan Abdülhamid Han’a kadar çok sayıda
isim önemli hizmetlerde bulundu. Son noktada Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte kurduğumuz Cumhuri-
yetin önemi ve değeri bugün etrafımızdaki coğrafyada
olup bitenle çok daha iyi anlaşılıyor. Bu topraklar bir cen-
net. Biz söylediğimizde gülüyorlardı bugün herkes hak ve-
riyor. Yozgat’ın, Ankara’nın, Diyarbakır’ın savunması
Musul’dan, Basra’dan, Halep’ten, Beyrut’tan başlar.
‘Trablus’ta ne işiniz var?’ derseniz o zaman burada ha-
vuzda yüzersiniz. Türkiye’nin tarihten gelen sorumluluk-
ları var. Bunları akılla, tarihten gelen tecrübelerle
yönettiğiniz vakit Türkiye, dünyada gerçek manada yerini
alacaktır. Ne sayesinde? Fethi Sekin’ler ve onun gibi bedel
ödeyenler sayesinde. Biz ölümü göze alarak bu görevlere
talip olmuşuz. Zaten onu göze almazsan bu işleri yapa-

mazsınız. Türkiye’nin her tarafı böyle kınalı kuzularla 
dolu” diye konuştu.  

Zeytinburnu turizme
katkı sağlayacak

DEVLETiMiZ ASLA 
AYRIMCILIK YAPMAZ

Zeytinburnu Belediyesi ilçenin tarihi, turistik ve doğal coğrafi değerlerini yerli ve yabancı turizme
kazandırmak için turist rehberlerine 5 günlük özel bir eğitim programı düzenledi. Belediye
Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu, İstanbul turizmine katkı sağlayan bir kent olacak” dedi

zeytinbuRnuBelediyesi ve
İstanbul Rehber Odası iş bir-
liği ile İstanbul’da faal olarak

turist rehberliği hizmeti veren 50 rehbere
Zeytinburnu için kapsamlı bir eğitim
programı düzenlendi. 5 gün sürecek
‘Zeytinburnu Eğitim Programı’ kapsa-
mında; ilçenin tarihi, turistik, doğal, coğ-
rafik değerlerini turizme kazandırmak,
turizm hareketliliğini arttırmak ve Zey-
tinburnu’ndaki ziyaret yerlerini yerli ve
yabancı turizm tüketicilerine doğru şe-
kilde tanıtmak için rehberlere ışık tutacak
önemli bilgiler verildi. Zeytinburnu Kaz-
lıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz Salo-
nu’nda gerçekleştirilen eğitim etkinliğine
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer
Arısoy ve İstanbul Rehberler Odası Baş-
kanı Dr. Sedat Bornovalı da katıldı.

Turizm için elverişliyiz

Zeytinburnu’nun kültürel zenginlikleri-

nin korunması ve ortaya çıkarılması ko-
nusunda son 20 yılda çok önemli çalış-
malar yapıldığını vurgulayan
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer
Arısoy, özellikle tarihi surlara paralel
uzanan ‘Kültür Vadisi’ projesinin İstan-
bul turizmi açısından önemli bir değer
oluşturduğuna dikkat çekti. 20 yılda
Zeytinburnu’nda 25’e yakın eserin res-
tore edildiğini anlatan Başkan Arısoy;
“2,5 yıla yakın bir süre bu ülkenin turiz-
mine hizmet etmiş bir Zeytinburnulu
olarak, içlemimiz kültür turizmi için çok
elverişli bir noktaya geldiğini gururla
söyleyebilirim. Bizler Zeytinburnu’nun
bir kültür destinasyonu olabilecek de-
ğerleri taşıdığını düşünüyoruz. İlçe sınır-
larımız içerisinde çok sayıda değerli
kültür varlıklarımız mevcut. Osmanlı
döneminden bu yana gelen, öncesine
uzanan gayrimüslimlere yönelik tarihi
yapılarımız var. Balıklı Rum Hastanesi,

Balıklı Rum Ayazması, Surp Pirgiç Er-
meni Hastanesi, Merkez Efendi ve Sey-
yid Nizam gibi tarihi değerleri ilçemiz
sınırları içerisinde yaşatıyoruz” dedi.

Mutfağımız da zengin

Arısoy açıklamalarının devamında şu
ifadelere yer verdi; “Gastronomik un-
surlarımız da çok önemli. İstanbul’un
başka bölgelerinde tadamayacağınız
özel lezzetlerimiz var. İlçemizi İstan-
bul’un kültür turizmine efektif bir şekilde
kazandırmak konusunda çok istekliyiz.
Bütün bunların bir anda olmadığını bili-
yoruz. Dolayısıyla yoğun bir şekilde ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz. İlk iş
olarak bu tarihi yapıların kapsamlı tanı-
tım tabelalarını astık. Detaylı tanıtım
içeren internet siteleri hazırlanıyor. İs-
tanbul’un kültür turizmi pastasından
Zeytinburnu’nun da önemli bir dilim
alacağına inanıyoruz.” 

tüRk şiirin önemli temsilcilerinden olan Arif
Nihat Asya’nın 45. ölüm yıl dönümü anısına
Çatalca Kaymakamlığı tarafından Anma

Programı düzenlendi. Programa; İlçe Kaymakamı İnci
Sezer Becel, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, AK
Parti İlçe Başkanı Yusuf Aslan, Belediye Başkan yar-
dımcıları, Meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Erşahin ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma progra-
mında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Erşahin yaptı. Prog-
ramda “Bayrak Şairi” olarak anılan Türk şiirinin usta
ismi Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” isimli şiiri okunur-
ken,  şiirin yazılış hikâyesi de canlandırıldı. Video göste-
rimi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden program,
öğrencilerin mini konseri ile son buldu. 

fakiryilmaz323@hotmail.com 

Mehmet Ağar

Robotik kodlama
eğitimi verildi

RobotlaR ve yazılım konularına ilgi
duyan 10 – 13 yaş arasındaki çocuklar Mi-
marsinan Eğitim ve Sanat Merkezi’nde bir

araya gelerek uzman eğitmenlerle birlikte çalışmalara
başladı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından ücretsiz
hizmet verecek Robotik Kodlama Eğitimleri Celaliye
Sanat Merkezi, Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezi
ve Mimarsinan Eğitim ve Sanat Merkezi’nde 3 ay bo-
yunca devam edecek. 

Becerileri gelişecek

Robotik kodlama eğitimlerinin çocuklar tarafından
yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Robotik kodlama,
günümüzde çocuklara yönelik eğitim olarak da veril-
meye başlanmış ve geleceğin teknolojilerinin üretilme-
sini sağlayacak olan bir alandır. Robotlara yönelik
günümüzdeki gelişmeler, robotların ve robotiğin öne-
mini daha belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır.
Kodlama ile beraber çocukların problem çözme bece-
rileri, yeni fikirler üretmeye yönelik becerileri, işlerin ve
projelerin planlanması ve takım olarak çalışabilme be-
cerileri ciddi anlamda gelişmektedir. Belediyemiz ço-
cuklarımıza ücretsiz Robotik Kodlama Eğitimleri
vermeye başladı. Çocuklarımız uluslararası yarışma-
lara katılarak geleceğin bilim insanları olma yolunda
ilerleyecek” ifadesini kullandı.  BARIŞ KIŞ

Büyükçekmeceli çocuklar robotik kodlama ve
yazılım eğitimleri konusunda bilgi almak için
Büyükçekmece Belediyesi’nin Mimarsinan Eğitim
ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Robotik 
Kodlama Eğitimi tanıtım toplantısına katıldı

Bayrak Şairi 
unutulmadı

5 günlük 
özel 

eğitim

Zeytinburnu
Belediye 
Başkanı 
Ömer Arısoy

Tarih boyunca mazlumun yanında
olan ülkemizin birilerinin engellemele-
rine rağmen büyümeye devam 
ettiğini söyleyen Ağar, “Emin olun 
ülkemizin geleceği bugünden daha
güzel olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti
devletinin kıymetini, kudretini bilelim”
dedi. Anma etkinliğine Yargıtay Üyesi
Prof. Dr. Ömer Faruk Aydıner, Bağcılar
Kaymakamı Mustafa Eldivan, İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sayım Yorgun, Elazığ Belediye
Başkanı Şahin Şerifoğulları, 
Bağcılar Emniyet Müdürü Hasan 
Demirbağ, Dersaadet Elazığlılar 
Derneği Başkanı Kürşat Koç da katıldı.

AĞAR: TÜRKİYE’NİN KIYMETİNİ BİLELİM

Mehmet Ağar Türkiye’nin
sürekli mazlumların 

yanında olduğunu söyledi.
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oguz8520@gmail.com

İmamoğlu,
gazetecilerin
sorularını
yanıtladı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19’uncu ilçe 
belediyesi ziyaretini Bağcılar’a yaptı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul konusunda
gerekirse sunum yapacağına ilişkin açıklamasını 
değerlendiren İmamoğlu, “Umarım yaparlar. Davet
ederlerse, ben de giderim. ‘Kapılarımız herkese 
açıktır’ şeklinde bir söylemi de var dünkü 
programında. Açıksa; biz, o kapıya gelmek 
istediğimizi ilettik. Lütfen randevu veriniz, 
gelelim. İstanbul adına yaratacağı olumsuzlukları,
bizzat biz size anlatalım” dedi

Tadı kaçtı
ERDOGAN RANDEVU
VERSIN GIDELIM

KANAL 
İSTANBUL
ÇAĞRISI

MUSTAFA DOLU

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, 19’uncu ilçe belediyesi ziyaretini Bağcı-
lar’a gerçekleştirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lok-

man Çağırıcı, İmamoğlu ve İBB Genel Sekreteri Yavuz
Erkut’u makam odasında ağırladı. İstanbul’un deneyimli
ilçe belediye başkanlarından Çağırıcı ile Bağcılar’ın sorun-
larını konuşacaklarını belirten İmamoğlu, “Başkan’ımızla
İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Bağcılar arasında nasıl di-
yalogları kuvvetlendirebiliriz, hangi konular şu an gün-
demde, neler yapılmış, neler yapılmalı; bu sorulara cevap
bulacağız. Verimli bir gün geçirmememizi diliyorum.
Umarım, hızlıca bütün İstanbul’un ilçelerini tamamlarız.
Yarıyı devirdik. Oldukça fazla ilçemiz var. Ama eş gü-
dümlü ve koordineli paylaşımla süreci yönetmek arzusun-
dayız. İBB’nin en önemli çözüm ortağı, ilçe belediyeleridir.
Belediye başkanı olarak benim de en önemli çözüm orta-
ğım ya da yol arkadaşım, paydaşım ilçe belediye başkan-
larıdır. Bu anlayışla hareket edeceğiz. Tüm
samimiyetimizle İstanbul’a hizmet önceliğinde hareket
edeceğiz” dedi.

Şansımız tabandan geliyor olmak

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden
Çağırıcı, İstanbul’un dünya başkenti olduğunu belirtti.
Çağırıcı, “Böyle bir şehirde, İBB ile birlikte çözüm üretme
adına çok güzel hizmetler yapılacağına inanıyorum. Daha
önceki dönemlerde belde belediyelerinde, ki o dönemden
geldiğim için biliyorum, bu sıkıntıları çok yaşadık. Çünkü
belde belediyelerinin planı ayrı, ilçenin planı ayrı, Büyükşe-
hir’in ayrı. Böyle büyük bir metropolde bu olmamalıydı;
ama daha sonra bunlar hep düzeltildi. Bizim şansımız, il-
çeden, tabandan geliyor olmanız, sizin ilçe belediye baş-
kanlığından geliyor olmanız. Bizleri iyi anlayacağınıza
inanıyorum. İnşallah Bağcılar’ımıza, İstanbul’umuza, her
şeyden önce yeryüzünde Allah’ın yarattığı en kutsal varlık
insana hizmet etmenin heyecanını yaşarız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Bağcılar’ın sorunlarının ele alın-
dığı sunumun yapılacağı salona geçildi. Sunumda, İma-
moğlu ile birlikte İBB üst yönetimi de hazır bulundu.
Başkan Çağırıcı ve beraberindeki ilçe belediye yöneticileri,
İBB heyetine sunum yaptı. Sunumun ardından İmamoğlu
ve Çağırıcı, inşaatı devam eden yeni belediye binası inşaa-
tında ve Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda inceleme-
lerde bulundu. Her iki başkan, Sancaktepe İlkokulu’na da
birlikte gitti. Müdür Selattin Ceylan’dan okulla ilgili bilgi-
ler alan İmamoğlu, öğretmenler odasında eğitimcilerle bir
araya geldi.

Kanal İstanbul İstanbul'un kaderi

İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin gündeme dair sorula-
rını yanıtladı. İlk olarak, “Dün Sayın Cumhurbaşkanı’nın
Kanal İstanbul’a dair önemli açıklamaları oldu. Finans-

man modeline değindiler. Daha önce Ulaştırma Bakanı
bir TV kanalında yaptığı açıklamada, ‘yap-işlet-devret’
modeliyle yapılacağını söylemişti. Ama Cumhurbaşkanı,
“Bulunursa yap-işlet-devret modeliyle, bulunamazsa hazi-
neden karşılanacak’ dedi. Gerekirse sunum da yapacağını
belirtti. Dün açıklamaları takip edebildiniz mi? Nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz bu finansman modelini” sorusunu yö-
nelten gazetecilere İmamoğlu şu yanıtı verdi: “Bir kere
finansman modeli tartışmasını bile yanlış buluyorum.
Türkiye’nin zaten bir finansman sorunu var. Bunu ben
söylemiyorum. Kamu kurumlarına iş yapan şirketlere sor-
sanız, zaten zorlukları dinlersiniz. Birinci boyutu bu. Ama
dünkü söylemlerinden en sevindirici olanı, bir sunum
yapma isteği. Çok önemli. Çünkü, ‘Biz yaptık, yapıyoruz,
bitirdik’ ya da ‘Kim isterse istemezse bizi ilgilendirmez, ya-
pıyoruz’ söylemlerinin yanı sıra bu söylem, doğru bir söy-
lem. Umarım yaparlar. Davet ederlerse, ben giderim.
Randevu talebimi de yineliyorum. Benim de anlatacakla-
rım var İstanbul adına. ‘Kapılarımız herkese açıktır’ şek-
linde bir söylemi de var dünkü programında. Açıksa biz, o
kapıya gelmek istediğimizi ilettik. Çünkü Kanal İstanbul’u,
İstanbul’un en kritik sorunu olarak görüyorum. Kaderi
olarak, dönüm noktası olarak görüyorum. Bizim fikirleri-
mizi dinleme açısından bu talebimizi tekrar iletiyoruz.
Lütfen randevu veriniz, gelelim. İstanbul adına yaratacağı
olumsuzlukları, bizzat biz size anlatalım. Cuma günü ça-
lıştayımız var. Sayın bakanlar dahil, bütün yetkilileri davet
ettik. Sayın Cumhurbaşkanı’nın uygun göreceği teknik in-
sanları da ağırlamaktan memnun oluruz. Yani Kanal İs-
tanbul projesi, ‘Ben yaptım oldu’ projesi o-la-maz!
İstanbul’un kaderidir, önemli bir husustur ve Sayın Cum-
hurbaşkanı’nın bu tarz söylemlerine dönük olumlu bakı-
şımı belirtmek isterim. Umarım amacına ulaşır tabi.”

Cuma namazında yineledim

İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Vakti saati geldiğinde
belediye başkanları ile görüşürüm’ dedi. O vakti saati siz,
Temmuz ayında yapmıştınız. Yeniden bir başvuruda bu-
lundunuz mu” sorusunu ise, “Tabii ki bulundum. Tale-
bimi ilettim. Bizzat da ilettim. Yani bir Cuma namazında
denk geldiğimizde de ilettim. Vakti zamanı geçiyor açık-
çası. Çünkü 30 belediye başkanımızla Eylül ayında top-
lantı yaptık. Şu anda Ocak’ın ilk haftası. 4 ay geçti. Sadece
o kanunla ilgili bir konuydu. Kanunla ilgili her şey kamuo-
yunda tartışıldı. Ama biz oturup tartışamadık. Sayın
Cumhurbaşkanı yok bu işin içerisinde. Sayın Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı ve bakanlar vardı ama davet edilmedik.
Birincisi bu. İkincisi; Kanal İstanbul süreci o kadar hızlı
ilerliyor ki, tümüyle olumsuz baktığımız bu süreçle ilgili
detayları aktarmamız için de en yakın zamanda buluşma-
mızın gerekli olduğunu, 16 milyon insan adına bu talebi
yaptığımı tekrar buradan yenilemiş olayım. Bu hafta da
yazılı olarak talebimi Sayın Cumhurbaşkanı’na iletece-
ğim” şeklinde yanıtladı.

İmamoğlu’na sorulan son soru, “Dünkü açıklamalarda
Montrö çok ön plana çıktı. Bu kanalın Montrö ile ilgili ol-
madığı, yeni bir su kanalı olduğu söylendi. Bugün de
Mevlüt Çavuşoğlu, ‘O kanaldan geçenlerden de para ala-
biliriz’ dedi. Montrö açısından değerlendirecek olursanız
siz nasıl bakıyorsunuz” oldu. İmamoğlu, bu soruyu da
şöyle yanıtladı: “Montrö bir Boğazlar antlaşması. Hem
Çanakkale’yi hem İstanbul Boğazı’nı ilgilendiren geçiş
haklarını elde eden, özellikle savaş gemileri gibi unsurla-
rın geçişiyle ilgili, bir nevi Karadeniz’in güvenliğini içinde
barındıran gerçekten önemli ve değerli bir antlaşma. Tabi
her ne kadar bu antlaşmayı yok sayan tavırlar ilk başta
söylendi ise de sonradan bunun öneminin anlaşıldığını,
özellikle hükümet temsilcilerinin bir kısmının dile getir-
mesi sevindirici. Çünkü çok önemli ve değerli bir an-
tlaşma. Türkiye tarihi açısından neredeyse yüz yıla
yaklaşıyor süresi ve bu kadar zamandır Karadeniz’de en
ufak bir sıkıntı yaşanmadı. Bu bizim için teminat. Böyle
bir teminatı bertaraf edecek hiçbir uygulamanın da doğru
olmayacağını düşünüyoruz. Kanal İstanbul, Montrö’yü
bypassa dönüştürebilir ve sıkıntı yaratabilir. Kafada bu
varsa, o zaman Çanakkale ile ilgili de bir müdahale ge-
rektirir ki Allah Korusun! Her iki yönüyle Allah korusun.” 

Montrö bizim için teminat

İstanbul’da fırtına etkili olacak
İstanbul, dün akşam saatlerinde yağışlı hava ve fırtına etkisine girdi. Şehrin farklı semtlerinde metrekareye 10 ile 75 kg arasında yağış
düştü. Kuvvetli, yer yer tam fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişlerinin Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor

İstanbul başta olmak üzere
Türkiye’nin kuzey ve batı böl-
geleri Pazar (dün) akşam saat-

lerinden itibaren Balkanlar üzerinden
gelen soğuk hava ile Akdeniz üzerinden
gelen yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Fırtına nedeniyle Marmara Denizi’nde
deniz ulaşımı seferlerinde (Şehir Hatları,
İDO, BUDO) iptaller yaşandı. Tarabya
Üstü Arabayolu Caddesi’nde ağaç dev-
rildi. TEM Halkalı Yan yol – İkitelli istika-

meti; Merkezefendi, Gümüşsuyu Davut-
paşa Cad. Tramvay yolu; Topkapı Altge-
çidi; Kadıköy Caferağa Mah. Mühürdar
Cad. Tramvay Yolu’nda göllenme oluştu.
Kabataş-Bağcılar Tramvayı seferlerinde
kısa süreli aksama yaşandı. Gece İstanbul
genelinde 1 araç göllenmeden kurtarıldı,
14 ayrı noktada çatı ve ağaç dalı temizliği
yapıldı. Kuvvetli Sağanak Yağış ve Fırtına
nedeniyle teyakkuz halinde olan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ekipleri (İtfaiye,

İSKİ, Yol Bakım, Park Bahçeler, Zabıta,
İBB Trafik, Çevre Koruma ve 153 Yerinde
Çözüm) alınan ihbarlara anında müda-
hale etti.

En çok yağış Beykoz'a düştü

Dün akşam saatlerinden itibaren kaydedi-
len yağış miktarları incelendiğinde Pazar-
tesi saat 12:00 itibari ile en fazla yağış;
Beykoz (74.7kg/m2), Eyüp Hamidiye
(74.4kg/m2), Şişli (68kg/m2), Tuzla
(68kg/m2) gibi kuzey ilçelerimizde göz-
lendi. İl genelinde ortalama 36.3 kg/m2
yağış kaydedildi.

Yağmur da devam edecek

Öte yandan, meteorolojik verilere göre;
İstanbul il genelinde kuvvetli, yer yer tam
fırtına (65-100km/s) şeklinde etkili olan
rüzgârlar ile birlikte kuvvetli sağanak yağ-
mur geçişleri (Pazartesi ve Salı toplam
60-120kg/m2) Çarşamba sabah saatle-
rine kadar devam edecek. İstanbul’da
hava sıcaklıklarının 9 Ocak’a kadar mev-
sim normallerinin 2-4°C altında, 10-19
Ocak tarihleri arasında ise mevsim nor-
malleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Eylül ayından itibaren mevsim normalleri
altında seyreden yağışlar nedeni ile

%33’ler seviyesine kadar gerileyen İstan-
bul’daki barajların doluluk oranı ise son
yağışlarla yüzde 40 seviyesine yükseldi.
UFUK ÇOBAN

U zayan sohbetlerin, geciktirilen buluşmaların,
soğuyan çayın tadı kaçar. Eğlencesi kalmaz
mantık dışı sürdürülen mücadelenin, sonucu

alınmayan emeğin, finali bilinen filmin. Nasıl ki şarjı
biten bir telefondan umudun kalmaz, kaçırdığın son
otobüse yetişme ümidin ne kadar beyhudedir. 

Farkında mısın? Koskoca bir ülkenin tadı kaçtı; ülke
tüm neşesini, eğlencesini yitirdi. Canını sıktılar bu  hal-
kın. Değerlerini, değerlilerini küçümsediler yurttaşın. 

Her şey aslında aklına girebileceğin, kandırabilece-
ğin birkaç kişi bulmakta. Önce güçlü olduğuna inanma-
larını sağlayacaksın, insan gücü sever çünkü, daha
sonra sana inananların desteğini her fırsatta seslendire-
ceksin ki kurmak istediğin sisteme bel bağlasınlar, aynı
davada olduklarını düşünsünler. Ondan sonra işler çok
daha kolaylaşır. “Kafese kapatılan maymunlar” deneyi
gibi onlar senin yerine senin sistemini savunacaklar, bu
uğurda en sert mücadelelere girişeceklerdir. Yalnız bu-
rada en önemli mesele “yeni” sözcüğünü sık sık dile ge-
tirmektir. Eskiye ait iyi ya da kötü ne varsa eleştirirsen
“yeni” nin eskiden çok daha iyi (!) olduğuna inanma-
ları kolaylaşır. Eskide kendine yer edinemeyenler için
kaçırılmayacak bir fırsattır yeni olan. 

Bu ülke nereye gidiyor böyle, diye düşünenlerden mi-
siniz? Söyleyeyim ülke bir yere gitmiyor. Lakin ülkeden
hızla uzaklaşanlar var. Gençler  ve yetişmiş beyinler
veda mektuplarını dahi yazmadan bir “elveda” deme-
den çekip gittiler ülkeden ve açtıkları yoldan gitmek ko-
nusunda tereddüt edenlerin endişelerini gidermekle
meşguller imrenilen yaşamlarıyla. Tüm gezegende bi-
limsel makale, üretim, toplumsal yaşama katkı ve bi-
limsellik alanlarında ilk 500 üniversite arasına yalnızca
bir üniversite sokabilen güzelim ülkem, bu güzide okul-
dan mezun ettiği ülkenin en diri beyinlerini gözleri yaşlı
halde değil gülücüklerle, çiçeklerle uğurluyor yaban el-
lere. Giden sadece zeki ve ülkesi adına üretim yapacak ,
yenilikler ve fark yaratacak bir beyin değil; insan hak-
ları, demokrasi, kadın ve çocuk hakları konusunda ev-
rensel değerleri savunan ve toplumu bu yönde örnek
olarak değiştirebilecek insanların uzaklaşması belki de
asıl mesele. Hurafelerden sıyrılmış bilimsel gerçeklikle
düşünebilen beyinlerin ülkeyi terk etmesi ekonomimizi
ilerleyen süreçte elbette olumsuz etkiler ama alınacak
ciddi tedbirlerle ve teşviklerle ekonomimizi düzeltme
imkanımız her zaman varken toplumsal bakış açımızı,
reaksiyon kabiliyetimizi ve kültürel yozlaşmamızı dü-
zeltmek, iyileştirmek siyaseten yapılabileceklerin çok
daha ilerisindedir ve çok daha fazla zaman ister. Başa-
rılı olmak da yerleşmiş kültürün değişebilme konusun-
daki hantal durumu göz önüne alındığında imkansıza
yakın bir yerde durur maalesef. Akşama kadar kahvede
oyun oynayıp, televizyondan izledikleriyle yorum yapan-
lar değil  ülkeyi terk edenler, kendi tarihini dizilerden
öğrenenler değil, kadınların özgürlüklerinin kısıtlan-
ması gerektiğini düşünenler değil, hayvanlara eziyet
edenler değil gelecekten beklentisi olan, bilimin aydınlı-
ğına inanmış, pırıl pırıl gençler gidiyor ülkeden.

Yurt dışına gitmeyip, hala bu topraklarda var olma
savaşı veren gençlerimiz yok mu? Elbette var. Kimisi
imkanı olmadığından gidemedi yurt dışına, kimi ailesini
bırakamadı kimini ailesi bırakamadı. Sınavlara girdi-
ler, sabahlara kadar ders çalışarak, günlerini aylarını
verdiler. Üniversiteler bitirdiler,tekrar sınava girdiler,
en yüksek puanları alarak derece yaptılar ama yine ol-
madı. Mülakat denen rezil, ahlaksız ve ilkesiz bir eleme
daha yapıldı bu yurdun gençlerine. Devlet kendi çocuk-
larını benden olan ve benden olmayan diye ayırdı hem
de öylesine açık ve kör gözüne parmak edasıyla yaptı ki
bunu içselleştirmek zorunda kaldı kariyerinin daha ba-
şındaki o yürekler. O düşüncedeysen devlette görev ala-
bilirsin, şu cemaate bağlıysan sana soru dahi sorulmaz,
bu dernektensen ismini söylemen yeterli… Eski Türki-
ye’yi yerin dibine sokmak için fırsat kollayanlar ne
kadar dipte olduklarını fark edemeyecek kadar hızla
paylaşıyorlardı koltukları. Dedim ya kimi arkasına bak-
madan terk etti ülkeyi, kalanların büyük kısmı da ha-
yallerinin yalnızca hayalden ibaret olabileceğini , ona
erişmenin bu ülkede eğilmeden mümkün olamayacağını
çok net görerek ya bir mağazada tezgahtar oldular ya
bir taksinin gece şoförü  ya da her neyse ne… Her biri
hayallerindeki yaşamın çok uzağına savruldu belki ama
şu çok net ki hepsi birer “mutsuz” oldular. Şu sıralar
ülkede genç işsizlik %25’lerde. 4 gençten biri işsiz, 4
gençten dördü de mutsuz.

“Gidecek bir yeri olsun gençlerin , yaşanmaya değer
bir yaşamları” Sibel’in yemek kartında 1 lira 40 kuruş
kalmış . 1 Lira 40 kuruş, 1 lira 40 kuruş. Beynimde
sürekli dönüyor bu cümle. Gençlerine küçük bir umudu
çok gören bu ülkede daha fazla nefes alabilecek gücü
ve nedeni kalmamıştı Sibel’in. Utanmanın zamanıdır
şimdi. Gerçekliğimizi sorgulamanın tam da yeri. 

Evet ülke bir yere gitmiyor. Giden ne biliyor musu-
nuz? Gözlerdeki yaşam sevinci, insanların ülkesinden
ve gelecekten beklentisi… 

Umut bizi terk ediyor. Tadı kaçtı ülkenin, eğlencesi ,
neşesi kayboldu. 

Sancaktepe şehitleri unutmadı
Recep Tayyip Erdo-
ğan Kongre merke-
zinde gerçekleşen

anma programına Sancaktepe
Belediye Başkanı Av.Şeyma Dö-
ğücü’nün yanısıra 65.inci hükü-
met Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, AK Parti İstanbul Milletve-
kili Osman Boyraz, Sancaktepe
Kaymakamı Adnan Çakıroğlu,
ile çok sayıda vatandaş katıldı
Programda, Sarıkamış Hare-
katı̀ nı anlatan 7 dakikalık bel-
gesel gösterimi yapıldı.
Belgeselin ardından, şehitler için
Kur’an-ı Kerim Tilaveti verildi.
İstiklal Marşı okunarak başla-

nan anma gecesinde kum sa-
natçısı Veysel Çelikdemir Sarı-
kamış’ı anlatan bir gösteri
sundu. Gecenin ilerleyen saatle-
rinde müzik korosu Türk Halk
Müziği’den oluşan konser verdi.

Birlikte güçlü bir milletiz

Omuz omuza savaştığımız gibi
bugünde omuz omuzayız diye
Sancaktepe Belediye Başkanı

Şeyma Döğücü, “Birlikte güçlü
bir milletiz. Biz hep birlikte Tür-
kiye’yiz. Allah kardeşliğimiz, bir-
liğimiz, beraberliğimizi daim
eylesin. Sarıkamış yüreğimizin
105 yıldır buz tutmuş köşesidir.
Her aralık ayında orası biraz
daha üşür, biraz daha sızlar.
Vatan aşkıyla yanan gençlerin
karlara altın harflerle yazmış ol-
duğu savaşın adıdır Sarıkamış.
Ecdadımız hayatının baharında
ayağında yazlık potinlerle iler-
lerdiler. Allahu Ekber dağları
yüz yıllar boyunca yaşayacağı
matemi ecdadımız 20’li yaşları
görmemişti ki” ifadelerini 
kullandı.
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E mziren anne her çalışma günü içinde
1,5 saatlik emzirme izni kullanabile-
cektir.

Bu izin anne yasal doğum iznini bitirdik-
ten sonra başlar çocuk 1 yaşını doldurdu-
ğunda sona erer.

Anne süt iznini hangi saatler arasında ve
kaça bölerek kullanılacağın kendisi belirler.

Anne, bebeğinden uzaktaysa bu izni dinle-
nerek ya da süt sağarak da geçirebilir. Ancak
günlük 1.5 saatlik süt iznini hem erken ayrıl-

mak yada geç gelmek hem de işyerinde mesai
saati içinde süt sağmak şeklinde gerçekleşti-
rilmesi yasal hakkın kötüye kullanılmasıdır.

Şayet annenin sütünün fazla olması ne-
deniyle fizyolojik nedenlerle mesai sıra-
sında sağma ihtiyacı doğuyorsa sağmada
geçirilen zamanın günlük 1,5 saatten dü-
şülmesi gerekir. Zira sağma eylemi, 10 dk
- 90 dk arasında gerçekleşebilen bir süreç-
tir. 1.5 saatlik sürenin bölünebilir şekilde
kullanılmasında yasada engel bir düzen-

leme bulunmamaktadır. 
İzin süresi günlük çalışma süresinden sayı-

lır ve yıllık izne hak kazanmak için gerekli
sürenin hesabına dâhil edilir. (İş Kanunu
Madde 55 ve 65)

Kadın işçinin izni nasıl kullanacağını iş-
verene yazılı olarak bildirmesi ve işverenden
iznin uygun bulunduğunu gösterir bir ispat

belgesi alması gerekir.
İşveren süt izninin kullanılmasını redde-

demez, anne de bu hakkından vazgeçemez.
Emziren annelerin doğumu izleyen 6 ay

içinde gece çalışması yasaktır, ayrıca günde
7,5 saatten fazla çalışmaya zorlanamazlar.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa
olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerle-
rinde, emziren çalışanların çocuklarını emzir-
meleri için işveren tarafından, çalışma
yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre
uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması
zorunludur.

Anne, bebeğinden uzaktaysa bu izni dinle-

nerek ya da süt sağarak da geçirebilir. Ancak
günlük 1.5 saatlik süt iznini hem erken ayrıl-
mak yada geç gelmek hem de işyerinde mesai
saati içinde süt sağmak şeklinde gerçekleşti-
rilmesi yasal hakkın kötüye kullanılmasıdır.
Şayet annenin sütünün fazla olması nedeniyle
fizyolojik nedenlerle mesai sırasında sağma
ihtiyacı doğuyorsa sağmada geçirilen zama-
nın günlük 1.5 saatten düşülmesi gerekir.
Zira sağma eylemi , 10 dk-90 dk arasında
gerçekleşebilen bir süreçtir. 1.5 saatlik süre-
nin bölünebilir şekilde kullanılmasında ya-
sada engel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Saygılarımla...

Süt izni kullandırma esasları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2018’de Türkiye tanıtım 
bütçemiz 18 milyon dolardı. 2019 yılında biz bunu 72 milyon dolara hatta
şimdi revizeler ile birlikte 75 milyon dolarlara taşıdık. Bu yıl itibarıyla hayata
girecek olan devlet ile beraber politikasıyla, sektörden alınan katılım payları
ile birlikte bu bütçeyi 180 milyon dolara çıkarıyoruz” açıklamasını yaptı

İ zmir Turizmde Dönüşüm Senaryo-
ları Raporu Tanıtım Toplantısı
bugün İstanbul'da bir otelde yapıldı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği
(TTYD) tarafından Türk Sanayicileri ve
İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliği
ile düzenlenen toplantıya Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı
sıra turizm sektöründen isimler ve turizm
yatırımcıları da yer aldı. Konuşmaların
ardından Turizmde Dönüşüm Senaryo-
ları Raporu sunumu gerçekleşti.

Turizm gelirini artıracağız

Bakanlık olarak çalışmalarındaki önceli-
ğin turizm gelirlerini tabana yaymak ol-
duğunu ifade eden Ersoy, "Biliyorsunuz
turizm öyle geniş bir olgu ve yapı ki, sa-
dece Turizm Bakanlığı ile ilişkilendirilemi-

yor. Bugün hepiniz yatı-
rımcısınız. Çevre Bakan-
lığı ile, Tarım ve Orman
Bakanlığı ile, Ulaştırma
Bakanlığı ile… Daha say-
madığım birçok bakanlık
ile ilişkili işleriniz var. O
yüzden devlet olarak stra-
tejik sektör ilan edilmesi
çok önemliydi ve değişi-
min başlangıcı bu olma-
lıydı. Ve değişim devlette
bu bakış açısıyla, bu yeni
vizyonla başladı. 'Bundan
sonraki öncelik neydi' di-
yecek olursak bizim ba-
kanlık olarak önceliğimiz
turizm gelirlerinin tabana
yayılması olması lazım.
Eğer stratejik sektör ola-

cak isek esnafı, taksicisi ve sektör olarak
tüm paydaşlarımızın ve azami sayıda va-
tandaşımızın turizmden pay almasını sağ-
lamamız lazım. Eğer turizmi tabana
yayamazsak yani biri yer biri bakarsa,

tüm turizm politikaları uygulayacağımız,
etkili ve sürdürülebilir olamaz. Bizim en
çok üzerinde durduğumuz konu bu."

81 ile yayılmamız lazım

Bir başka zihniyet ve vizyon değişikliğinin
de turizmi 81 ile yayma olduğunu dile ge-
tiren Ersoy, şunları söyledi: "Yeni cazibe
merkezleri oluşturmak olmalı. Sizler de
biliyorsunuz ki Antalya ve İstanbul ağır-
lıklı biraz da Ege’yi kapsayan bir turizm
yapımız var. Bunun İstanbul ve Antalya
olarak sürdürebilir olması mümkün değil.
Biz turizmi başta Ege olmak üzere, İç
Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney-
doğu Anadolu Bölgesine de hızlı ve planlı
bir şekilde yaymamız gerekiyor. Yeni tu-
rizm türleri, gastronomi olsun, kültür
olsun, doğa olsun, macera olsun… saya-
bileceğim bir çok turizm türleri var. Bun-
lar Anadolu’daki birçok şehrimizin her
birinin farklı farklı özellikleri, bunlardan
pay alma özellikleri var. Bu potansiyelin
doğru bir şekilde, yerel yönetimlerle bir-
likte çalışılarak tespitinin yapılıp, bunlarla

ilgili yoğun tanıtım yapılıp bu farkındalık-
larla ön plana çıkması sadece Türkiye’de
değil dünyada da ön plana çıkmasının
sağlanması lazım. Bunlar da bize klasik-
leşmiş turist profilinden farklı turist profi-
lini Türkiye’ye getirecek en etkin unsurlar.
Bunlara da yatırım yapmamız gerekiyor."

Örnek merkezler yapacağız

Yeni örnek turizm merkezleri yaratmak
için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan
Ersoy, "Biz bakanlık olarak iki büyük
proje üzerinde çalışıyoruz. Biri İzmir
Çeşme diğeri Aydın Didim bölgesinde.
Nasıl projeler bunlar, mega turizm proje-
leri. Bunlar doğaya saygılı, geri dönüşüme
duyarlı, emsal yoğunluğu düşük, yatay
mimari uygulanmış projeler. 12 aylık tu-
rizmin gerektirdiği alt yapı ve ürün çeşitli-
liğine sahip, kaliteli insan kaynağının
gereği olan yıl boyu istihdam ve personel
konforu sağlayan üniteleri içinde barındı-
ran. Küçük esnafa da çalışma fırsatı
sunan merkezler olarak planlıyoruz” açık-
lamasını yaptı. 

Dijital dönüşüm
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, dijital dönüşümün birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de önemli olduğuna
dikkat çekerek, “Araştırmalara göre dijitalleşme 2025 yılına kadar turizm sektöründe 305 milyar dolar ek değer yaratacak” dedi

kaslovski, Türkiye
Turizm Yatırımcıları
Derneği (TTYD) tara-

fından TÜSİAD işbirliği ile hazır-
lanan “Turizmde Dönüşüm
Senaryoları" raporunun kamuoyu
ile paylaşıldığı basın toplantısında
yaptığı konuşmada, "Ülkemizin
kalkınma dinamikleri içinde ve
üzerinde yoğunlaştığımız alanlar
arasında turizm sektörünü çok
farklı bir yerde konumlandırıyo-
ruz" dedi  ve ekledi: "Sektörün
ekonomiye doğrudan sağladığı

önemli bir katkı var; dış ticaret
açığının azaltılmasında kritik bir
rol oynuyor. Bunların yanı sıra
değer zincirinde etkileşimde ol-
duğu 50’nin üzerinde sektörde ya-
rattığı dolaylı katkı ile istihdam ve
sosyal politikalar içinde de önemli
bir yer tutuyor. Daha da kıymetlisi
ülkemizin tüm dünyadaki algısı-
nın şekillenmesinde çok kritik bir
misyon üstleniyor. Doğal ve kül-
türel zenginliklerimiz; ticaret, lojis-
tik ve mobilitenin merkezindeki
coğrafi konumumuz çok önemli

fırsatlar yaratıyor."

Büyük rol oynuyor

Turizmin dünyada büyük bir rol
oynadığını da anlatan Kaslowski,
"Turizm, dünya barışının, kültürel
yakınlaşmanın, küresel ekonomi-
nin katalizörü olması itibarıyla da
çok stratejik bir rol oynuyor. Bu
nedenlerle turizm sektörü ile diğer
hizmet ve üretim sektörlerimizin
sinerjisini küresel dinamikler
içinde daha güçlü bir Türkiye için
çok değerli görüyoruz. Turizm

sektörü ve genel olarak ekonomi
için turist sayısının artması kadar,
"turist başına gelirin
artırılması"nın da önemli oldu-
ğunu vurgulayan Kaslowbki, "Bu
çerçevede tanıtım araçlarının güç-
lendirilmesi; yatırımların yenilen-
mesi; turizm trendleri dikkate
alınarak yeni yatırımlara devam
edilmesi; altyapının güçlendiril-
mesi gereklidir. Bugün sizlerle
paylaşılacak çalışmada yer alan
önerilerin turizm odaklı strateji-
lerde yer bulmasını dilerim" dedi.

türkiye
Sınai Kal-
kınma Ban-
kası (TSKB)
Genel Mü-
dürü Suat
İnce, "Ban-

kacılık Söyleşileri" kapsamında bankacılık
sektörü, Türkiye ekonomisi ve TSKB'nin
performansına ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. Bankacılık sektörünün özellikle
2019'un ikinci yarısında canlanan kredi ta-
lebiyle birlikte kasım sonu itibarıyla kredi-
lerini kur etkisinden arındırılmış olarak

yaklaşık yüzde 6 arttırdığını belirten İnce,
Merkez Bankasının faiz indirimleri ve
kamu otoritelerinin aldıkları zamanlı ön-
lemlerin ekonomik beklentilerin olumlu
yönde gelişmesini sağlamasıyla 2020 yı-
lında da hem iş dünyasının hem de tüketi-
cilerin kredi talebinde artışın devam
edeceğini ve sektör bazında kredi büyü-
mesinin ivme kazanacağını öngördüklerini
söyledi. İnce, 2020’de umut olduğunu be-
lirterek, bankacılık sektörünün 2020'de de
kaynaklarını en uygun şekilde artırarak,
ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdü-
receğini ifade etti.

Akçansa ihracatta
rekora imza attı

akçansa Genel Müdürü Umut Zenar,
yaptığı açıklamada Akçansa’nın tüm küresel
ve yerel zorluklara karşı 2019 yılında başarılı

bir performans kaydettiğini söyledi. Zenar, “İhracat
bizim önemli bir gücümüz. Lojistik avantajımız ve etkin
liman yönetimimizle ihracat gelirimizi 2019’un ilk
dokuz aylık döneminde önceki yıla göre yüzde 131 ora-
nında artırdık. 2019 itibarıyla Türkiye çimento tarihinin
en yüksek ihracatını gerçekleştirdik” dedi.

Limancılıkta rekor yılı

Zenar, başarılı performanslarında son yıllarda önemli
gelişme gösteren Limancılık faaliyetlerinin önemli kat-
kısı olduğunu vurgulayarak, “Liman kapasite kullanım
oranımızda yüzde 46 artış sağladık. Akçansa Port Am-
barlı Limanından ilk kez bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon
ton klinker ihracat operasyonu gerçekleştirdik. Dolayı-
sıyla artık limancılıkta iddialı olduğumuzu rahatlıkla
söyleyebiliyoruz” diye konuştu. Akçansa’nın Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü’nün ardından 1915 Çanakkale Köp-
rüsü’nde de stratejik çözüm ortağı olarak yer aldığını
kaydeden Umut Zenar, “Dünya literatürüne geçen pro-
jelerde imzamızın olmasından gurur duyuyoruz” dedi.

Akçansa’dan Türkiye’de bir ilk!

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine entegre ettiklerini ve dijital-
leşme ile insan odaklı teknoloji gelişimini sağlamayı
amaçladıklarını söyleyen Akçansa Genel Müdü-
rü Zenar, uluslararası insan yönetim ve gelişim stan-
dardı olan Investors In People’da  Altın Standart’a 
layık görülmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. 
Akçansa, Altın Standart ile IIP 6. Nesil’de Türkiye’de, 
bu başarıyı gösteren ilk şirket oldu.  AYNUR CİHAN

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak
kuruluşu, Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi
Akçansa, 2019 yılı itibarıyla Türkiye çimento 
tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi

E-Ticaret’te
güven esas

Ömer MEŞE

omermese@gmail.com
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turizm geliştirme ajansı sayesinde turizm bütçelerinin yük-
seldiğini ifade eden Ersoy, şöyle devam etti: "Bazı rakamlar
verirsem nelerin değişeceğini çok daha iyi anlarsınız. 2018’de
Türkiye tanıtım bütçemiz 18 milyon dolardı. 2019 yılında biz
bunu 72 milyon dolara  hatta şimdi revizeler ile birlikte 75
milyon dolarlara taşıdık. Bu yıl itibarıyla hayata girecek olan
'devlet ile beraber' politikasıyla, sektörden alınan katılım pay-

ları ile birlikte bu bütçeyi 180 milyon dolara çıkarıyoruz. Önü-
müzdeki yıl inşallah 200 milyon  dolara, sonra 210, 2023’te de
220 milyon dolara bu tanıtım rakamlarını çıkaracağız. Bir kişi
gecelik gelirleri 62 dolardan 91 dolara getirmeyi hedefleyen bir
Türkiye’den bahsediyoruz. Burada artık biz gelire odaklanma-
lıyız. Bundan sonra artık Türkiye’nin konuşma vakti değil,
hızlı bir şekilde eyleme geçme vakti."

Tanıtım bütçesi 75 milyon dolara çıktı

TÜSİAD Başkanı Simone
Kaslowski, “Turizmde 

Dönüşüm Senaryoları”
raporunu açıkladı. 

Esnaf ve sanatkarlar arttı 2020’de umut var
tesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken,
yazılı açıklamasında, 2019'un esnaf ve sa-
natkar sayısı ile iş yeri açılışlarına ilişkin bil-
giler verdi. Esnaf ve sanatkar sayısının 2019
sonu itibarıyla 1 milyon 791 bin 201 oldu-
ğunu vurgulayan Palandöken,
"Esnaf ve sanatkar sayısı 2019'da
bir önceki yıla göre 37 bin 988
artarken bu esnaf ve sanatkarla-
rımıza ait iş yeri sayısı da bir ön-
ceki yıla göre 40 bin 809 artış
gösterdi" ded. Palandöken, Sicil
Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara

göre, 2019'da 238 bin 416 iş yeri açıldığının
bilgisini paylaştı. İş yeri kapanışları hak-
kında da bilgi veren Palandöken, "Geçen yıl
114 bin 977 iş yeri de kapandı. İş yeri kapa-
nışları bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı.

En fazla iş yeri açılan ve kapa-
nan illerin başında İstanbul ge-
liyor. 2019 boyunca iş yeri
açılışının en fazla olduğu iller
27 bin 761 ile İstanbul, 15 bin
253 ile İzmir, 13 bin 643 ile An-
kara, 12 bin 130 ile Antalya ve 9
bin 634 ile Bursa oldu.”

alıcı ve satıcının birbirini kar-
şılıklı olarak görmediği e-tica-
ret ortamında güven
unsurunun daha fazla ön
plana çıktığına dikkati çeken
Pekcan, yapılan araştırmaların

da bunu ortaya koyduğunu söyledi. Pekcan, Türkiye'de
yaklaşık 75 milyon kişinin geniş bant internet sistemine
erişim sağladığını ancak e-ticaretin kullanım oranının
yüzde 5,3'te kaldığını, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde
11 seviyelerinde bulunduğunu söyledi. Pekcan, Türkiye
İstatistik Kurumu verilerinin, tüketicilerin yüzde 45'inin
ödemede sistemlerine duyulan güvensizlik ve gizlilik,
yüzde 27’sinin ise satış, iade ve şikayetlerinin değerlendi-
rilmesi konusunda karşılaşabileceği sorunları dikkate ala-
rak e-ticarete yanaşmadığını gösterdiğine işaret ederek,
şunları kaydetti: "e-ticarette güven ortamının tesis edil-
mesi için Bakanlık olarak TOBB'un iş birliğiyle güven
damgası sistemini oluşturmuş bulunuyoruz. e-ticarette
gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşa-
dığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının
etkin rol oynamasını bekliyoruz."

Siteler denetlenecek

Pekcan, ilgili yasal düzenlemedeki kriterleri sağladığı tes-
pit edilen e-ticaret sitelerine güven damgası tahsis edilece-
ğini belirterek, şöyle konuştu: "Tüketicinin korunması,
kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzu-
atlara uygun davranacak bu siteler denetlenecek ve belli
aralıklarla yapılacak sızma testleri sayesinde de güvenlik
açıkları varsa tespit edilecek. Burada alıcıların sipariş hak-
kında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerinin etkin bir şe-
kilde yönetilmesi sağlanacak. Elektronik ticarete konu
malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri, kargo ve
takip sistemi hakkında da bilgi alınabilecek. Ayrıca güven
damgası sağlayıcıları tarafından oluşturulacak çevrim içi
şikayet sistemi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıklar
da çok daha hızlı bir şekilde çözülebilecek. ”

Suat
İnce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin
tabana yayılması gerektiğini belirterek, vatandaşın

turizmden pay alması gerektiğini ifade etti. 

Türkiye’yi bütün
dünya tanıyacak



İ Yİ Parti “Yerel Yönetimler Çalıştayı”nın
İkincisi, 4-5 Ocak 2019 tarihlerinde An-
kara Büyük Anadolu Otel'de yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Man-
sur Yavaş'ın da katıldığı 2. Yerel Yönetimler
Çalıştayı'nda Yerel Yönetimler Yasası'na iliş-
kin görüşler alındı, "iyi belediyecilik" kriterleri
ve belediyelere kaynak oluşturma yolları tar-
tışıldı. 43 ilden, 390 belediye meclis üyesi,
yerel yönetimden sorumlu il başkan yardım-
cıları ve belediye başkanlarının katılım gös-
terdiği çalıştayda yerel yönetimlerle ilgili
mevcut yasalar konusunda görüşler alındı.
Ayrıca partinin yerel yönetimlere bakışı ve
"iyi belediyecilik" kriterleri tartışılarak, beledi-
yelere kaynak oluşturma ile imar ve ihale ko-
nusunda teknik bilgiler verildi.

Kurulamaz dediler kurdunuz

Çalıştayın ikinci gününde İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener bir konuşma yaptı.
Belediye Başkanlarına ve Meclis Üyelerine
seslenen Akşener, “Engeller koyanlar, tel ör-
güler çekenler, elektrikleri kesenler, her gün
başka bir zulümle karşımıza gelenler acaba
düşündüler mi? Biz ne kurduk, kader ne
serdi? Ben arkadaşlarıma kalpten inanarak
cesur insanlar dedim, cesurlar hareketi
dedim. Bugün o çelik duvarda kocaman bir
gedik açan ve şimdi pek çok insanın korkula-
rının önüne geçmeye, o yolu açmaya irade
koymuş insanlar olarak Türkiye'nin en azın-
dan yerel yönetimlerde nefes almasını sağla-
dınız. Allah hepinizden razı olsun.
Kurulamaz dediler kurdunuz, yapamaz de-
diler yaptınız. Ne yaparsak yapalım demok-
rasiyi işletemiyoruzu, imkansız
karamsarlığını yıktınız ve aziz milletin değerli
mensuplarına yapabilirizi adım adım göster-
diniz. Gösterdiğiniz için de 31 Mart akşamı
gördük ki, Armada su alabiliyormuş. Gör-
dük ki, tankla, tüfekle gelseler bile insan ira-
desinin, hukukun üstünlüğüne inananların
ve Allah’ın dışında bir Allah’ın kulundan
korkmayanların, korkutulanların üzerindeki

perdeyi nasıl yıkılabileceğini gösterdiniz. Çok
şey başardınız” dedi. 

Yavaş beni çok sevindirdi

Bizler ister siyasi, isterse STK’lar üzerinden
yürüyelim bu ülkeyi somut olarak yönetecek
bir projeyi hayata geçirecek adımı attık diyen
Akşener, “Biz Başbuğumuzu Cumhurbaş-
kanı yapamadık, Başbakan yapamadık.
Şimdi diyorlar, Mansur Yavaş’ın seçilmesine
Meral Akşener sevindirik oldu. Evet sevindik,
çünkü ilk defa bir arkadaşımız somut bir so-
nuçla Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı
oldu” ifadelerini kullandı.   İYİ Parti iki şey-
den vazgeçmeyecek diyerek, bunlardan biri-
nin nüfus cüzdanı diğerinin bayram sofrası
olduğunu belirten Akşener şu sözlere yer
verdi: “O nüfus cüzdanı benim için vazgeçil-
mezdir. O nüfus cüzdanını çıkaran bu ülke-
nin ağasıdır, paşasıdır, reisidir. Bir diğeri
bayram sofrası. İşte burası bayram sofrası.
Her siyasi gelenekten gelen belediye meclis
üyelerimiz belediye başkanlarımız burada.
Biz kimsenin etnik kökenine bakmayacağız.
Biz bu Türkiye’yi and olsun ki, o bayram
sofrasına oturtacağız" Libya tezkeresi konu-
sunda önce parti uzmanlarıyla bir araya ge-
lerek en ince teferruatına kadar çalıştıklarını,
sonra iki defa başkanlık divanını ile birlikte
toplantı yapıp tekrar çalıştıklarını anlatan
Akşener, tüm bu prosedürün iktidar sözcü-
leri tarafından kötü bir şeymiş gibi anlatıldı-
ğını, halbuki olması gerekenin de bu
olduğunun altını çizerek, Genel Merkez’de
bu sistemi işlettiklerini, Belediyelerde de
bunu işleteceklerini sözlerine ekledi. 

Monşerleri küçümsediler

Ortadoğu’nun lideri olma hevesi, Kahire öğ-
retisinin getirdiği sabitelerin sonuçlarıyla ge-
linen durumu eleştiren Akşener, “Kardeşim
hissiyatı, duygusallığı, siniri bir kenara bırak.
Rasyonel ol, gerçekçi ol, sağ duyulu ol ve
Esad ile barışın. Esad insanlarını öldürmüş
amenna peki bu 2011’den günümüze kadar
Suriye’de olanlara baktığınız zaman diğerleri

Suriyelileri pa-
muğa mı sardı?
Milyonlarca insan
da orada öldü.
Sayın Erdoğan
eğer sinirini yene-
miyorsan, enaniye-
tini yenemiyorsan,
rasyonel olamıyor-
san, ben Suriye’ye
gidip Esad ile gö-
rüşmeye, bu prob-
lemi çözmeye
hazırım. Buradaki
deneyim Libya konusundaki meçhule hayır
dememize sebep oldu” dedi.

Sayın Erdoğan'a acıyorum

Sosyal devletin açını doyurmak, işsizine iş
bulmak zorunda olduğunu hatırlatan Akşe-
ner konuşmasını söyle sürdürdü, “Cumhur-
başkanı bu ülkenin Babası değildir. Bugünkü
cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde
Sayın Cumhurbaşkanı kendisini bu ülkenin
babası sanmaktadır. Seçilmiş, bir dahaki se-
fere seçilemeyecek bir konumdadır. Bizim
babamız değildir, biz onun evlatları değiliz.
Bizim vergilerimizle orada oturmaktadır on-
ları da çar çur etmektedir. İsrafa son vermek
gerekir, yolsuzluğun önünü kapatmak gere-
kir, aile bireylerini kayırmaya son vermek ge-
rekir. Biz bunu başaracağız ve Belediye
Başkanlarımızla, Belediye Meclis Üyeleri-
mizle başaracağız. İyileştirilmiş parlamenter
sisteme dönüşün yolu açıldı bundan kaçış
yok. Ben Sayın Erdoğan’a acıyorum bu
kadar gücün altında,  bu kadar karın, daire
başkanının alacağı bir kararın bile kendisin-
den sorulduğu bir kişi bununla yaşayabilir
mi? Sarayda kurulan bir düzenek, kendine
ait bir düzenek yaratmış, bir hayat tarzı ya-
ratmış, bütün işler tek bir kişinin iki dudağı
arasında işliyor.” 

Ankara şeffaf bir belediye olacak

Çalıştaya iştirak ederek bir konuşma

yapan Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, 9 aydır verdikleri söz-
leri gerçekleştirmek için çalıştıklarını,
ortak aklı, liyakati, adaleti hep ön planda
tuttuklarını, rant baronları ve kolay yol-
dan zengin olmaya alışmış zihniyetler de
dahil olmak üzere hiç kimseye toz zerresi
kadar taviz vermediklerini anlatarak ko-
nuşmasına başladı. 
Başından beri belediyeciliğin zihniyet dö-
nüşümüne, yönetim anlayışı değişikliğine
ihtiyacı olduğunu söylediklerini hatırlatan
Yavaş, “Zihniyet dönüşümünün birinci
şartı, herkesin hukuk ve idare karşısında
eşit olmasıdır. Nasıl ki sıradan bir hemşeh-
rimize mevzuatı uyguluyorsak, imar oyun-
larıyla Ankara’nın rantına el koymak
isteyenlere de tavizsiz mevzuatı uyguluyo-
ruz. Son günlerde kamuoyunda sıkça yer
alan konuda olduğu gibi artık rantçılar,
Ankara’nın imkanlarına el koyamayacak;
haksız kazanç sağlayamayacaklardır.
Çünkü, hemşehrilerimiz, Ankara’nın hava-
sını, suyunu, yeşilini, taşını, toprağını, ta-
rihi dokusunu ve tüm canlılarını bize
emanet etmiştir. Bunları korumak, geliştir-
mek ve gelecek nesillere emaneti sağlam
olarak teslim etmek, bizim görevimizdir.
Bu görevimizi yerine getirmek için bilimle,
ortak akılla ve çağdaş bir belediyecilik an-
layışıyla çalışıyoruz. Nedir bu anlayış?
ölçülebilir, denetlenebilir, şeffaf ve sür-
dürülebilir bir belediyeciliktir” dedi. 
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ABD, ‘İran’ın Ortadoğu 
Valisi’ni öldürdü

A BD Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon),
Cuma günü Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda
İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve

Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'i bir füze
saldırısıyla öldürdü.

Kasım Süleymani, İran'ın ülke dışındaki operasyonla-
rından sorumlu komutanıydı. Hatta  Arap Baharı’ndan
sonra İran’ın etkisinin arttığı Suriye, Yemen, Irak ve 

Lübnan’daki  fiili ‘İran’ın Ortadoğu Valisi’ydi. Lübnan,
Suriye, Irak ve Yemen'deki iç çatışmalarda önemli bir rol
oynadı. Ortadoğu’daki politikaların belirlenmesinde de
İran'ın bölgedeki gücünün mimarıydı.

Bu bağlamda Kasım Süleymani, İran’ın dini lideri
Ayetullah Hameney’in en yakın çalışma arkadaşıydı.
Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Caferi’nden daha et-
kili bir figürdü. Öyle ki önümüzdeki sene yapılacak olan
İran Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muhafazakarların yani
İran rejiminin en güçlü Cumhurbaşkanı adayı olarak gö-
rülüyordu.

Dolayısıyla geçmişi itibariyle Sovyet Rusya’sında as-
keri ve istihbari birikiminden ötürü Rusya Başkanı Pu-
tin’le özdeşleştirilerek, ‘İran’ın Putin’i olması
bekleniyordu.

ABD tarafından Süleymani'nin öldürülmesi, İran'a
karşı etkili bir savaş başlattığı siyasi bir gerçektir. Böyle
bir silahlı çatışmayı bölge ve hatta tüm dünyaya yay-
makla tehdit edecektir. 

Ancak İran ve ABD’nin karşılıklı bir savaş eşeğine ge-
leceğini beklemiyorum. Nitekim iki ülke de; savaşın geti-
receği ekonomik yıkımdan çekiniyor. İki ülkenin de halkı,
savaş istemiyor. Iran Batı'ya karşı savaşmıştır. Siz bak-
mayın medyada dönen ezber cümlelere, Yunan, Roma
Pers savaşları yüz yıllar önce yaşanmıştır. İran daha çok
şia inancını benimsedikten sonra daha soft bir
siyaset/savaş izlemiştir. Elbette bu suikast nedeniyle veka-
letler üzerinden bir gerilim, birkaç bombalama ve saldırı
kuvvetli ihtimaller arasındadır.

Süleymani'nin öldürülmesi, Amerikan dış politikasının
suç kapsamıyla ilgili uzun süreçli bir tartışmanın başlan-
gıcıdır. İsrail tarafından dünya emperyalist ‘siyaset sözlü-
ğüne’ sokulan “hedef cinayetler”, ABD tarafından
yaklaşık yirmi yıl boyunca Güney Asya'dan Latin Ameri-
ka’ya, Orta Doğu'dan  Afrika'ya uzanan ülkelerde icra
edildi. Bu saldırının uluslararası hukuk noktasında ABD
ve İsrail’e geri bildirimi çok tartışılacak. 

Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri başkanı-
nın üçüncü bir ülkeyi yasal olarak ve açıkça ziyaret eden
üst düzey bir devlet memurunun öldürülmesini, emir ver-
mesi ve daha sonra alenen sorumluluk alması emsalsiz
kötü bir örnek teşkil ediyor.

Amerika dışından Batılı ve Avrupalı ülkelerde gelen
tepkiler 2015’de İran ile P5+1 arasında imzalanan nük-
leer yakıt üretimini yavaşlatma mutabakatın tamamen
çökeceğinden korkuluyor. Ayrıca Irak, egemenlik hakları-
nın ihlal edildiğini ve aşağılandığını düşünüyor, bugün
Irak, ülkesindeki ABD askeri varlığını sert ve kati bir so-
nuçlarla tartışıyor.

Elbette Kasım Süleymani de sıradan bir asker değildi.
İran’ın tüm Ortadoğu politikalarından sorumlusuydu.
İran’ın Ortadoğu’daki beyni idi. Suriye ve Irak özelinden
yüz binlerce masum müslümanın kanı eline bulaşmıştı.

İran Rejimi, bu suikastle, halkın karşı ayaklanmasına
karşı önemli bir motivasyon oluşturdu. Böylelikle İranlıla-
rın ilk gündemi ekonomik sorunlar ve rejim değil; ABD
düşmanlığı oldu. Nitekim Süleymani’nin cenazesi rejime
muhalif Ahvaz gibi şehirden geçirilerek getirildi. Elbette
bu durum, İran’ın ABD'ye karşı bir misilleme yapmaya
da mecbur bırakıyor.

Formun Üstü

Gelecekle ilgili senaryolara baktığımızda, İran Hür-
müz Boğazı’nı trafiğe kapatabilir. Irak, Birleşik Arap
Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Katar gibi ülkelerin pet-
rol ve doğal gaz taşıdığı boğazın kapanması, dünya petro-
lünün yüzde 25’inin akışının kesilmesi demektir. Varil
başına 60 dolar olan ham petrol, suikastten sonra 70
dolar seviyelerine geldi. Daha da artması ihtimal 
dahilindedir.

Lübnan Hizbullahı, Irak Haşdi Şabi grupları ve Suri-
ye’deki milisleriyle İsrail ve ABD dış misyonlarına saldırı-
larda bulunabilir. Boğazlardan geçen çok sayıda ABD
donanma gemilerine müdahale edebilir.

Donald Trump’ın 2020 Başkanlık Seçimleri’nde yeni-
den seçilmesi olasılığını da artıracaktır.Trump çizilen ka-
rizmasını topladı. Ayrıca Washington’daki azil sürecini
akamete uğratabilecek böylesi bir gelişme oldu. Trump,
Seçimlere daha havalı giriyor.

Süleymani, belki İran’ın Putin’i olacaktı. Ancak ölümü
İran içerisinde yeni dengeler getirecektir. Dini lider Ali
Hameney, Cumhurbaşkanı seçimine yeni bir aday araya-
cak. İran’da reformcu kanat en büyük rakipten kurtuldu.
Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Cafe-
ri’nin sert ve tehditkar açıklamaları,’dostlar alışverişte
görsün’den öteye geçmiyor. İran,en güçlü askeri operas-
yonel subayını kaybetti. Bunu yeniden tesis etmesi zaman
alacaktır.

Özetle Süleymani’nin ölümüne Hamaney dışında 
üzülen yok. 

Bölge ülkelerine baktığımızda kazanan Türkiye oldu,
diyebiliriz. Suriye ve Irak iç savaşları ve PKK ile müca-
dele de Kasım Süleymani epeyce Türkiye’nin ayağına do-
lanıyordu. Türkiye,Arap Baharı’nda kaybettiği
psikolojik,siyasi ve askeri üstünlüğü Ortadoğu’da fırsata
çevirebilir. Tabii aynı hataları tekrarlamazsa. Yine böl-
gede Suudi Arabistan,İsrail ve körfez ülkeleri de mem-
nun; bunun dışında İran siyasetinin egemen olduğu
Lübnan, Irak,Yemen ve Suriye’deki ‘Arap şii-politik un-
surlar’ ve sunni toplumlar da ziyadesiyle olumlu sonuç
alacaktır. Özellikle İran’ın mezhepçi politikalarının ters
etki yaptığı ve şii-arap toplumunun yoğun eleştiri getirdiği
Lübnan ve Irak’ta taşlar İran’ın aleyhine değişmesi 
muhtemel.

Sonuç olarak Kasım Süleymani üzerinden İran’ın Or-
tadoğu’dan çekilmesi isteniyor. İran’da büyük bir direnç
gösteriyor. Önümüzdeki günlerde bu direnç karşılıklı test
edilecek ancak 3. Dünya savaşından bahsetmek şuan için
mümkün değil. Ancak Ortadoğu çatışma süreci, hem
vekil savaşları, hem de devletlerarası boyutuyla tırmanma
gösterebilir.

Bu vesile ile görüşmelerimizi ifade etmemize imkan
sağlayan DAMGA GAZETESİ ailesine ve sevgili Ali Ta-
rakçı’ya hasreden teşekkür ederim.

Mansur Yavaş: Türkiye’de ilkleri gerçekleştirdik

Elimiz kolumuz
bağlı durmayız

şeffaf belediyecilik alanında Türkiye’de ilk kez bir belediyenin
tüm ihaleleri canlı yayınlamaya başladığının altını çizen Yavaş,
“Göreceksiniz, bu hamle dalga dalga yayılacak ve insanlar bir
süre sonra kendi il veya ilçelerindeki yöneticilere “siz niye yayın-
lamıyorsunuz?” diye sorar hale gelecek. Böylece “belediyecilik”
ve “yolsuzluk” kelimelerinin yanyana gelmesinin kökünü kazı-
mak için çok büyük bir hamle yapılmış olacak. Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi olarak bunun öncüsü olmaktan büyük bir

mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.  Yavaş konuşmasını,
“Belediye başkanlığım süresince isterim ki “bu şehrin her ağa-
cına elim, her karış toprağına terim değsin.” dileğim odur ki “bu
şehrin herhangi bir kuytu köşesinde, hiç bir hemşehrim aç ve
açıkta kalmasın.” Dönemin sonunda Ankaralıların “Allah razı
olsun” demesi, benim için en büyük ödüldür. Bu ödülü hak
etmek için gece gündüz çalışacağıma bir kez daha söz veriyo-
rum” diyerek sonlandırdı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İs-
tihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Eti-
mesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde

inşa edilen yeni binasının açılış törenine katıldı.
Çok sayıda bakan ile davetlinin katıldığı törende
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılında
MİT'in kanunu batan sona yenileyerek, günün
beklentilerine uygun hale getirdiklerini bildirdi.
MİT'in zaman zaman tartışmaların merkezine
yerleştirildiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin ve
milletin MİT'e olan ihtiyacının hiçbir zaman azal-
madığını vurguladı. İstihbarat bilgilerinin sadece
savaş değil, barış dönemlerinde de devletin bekası

için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Erdoğan,
"Bugününe hâkim olmayan geleceğini şekillendi-
remez. Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten
geçtiği şu dönemde MİT'in desteğine her zaman-
kinden daha çok ihtiyaç bulunuyor. Geniş bir
coğrafyada gece gündüz fedakârca görev yapan
isimsiz kahramanlarımızı her birinin başarılarıyla
gurur duyuyoruz. İnşallah bugün, açılışını yaptı-
ğımız yeni hizmet binasıyla teşkilatımızın gücü ve
imkânları daha da artmıştır. Dünyanın âdete ye-
niden yapılandığı bir dönemde geçiyoruz. Bu
sancılı süreçte karşı karşıya bulunduğumuz teh-
ditler hem değişiyor hem artıyor. Yeni dönemin
tehdidi hiç şüphesiz terördür. PKK, YPG, FETÖ,
DEAŞ gibi terör örgütleri adeta ülkemize karşı
topyekûn savaş ilan etmiş durumdalar. Bir başka
önemli tehditte bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı iç
karışıklıklar ve bunların yol açtığı krizlerdir."

Planlar bir bir işliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den kaynaklı
her gelişmenin hem terör hem göç hem de siyasi
sonuçları itibariyle Türkiye'yi doğrudan ilgilendir-
diğini kaydederek, "Aynı şekilde Irak'ta yaşanan
hadisede doğrudan ve dolaylı olarak ülkemize
yansımaları oluyor. Doğu Akdeniz'de ülkemiz
aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç
mücadelesinin sonucu yakın geleceğimiz için ha-
yati öneme sahiptir. Bu tablo karşısında elimiz
bağlı duramayız. Kendi oyun planımızı geliştir-
meye ve hayata geçirmeye mecburuz. Böyle zorlu
bir dönemde MİT’in yürüttüğü çalışmalarla bize
gerçekten çok büyük destek sağlıyor” dedi. 
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Partisinin Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda konuşan İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, “Yerel yönetimlerde aldığımız başarılarla
Türkiye rahat bir nefes aldı. Karamsarlığı yıktık, önümüze çıkardıkları
engelleri bir bir aşarak, herkese cesaret verdik” ifadelerini kullandı

Demirtaş’ın yaşam 
biçimi değiştirilmeli

1 Ocak günü Demir-
taş ve HDP Hakkari
Milletvekili abdullah

Zeydan'ı Edirne F Tipi cezaevinde
ziyaret eden cHP Milletvekili Sez-
gin Tanrıkulu dün periscope üze-
rinden yaptığı yayında Demirtaş'ın
sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgi
verdi. Tanrıkulu, "Selahattin De-
mirtaş'ın sağlığıyla ilgili buradaki
ziyaretimin ardından sınırlı bir
açıklama yaptım ve kendi gözle-
mimle durumunu paylaştım. Sağ-
lık durumuyla ilgili benim kişisel
kaygılarım devam ediyor ki o kay-
gıları destekleyen, doktor raporları
da var. Henüz teşhis süreci ta-
mamlanmış değil. Tedavisinin
Edirne F Tipi cezaevi'ndeki o ağır
koşullarda yapılması mümkün

değil" ifadelerini kullandı. Tanrı-
kulu, "Değişik ilaçlarla bir tedaviye
başlanmış ama doktorun Demir-
taş'a önerdiği başka bir yol da var-
mış. Doktor Demirtaş'a 'yaşam
biçimini değiştirmesi önerisi yap-
mış" dedi.

Cezaevinde olmamalı 

Demirtaş'ın 12 metrekarelik bir
odada 3 yıldır kaldığına vurgu
yapan Tanrıkulu, "Tabii doktor 'sağ-
lık koşulları nedeniyle cezaevinde
olmamalıdır' yazamıyor, diyemiyor
kendisine. Selahattin Demirtaş'ın
kendisine 3 öğün mazgaldan veri-
len yemeği yemek dışında bir de
kantinden verilen sınırlı sayıda ve-
rilen şeyler dışında bir şey yeme
şansı yok” ifadelerini kullandı.

Meral 
Akşener

TURKIYE RAHAT 
BIR NEFES ALDI
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H ava kirliliğine neden olan zararlı
partikül maddeler (PM2,5) akci-
ğer ve alt solunum yolları başta

olmak üzere birçok hastalığa yakalanma
riskini artırıyor. İnsan sağlığını sigara kadar
tehdit eden hava kirliliği dolayısıyla Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) rakamlarına göre her
yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor, Türki-
ye’de ise bu rakam 30 bin civarında. Havası
en kirli ülkelerde başı Hindistan, Çin, Mısır,
Pakistan çekiyor. Buradaki en önemli faktör
düzensiz şehirleşme ve trafik yoğunluğu.

En büyük risk Bursa'da

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr.
Hüseyin Toros, hava kirliliğinin insan sağ-
lığı için ne kadar tehlikeli olduğunu gözler
önüne sermek amacıyla sigara üzerinden
bir çalışma hayata geçirdi. 2018 yılı hava
kirliliği değerleriyle nüfusu en fazla olan 4
büyük ili baz alarak sigara üzerinden he-
saplama yapan Dr. Toros, “İstanbul’un ha-
vasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye
eş değer. Bu rakam Ankara’da 17, İzmir’de
23, Bursa’da ise 38 olarak bul-
duk. Hava kirliliği oranı her şe-
hirde aynı değil. O yüzden
sigara paketi sayıları da değişi-
yor. Şehri planlarken meteorolo-
jik şartlar, çarpık yapılaşma,
sanayileşme ve o yıl içindeki de-
ğişkenler oranı etkiliyor” dedi.
Nüfus ve trafik yoğunluğuyla
birlikte hava kirliliğinin de arttı-
ğını Dr. Hüseyin Toros, “İstan-
bul’da 4 milyonun üzerinde
kayıtlı araç var. Bu araçlar ge-
nelde fosil yakıt kullanıyor.
Doğal gaz dışında evlerimizde
kullanılan diğer yakıtlar da dahil
olmak üzere atmosferi kirletiyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Meteorolojik şartlara
bakmak gerek

Şehirleşmenin hava kirliliğini artırdığını be-
lirten Dr. Toros, “Fakat şehirleşme iyi plan-
lamışsa örneğin, meteorolojik şartlar göz
önünde bulundurmuşsa hava kirliliği oranı
yükselmeyebilir. Ancak dünya genelinde şe-
hirler meteorolojik şartlara göre planlan-
madığı için hava kirliliği giderek artıyor”
diye konuştu.

Rüzgarlar dikkate alınmalı

Hava akımı olmadığı zaman kirliliğin arttı-
ğını vurgulayan Dr. Toros, “Sanayi tesisle-
rinden çıkan duman rüzgarla birlikte şehir
merkezine doğru gidiyorsa iyi bir planlama
yapılmamış demektir. Evler, cadde ve so-
kaklar hakim rüzgar yönüne paralel olarak
yapılmalıdır. Buna dikkat edilmezse şehir-
lerde hava akımı olmayacağı için kirlilik
miktarı artar” ifadelerini kullandı. Her yıl
dünyada İstanbul nüfusunun yarısı kadar

insanın si-
gara ne-
deniyle
hayatını
kaybettiğini söyleyen Dr. Hüseyin Toros,
hava kirliliğinden ölen insan sayısının da
bir o kadar olduğunu vurguladı.

En önemli sorunun sebebi

Sigara ve hava kirliliğinin önüne geçilme-
yen iki önemli problem olduğunu aktaran
Dr. Toros, “Havada kirliğe neden olan par-
çacıklara partikül madde (PM) diyoruz. Bu
parçacıkların çapları 2,5 mikrometreden
daha küçükse ve biz bunları soluyorsak
önce akciğere sonra kalbe, damara en son
da beyne kadar gidip hasara neden oluyor.
İnsanların önündeki en önemli sorun
PM2,5’dur. Bu değerle sigarayı eşleştirdik.
PM2,5’in ortalama değeri 22 mikrogramsa

günde bir adet siga-
raya eşdeğer olduğu
tespit edildi. Örneğin
şu anda bulunduğu-

muz ortamda hava kirliliği 22 μm/m³ ise
bu bir adet sigaraya eşdeğerdir. Bu hesap-
lamadan yola çıkararak büyük şehirlerdeki
insanların yıllık kaç paket sigaraya eşdeğer
hava kirliliğine maruz kaldığını hesaplaya-
biliyoruz” diye konuştu.

Sigara içmeye benziyor

Diğer ülkelere göre Türkiye’deki şehirlerin
havasının temiz olduğunu aktaran Dr.
Toros, “2018 yılı hava kirliliği (PM2,5) de-
ğerlerine göre nüfusu en fazla olan 4 şehrin
yıllık sigara paketi eşdeğerlerini hesapladık.
İstanbul’da yaşayanlar yılda 16 paket siga-
raya eşdeğer hava kirliliğine maruz kalıyor.
Bu rakam Ankara’da 17, İzmir’de 23, Bur-

sa’da 38 paket sigara olarak karşımıza çıktı.
Hava kirliliği oranı her şehirde aynı değil.
O yüzden sigara paketi sayıları da değişi-
yor. Meteorolojik şartlar, çarpık yapılaşma,
sanayileşme ve o yıl içindeki değişkenler
oranı etkiliyor” dedi.

Araç sayısı kirliliği artırıyor

Son yıllarda araç sayısındaki artışın hava
kirliliğini tetikleyen en önemli faktör oldu-
ğunu söyleyen Dr. Hüseyin Toros, “Evlerde
doğalgaza geçmeliyiz. Araç sayısını azalt-
malıyız, dur kalk yapmadan yola devam et-
melerini sağlayacak önlemler almak lazım.
Araçlar durup kalktıkça yakıt ihtiyacı artı-
yor ve havaya daha fazla kirletici salıyor”
ifadelerini kullandı.

KOAH hastalığna sebep oluyor

Başarı Hastanesi’nden Göğüs Cerrahisi
Uzmanı Op. Dr. Fatih Hikmet Candaş ise,
hava kirliliğinin insan sağlığı için büyük bir
sorun olduğunu söyleyerek, birçok hasta-
lığı tetiklediğini dile getirdi.
Uzun süre hava kirliliğine maruz kalan kişi-
lerde inme, felç ve kalp damar hastalıkları-
nın görüldüğünü ifade eden Op. Dr.
Candaş, “Özellikle kış aylarında hava kirli-
liği nedeniyle KOAH alevlenmelerine,
astım ataklarına ve akciğer enfeksiyonla-
rına sık rastlıyoruz. 2013 yılında Dünya
Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) çalışmasına
göre hava kirliliği akciğer kanserine neden
oluyor. Yine uzun süre hava kirliliğine
maruz kalan kişilerde inme, felç, kalp
damar hastalıkları görülüyor” diye
konuştu. DHA

Hava kirliliği sigara içmek kadar insan sağlığını olumsuz etkiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ), Prof. 
Dr. Hüseyin Toros’un nüfusu en fazla olan 4 büyük ili baz alarak yaptığı hesaplamaya göre İstanbul’un havasını solumak
yılda 16 paket sigara içmeye eş değer. Bu rakam Ankara’da 17, İzmir’de 23, Bursa’da ise 38 paket olarak belirlendi En büyük acı

Sarıkamış 
Sarıkamış Şehitleri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür
Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı.
Anma programına katılan Belediye Başkanı
Hüseyin Keskin, her metrekaresi şehit
kanlarıyla sulanan bu toprakların çok büyük
acılar çektiğini ifade ederek, “Bu acılardan
belki de en büyüğü Sarıkamış’tır” dedi

ecdadımızın gittiği her coğrafyaya me-
deniyeti, hoşgörüyü ve adaleti götürdü-
ğünü kaydeden Başkan Keskin,

“Çekilmek zorunda kaldığımız coğrafyalarda kan
ve gözyaşının hâkim olduğu açıkça ortadadır. Bu
yüzdendir ki bugün hala mazlum coğrafyalarda
“Türk” daima beklenen olmuştur. Necip milletimiz
tarihte olduğu gibi bugün hala beklenen ve her
zaman yardım elini uzatandır. Dün düşmanla sava-
şacak silahı olmayan necip milletimiz, bugün kendi
silahlarını üretiyor, yaptığı diplomatik ataklarla coğ-
rafyalarda oyunlar bozuyor, gerekirse oyun kuruyor.
Biraz önce de ifade ettiğim gibi biz bekleneniz, biz
umuduz, biz geçmişin izinde geleceği aydınlatacak
olanlarız. Tarihimizden ders alarak inşallah bir
daha aynı hataları yapmayacak, çok çalışarak al
bayrağımızı daima göklerde dalgalandırmaya
devam edeceğiz. En büyük sermayemiz, en büyük
gücümüz de siz genç kardeşlerimizsiniz.” şeklinde
konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar da
yaptığı konuşmada tüm şehitlere Allah'tan rahmet
dileyerek, “Bizim üzerimize düşen sorumluluk on-
lara dua etmek bu ülkeyi korumak, kollamak ve ile-
riye götürmektir.” dedi. İlçe Kaymakamı Metin
Kubilay da yaptığı konuşmada Sarıkamış Harekatı
başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi. Sul-
tanbeyli Belediyesi’nin yaptığı çalışmalara değinen
Kaymakam Kubilay, projeler için Başkan Keskin’e
teşekkür etti.

Sarıkamış bir semboldür

Programa konuşmacı olarak katılan İstanbul İl Kül-
tür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz Sarıka-
mış Harekatı’yla ilgili bilgiler verdi. Bu vatan
coğrafyasının sadece bir toprak parçası olmadığını
vurgulayan Yılmaz “Bu vatan coğrafyası dünyanın
dört bir yanında mazlumun umut ocağı. Bugün de
böyle yarın da böyle olacak. İşini yapması gerektiği
yerde işini yapmayanların ağıtıdır Sarıkamış. Sarı-
kamış bir semboldür. Tekrar etmemesi için hepimi-
zin ibret alması gereken bir hadisedir.” şeklinde
konuştu.

İstanbul’da hava almak 
16 paket sigara içmek gibi

“PM2,5, havada asılı kalan 2,5 mikrondan küçük
olan zararlı partiküllere verilen isimdir” diyen
Op. Dr. Candaş, “Bu zararlı partiküller nefes yo-
luyla akciğer hava keseciklerine direk gidebili-
yor. Akciğerlerde ciddi enfeksiyonlara uzun
dönemde de kansere neden olabiliyor. PM2,5,
kan yoluyla yayıla-
rak damar sertleş-
melerine yol
açıyor” ifadelerini
kullandı. İstanbul
için yılda 16 paket
sigaranın önemli ve
yüksek bir rakam

olduğunu söyleyen Op. Dr. Candaş, “Yılda 30
paket sigara içenleri akciğer kanseri için riskli
grupta sayıyoruz. Akciğer kanserinin en önemli
nedeni sigara. Hava kirliliği de sigara gibi insanı
zehirliyor eğer önleyebilirsek, akciğer kanserini,
diğer hastalıkları da azaltmış oluruz. Yılda 30

paket sigara
içmek akciğer
kanserine yaka-
lanma riskini artı-
rıyor. Bu kişiler
tarama programı
içine dahil edili-
yor” dedi.

Akciğer kanserini tetikliyor

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu,
Kandilli Rasathanesi tarafından alınan ‘Erken Uyarı Sistemi’nin 26 Eylül’de 5.8
büyüklüğündeki Silivri Depremi’nde neden devreye girmediğinin açıklanmasını istedi

dr. Gündoğdu, Türkiye'de
deprem gerçeğinin çok çabuk
unutulduğunu, Silivri’deki dep-

rem ardından, Kaymakamlık, Emniyet,
sivil toplum kuruluşlarının harekete geçiril-
diğini, ancak beklenmedik deprem ile ilgili
yeterli değerlendirmelerin yapılmadığını sa-
vundu. Dr. Oğuz Gündoğdu, yaptığı açık-
lamada şunları söyledi: "O ters bir fay.
'Artçılar belli bir doğrultuda gidiyor mu?'
konusu  önemli. Halen izliyoruz. Ani bir
sapma var mı, ani suskunluk var mı? Şu
anda normal seyrinde gidiyor. Zaman içeri-
sinde azalarak normal seyrinde devam edi-
yor. Bu deprem daha büyüyebilirdi. Ben o
depremden sonra çok korktum. Çünkü;
orası Kuzey Anadolu Fay hattına yakın bir
yer. İyi bilinen bir yer. İlk günler anormallik-
ler gösterdi. Ancak, birkaç artçı ardından
normale döndü. Bu beklenen deprem de-
ğildi. 5.8 büyüklüğündeki Silivri depremi

hasar verdi. Yapısal bakımdan kötü du-
rumda olduğumuz ortaya çıktı. Örneğin
okullara hasar verdi. Bunu gizleyemezsiniz.
Ne kadar hazırlıksız olduğumuz görüldü.
Kandilli’nin aldığı erken uyarı anlamında
sismograflar koydular. Bunlar güya sinyali
7-8 saniye alacak, erkenden elektrik, gazlar
kesilecekti. Amaç buydu ama  bir yerde bile
elektrik kesilmedi. Başarısız bu sistem
ama hiç kimse bunu soru haline getirmedi.
Nerede kabahat var? Sinyali mi alamadılar,
sinyal sisteminde arıza mı oldu?  Ne ol-
duysa; bir şeyler oldu. Telefonların işlemez
hale gelmesinin dışında her şey nor-
maldi. Ama bu kötü bir şey. Erken uyarı ve-
rilmedi, verilemedi."

Geçmişte ciddi çalışmalar yapılmıştı

Dr. Oğuz Gündoğdu bunun yanı sıra İs-
tanbul'daki ilçelerde daha önce mevcut
olan Afet Koordinasyon Merkezleri’nin

kaldırılmasının büyük yanlışlık olduğunu
öne sürerek şöyle devam etti: "Olası büyük
depremde ilk 3-4 gün yardıma koşacak
arama-kurtarma ve ilk yardım konusunda
eğitimli, mahalle gönüllü kuruluşlarıdır.  Bu
merkezlerin en kısa sürede yeniden kurul-
masını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
düzenlediği deprem çalıştayında gündeme
getirdik. Ancak, bir gelişme olmadı. Geç-
mişte buralarda bir çok çalışmalar yapıldı.
Bunlar bir an önce tekrar açılmalı. Sivil
toplum örgütleri çok önemli. Çünkü olası
depremin ilk 3-4 gününde hiç kimse yar-
dım beklemesin. Benim de başında oldu-
ğum sivil toplum örgütü var. Mahalle Afet
Gönüllüleri (Magder) gibi çalışmalar öne
alınmalı. Siteleri koruyan, ilk günde yangın-
ları söndüren, ilk yardım kursu alan bu in-
sanlar olacaktır. İlk deprem olduğunda
bunlar güvenliği  sağlayacak. Bunu öner-
dik. Henüz bir haber gelmedi."

Erken uyarı sistemi
neden çalışmadı?

Depreme karşı ciddi önlemler
alınması gerektiğini anlatan
Gündoğdu, “Erken uyarı sistemine
bu nedenle öncelik verilmeli” dedi.

Vapurda
ders zili çaldı

Valide Sultan Gemisi'nde bu
Perşembe Sanat Tarihi dersi Bağ-
larbaşı Pazarlama ve Perakende

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencile-
rinin katılımı ile gerçekleşti. Programa Üskü-
dar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İl
Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İlçe
Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katılım
sağladı. 

Tarihi canlı canlı göreceksiniz

Başkan Hilmi Türkmen, "Sevgili Öğrenciler
her Perşembe lise öğrencileri ile Boğaz'da
Sanat Tarihi dersi projesinin bugünkü ko-
nukları sizlersiniz. İnsan yaşadığı şehri ne
kadar iyi tanırsa hem çok sever hem de oraya
aidiyeti artar. Bu yüzdendir ki her Perşembe
Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleşen Sanat
Tarihi dersi sözde değildir. Rehberimiz anla-
tımıyla hem Anadolu hem Avrupa yakası kı-
yılarının tarihi geçmişini dinleyecek ve canlı
canlı göreceksiniz. Gemimiz 2 yıldır hizmette
olup yaklaşık 1,5 milyon kişi Valide Sultan
Gemisi ile Boğaz turu yapmıştır." şeklinde
konuştu. Başkan Türkmen'in ders zilini çal-
ması ile uzman rehber, Boğaz'ın eşsiz tarihini
öğrencilere aktardı. Çay ve simit ikramıyla
Boğaz turu yapan öğrenciler verilen tenef-
füste bol bol fotoğraf çektirdi.

Hüseyin
Keskin



Ç atalca Belediyesi ocak ayı meclisi birinci oturu-
munda arazi kavgası çıktı. 10. madde olarak gün-
deme gelen, “Mülkiyeti belediyemize ait İzzettin

Mahallesi'nde bulunan 192 ada 54 parsel (87.745,64 metre-
kare yüzölçümlü) taşınmazın satışı ile ilgili Emlak ve İstim-
lak Müdürlüğü’nün teklfi” iktidar ve muhalefet kanadını
karşı karşıya getirdi. İlgili madde üzerine konuşan CHP
Grup Sözcüsü Ayhan Tutun, “Burası Milli Eğitim Müdür-
lüğüne Biyomedikal Lise yapılmak üzere verilmiş. Fakat, ya-
pılacak kurumun idari şartları yüzünden yapılamayan bir
yer. Şimdi bundan yaklaşık bir buçuk iki sene önce, mevcut
belediye başkanı burda 2B'den çıkmış yerleri, belediye adına
değerlendirmek üzere aldığı ve satılacağı üzere karar çıktı-
ğında, şu anda belediye başkanlığında oturduğunuz 
yerdeyken o zaman meclis üyesiydiniz. Ve ilk önce idari
mahkemeye siz başvurdunuz sayın başkan. Bu satışları dur-
durmak üzere idari mahkemeden karar aldırdınız. O da yet-
medi, İçişleri Bakanlığından müffettiş gönderip, bizleri
buraya sorguya çektirdiniz” diye konuştu. 

Nerdeyse yargılanıyorduk

Kendisinin de bu konu nedeniyle iki kez ifade vermek zo-
runda kaldığını dile getiren Tutun, “Nerdeyse yargılanıyor-
duk. O da yetmedi, bir sürü yurttadışımızı toplayarak davul
zurna eşliğinde Çatalca Belediyesine yer sattırmayız diye,
Çatalca Belediyesi önünde eylem yaptınız. Şimdi ne değişti
acaba da 87 dönüm, üstelik üzerinde inşaatı bulunan bir
yeri satış gereği duydunuz. Bunu Çatalca halkına açıklama

gereği duyarsanız seviniriz, biz buna tamamıyla karşıyız.
Karşı olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Tu-
tun'dan sonra söz alan İYİ Parti Meclis Üyesi Recep Yılmaz
ise “Yer satışını tabiki kimse istemez. Fakat belediyeler bu
tarz satma yetkilerini kullanma hakkına sahip. Mal alabilir,
mal satabilir, bunda bir sıkıntı yok. Sadece bizim parti ola-
rak endişelendiğimiz şey, böyle bir yer yerine daha önce be-
lediyenin almış olduğu 2B'lerden tasarrufa gidilse dah
mantıklı olur gibi geliyor bize” dedi. 

Emanetten borç çıkıyor!

Tutun'na ve Yılmaz'a ilk cevabı Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner verdi. “Çok polemiğe girmeden açıklama yapıp
geçeceğim. İzzettin'de bahsettiğimiz yer, şu anda atıl du-
rumda olan bir yer” diyen Üner, “Her gün dışarıdan gelen
birileri tarafından soyulma noktasına gelmiş. Dış cephe ina-
nılmaz derecede bitmiş durumda. Oraya yapılan yatırımın
yarısı dışarıdan gelen şahıslar tarafından çalınmış. Şu an
çok kötü bir durumda. Orasının mutlaka atıl durumdan çık-
ması gerekiyor. Biliyorsunuz ki biz bu yeri İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nden geri aldık. Burası bir firmaya tahsis edil-
mişti. Hem de bila bedel olarak. Keşke o zaman daha iyi bir
sözleşme şartları olsaydı. Çatalca Belediyemiz bir şeyler ka-
zansaydı. 2019 seçimlerinde halkın karşısına çıktığımızda
Çatalca Belediyesinin borcunun çok olduğunu söylüyorduk.
80 milyon borç var diyorduk. Bazı yerlerden bize “Sana ne”
diye cevaplar geliyordu. Ama bugün bu koltukta biz oturu-
yoruz. Bu küfe bizim sırtımızda şu anda. Biz bu küfeyi taşır-
ken, yumurtaları kırmadan Çatalca halkına nasıl hizmet
yaparız diye uğraşıyoruz. Bir geldik borç 125 milyona çıktı.

Daha da çıkıyor. Enterasan konular var içeride. İhaleler ya-
pılmış, ihalelere emanetler bırakılıyor. Emanetler yenmiş.
Adam işini bitirmiş. Borcu bitiyor. Bir bakıyoruz, emanetten
borç çıkıyor. Yani biraz da “Edep Yahu” der insan” açıkla-
masını yaptı. 

14 trilyon borç ödedik

2017, 2018, 2019 yıllarında belediyede çalışan hiç kimsenin
doğru düzgün ikramiyelerinin verilmediğini sözlerine ekle-
yen Üner, “Geldiğimiz günden beri bu insanları nasıl rahat
ettirebiliriz, burdan aldıklaır 2 bin lira ile, üç bin lira ile ev ge-
çindiriyorlar, onu da tökezletmemek için mücadele ediyo-
ruz. 14 trilyona yakın borç ödedik bugüne kadar. Hiç kimse
bu borç benim, biz ödeyelim demedi. Hiç görmedik. Ayhan
bey diyor ki “Mahkemeye gittiniz” doğru gittik. Ama hiçbir
açıklama yapılmıyor.  Her gün bir yer satılıyor. 34 tane yer
satıldı. 2012 ile 2019 arasında. Kaç para biliyor musunuz
değeri? 18 milyon dolar. Bugünkü değeri, 108, 110 trilyon-
luk satış yapılmış Çatalca Belediyesinde. Hepimiz bu Çatal-
ca'yı evladı gibi, annesi gibi, babası gibi görmek zorundayız.
Biz çocuklarımız ile burada yaşıyoruz. Bizim gidecek hiçbir
yerimiz yok. Bu Çatalca Belediyesinin batması, hangimizin
hoşuna gider. Bütün belediyeler inanın kan ağlıyor. Ben bu
konuda fazla polemik olmaması için konuşmayacağım.
Daha fazla kimsenin rencide olmaması için” dedi. 
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E dep Yahu! Vallahi tuttum bu sözü. Dün
cuk diye oturacak şekilde söyledi, Belediye
Başkanı Mesut Üner, CHP'nin eski bele-

diye başkan yardımcısı, tüm satışlarda encümen
üyesi olarak geçmişte imzası olan CHP'li Meclis
Üyesi Ayhan Tutun'a! 

Az edep yahu! Zamanında Çatalca'da bir tepe
yer, bunların içinde futbol sahası, otopark, turizm
alanı olan o yerler vardı ya hani " İlla da satıla-
cak" diyenlerin, İzzettin'deki 2010 yılında okul
yapacak deyip bir iş adamına verilen ama asıl
derdin 2014 yılında gözü 400 dönüm mera ara-
zisine dikenlerin ve bu iş adamına vermek için bir
yerleri yırtarcasına bana savaş açanların "Hiç" et-
tirdiği, H'nin yerine argo bilen istediği harfi koy-
sun, aha da bugün bu yerin " Tahsis, kiralama ve
satış" kararına "Ret" çekenleri sizlere takdim 
edelim. 

Bunlar, dönerken ıslık bile çalamadı. Öyle dön-
düler ki sorma gitsin. 9 yıldır hiç olan o arazide o
her bir şeyi çalınan, kuru inşaat olarak dımdızlak
kalan yeri, bu hali ile ne yapacağız acaba? Nere-
mize ne yapsak ki şimdi? Ama direk olarak
"Satış" a kanalize bazı arkadaşlar. E diyor ya hani
efendinin birisi "Alışmış kudurmuştan beterdir"
diye. Muhtarlık döneminden beri "Satmalara" alı-
şık olanın aklına ne gelecekti? 

Yani sen 34 yer satışı yap. Gel şimdi de ki "Ben
satışa karşıyım" Haydi millet amuda kalkıyoruz
ve öyle gülüyoruz. Komedi gibi ulan! Hakikaten
komedi. 

Ve ben bir İzzettinli olarak yine fikrimi beyan
ediyorum. "Ben her türlü satışa, peşkeşe karşıyım" 

Benim 400 dönüm mera arazimi zamanında
nasıl ki peşkeş çekmeye kalkanlara karşıydım,
bugün de İzzettin Mahallesinde yapılacak satışa
karşıyım. Çatalca'nın 39 mahallesinde de yapıla-
cak tüm satışlara karşıyım. 

Bugüne kadar karşı çıkmamıza rağmen 18
Milyon Dolarlık yer satanlara da karşıydım. Ama
sattılar. Ama şimdi "Sattırmayız" demiyorlar mı?
Onların da yalancı kahramanlığına karşıyım. 

Köye muhtarken satana da, belediyeci iken sa-
tana da karşıydım, yine karşıyım. 

Bak ben hiç dönmedim. Ama Tutarsızların tu-
tunacak dalı kalmadıysa dönerken ıslık bile 
çalmazlar! 

Biz yine de buradan bir kere daha söyleyelim. 
"Dönersen Islık Çal" 

Başkan üner'in konuşmasının ardından cHP Grup Söz-
cüsü Ayhan Tutun “Biz son iki maddeyi komisyonlara
havale etmek istiyoruz. Sırtımıza küfeyi geçirdik diyor-
sunuz. Son 10 senedir biz o küfeyi sırtımıza geçirdik
sayın başkan. Geldiğimizde de 2009'da makam araba-
larına kadar haciz geldi. Bunları da konuşmak lazım.
çalışanların hepsi maaşlarını sayın cem kara zama-
nında gününde almışlardır. Lütfen insanları yanlış yön-
lendirmeyelim” cevabını verdi. Tutun'un ardından söz
alan Ak Parti meclis üyesi Süheyla Topçu ise 2009 yı-
lında gelen hacizlerin düzmece olduğunu savunarak,
“O tarihte ben burada mali işler müdürüydüm. 2009
yılı tüm devrileri ve muhasebe kayıtları belediyede
mevcuttur. malesef 2009'dan sonra hiçbir küfe taşın-
madı. 6 milyon 900 bin, benim el yazımla 6 milyon 900
bin borç, 6 milyon 600 bin çatalca Belediyesinin ala-
cağı ile bir devir protokolü imzaladık. kapanan 3 tane
mahalleden gelen borçlarla 11 milyon 500 bin lira bir
borç vardı. İcralar ve diğerleri hepsi bir düzmeceydi.
Ben işin içerisindeydim. çok daha derinlere ve kayıt-
lara inebiliriz” açıklamasında bulundu. 

HACİZLER DÜZMECEYDİ

HAVACILAR 
TÜRBÜLANSTA!
Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA-İŞ) 2017-2018 yılları içinde 55 bin kabin memurunun
uçakta bayıldığını ve sağlığını kaybedecek noktaya geldiğini açıkladı. Sağlık sebepleri ne-
deniyle işe gitmeyen personelin maaşında da kesintilere yol açıldığını söyleyen HAVA-İŞ Genel
Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, Türk Hava Yolları'nı (THY) eleştirerek “Yapılan bu hukuksuzluklar
nihayetinde birçok arkadaşımız hak kayıpları yaşamaktadır” ifadelerini kullandı

HAVA-İŞ, THY Genel Müdürlüğü binası
önünde basın açıklaması yaparak; havacılık
sektöründe çalışan insanların kazanımlarının

gasp edildiği ididasında bulundu. HAVA-İŞ Genel Baş-
kanı Ali Kemal Tatlıbal tarafından yapılan açıklamada,
şimdiye değin sağlık sebepleri sebebiyle işine gideme-
yen birçok havacılık sektörü çalışanının maaşlarında
kesintiye gidildiği ve birçok personelin mağdur edildiği
belirtildi. Tatlıbal, “Toplu iş sözleşmesinin imza tarihin-
den bugüne dek THY yönetimi ısrarla ve inatla hukuka
aykırı bir takım uygulamalarını devam ettirmektedir.
Emekçi arkadaşlarımızın özverili çalışmaları, aidiyet
duyguları ve yaptığı fedakârlıklar hiçe sayılmakta, işve-
ren yönetim hakkını kötüye kullanarak arkadaşlarımı-
zın kazanımlarına göz dikmektedir.  
İşverenin bu kötü niyetli tutumu, çalışma koşullarında
yaptıkları aleyhte düzenlemeler ne yazık ki çalışan arka-
daşlarımızın motivasyonunu düşürmekte, uçuş güven-
liğini tehlikeye sokmaktadır. Tasarruf tedbirleri ve
şirketin kar marjını yükseltme gayesi ile çalışanların
emeğini gasp etme girişimlerine biz her zaman ve her
koşulda dur dedik ve demeye de devam edeceğiz” dedi.

Tasarrufa kendilerinden başlasınlar

THY'nin birçok haksızlığı tasarruf tedbirlerini bahane
ederek gerçekleştirdiğini de öne süren Tatlıbal, “Bugün
THY tasarruf tedbirlerine girişmek istiyor, kar marjını
artırmak istiyorsa buna öncelikle birtakım yöneticilerin
lüks harcamalarını kısarak, gereksiz yere maaş verdiği
yönetici sıfatlı kişileri thyden uzaklaştırarak başlamalı-
dır. Biz bugün burada emeğin, alınterinin ve çocukları-
mızın hakkını korumak için buradayız. Hukuku

dolanarak, kanunları hiçe sayıp toplu iş sözleşmesini
delerek çalışanların emeğini çalma gayretine girenlere
karşı mücaledemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir” diye
konuştu.

Mesai ücretlerini kaldırmaya çalışıyorlar

Mesai ücretlerinin kaldırılmaya çalışıldığı iddiasını da
öne süren Tatlıbal, “Buradan THY yönetimine sesleni-
yorum; pazar mesai ücretlerini tamamen ortadan kal-
dırmaya yönelik yapılan girişimler, uçucu personelin
ulaşım maaliyetlerindeki artışın geri alınması hususla-
rında yapılan değişiklikler size bir kar getirmez, zarar
getirir. Cuma günü yapmış olduğum açıklamada ayrın-
tılı bir şekilde thy’de yaşanan kötü yönetim anlayışı ve
çalışanlarımıza yönelik uygulanmaya çalışılan angar-
yayı dile getirdik. THY yönetimi tarafından bu usulsüz-
lükler ve personele yönelik aleyhte düzenlemelerden
geriye dönülmez ise alacağımız aksiyonun uluslarası
düzeyde ses getireceğinin de bilinmesini isteriz. Bugün
kokpitte, kabinde ve yer de çalışan arkadaşlarımızın dü-
zeltilmesi gereken birçok problemi var iken bu prob-
lemleri düzeltmek yerine bu insanların emeğine göz
dikmek kul hakkı yemekten başka bir şey değildir” ifa-
delerini kullandı.

Hukuki süreç başlattık

THY'ye karşı hukuki süreci başlatıklarını da ifade eden
Tatlıbal, “Bugün buradan tüm emekçi kardeşlerimize
ve siz değerli basın mensuplarına duyurmak isteriz ki
thy tarfından uygulamaya konulan bu hukuksuzluklara
dair hukuki süreci bu gün içerisinde başlatmış bulun-
maktayız. Önümüzdeki günlerde başlatılan hukuki sü-

rece dair daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacak ve
muhteris yöneticiler tarafından gasp edilen kanuni hak-
larımızın takipçisi olacağız. Yapılan bu hukuksuzluklar
nihayetinde sadece uçucu üyelerimiz değil yer personeli
olarak çalışmakta olan üyelerimiz de hak kayıpları ya-
şamaktadırlar. THY yönetimi tarafından çalışanların
isteği ve talebi olmamasına rağmen ücretli yıllık izin
kullandırılması, toplu iş sözleşmesi ile garanti altına
alınmış mazeret izinlerinin çalışan talebine rağmen kul-
landırılmayıp bu izinler için yıllık ücretli izinlerin kul-
landırılması gibi hukuksuzluklar son günlerde ayyuka
çıkmış durumdadır” şeklinde konuştu.

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

BAHADIR SÜGÜR

Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumunda arazi satışı sert tartışmalara neden oldu. CHP Grubu
satış kararını sert şekilde eleştirirken, Belediye Başkanı Mesut Üner, “Edep Yahu. 2012-2019 yılları
arasında 18 milyon dolar değerinde 34 taşınmaz satıldı bu belediyede” tepkisini gösterdi 

AHTAPOT GÖNÜLLÜLERİ SOSYAL
DAYANIŞMA VE SPORTİF
FAALİYETLER DERNEĞİ

22.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı
22.01.2020 tarihinde saat 19:00’ da Acıbadem Mh.
Acıbadem Cd no.21B Kadıköy –İstanbul adresinde
aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.
Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamaması veya
ertelenmesi halinde ikinci toplantı aynı gündemle
29.01.2020 tarihinde yine aynı adreste saat 19:00’ da
yapılacaktır.
Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur.
Derneğin Genel Kurul Toplantısının Gündemi
1. Açılış ve yoklama
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Divan başkanlığı  seçimi ve imza yetkisinin verilmesi
4. 2019 yılı gelir tablosu ve bilançonun onayı
5. 2020 yılı bütçesinin okunması görüşülmesi
6. Üye yıllık ödentisine zam yapılmasının görüşülmesi
7. Dilek, temenniler ve kapanış

BÜYÜKÇEKMECE RİZELİLER DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Sayın üyemiz;
Derneğimizin 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı
19.01.2020 Pazar günü saat 11:00'da
dernek merkezimiz; Fatih Mahallesi Kordonboyu Cad-
desi Aslanbey Sok. No: 21 Büyükçekmece 
adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek
üzere yapılacaktır. 
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 26.01.2020 Pazar
günü aynı gündem, aynı saat ve aynı
yerde ekseriyet aranmaksızın yapılacaktır. 
Saygı ile duyurulur.

GÜNDEM:
1-Açılış
2-Divan Kurulu'nun seçimi ve tutanaklara imza yetkisi
verilmesi
3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
4-Yönetim Kurulu Başkanı'nın konuşması ve faaliyet
raporunun sunulması
5-Deneletme Kurulu raporunun sunulması
6-Faaliyet ve Denetleme Kurulu raporları hakkında gö-
rüşülmesi
7-Her iki raporun ayrı ayrı oylanması
8- Dernek Başkanı, Yönetimi, Denetim Kurulu Asil ve
Yedek üyelerinin seçimi
9- Tahmini bütçenin görüşülüp oylanması
10-Dilek ve temenniler
11- Kapanış

THY yönetimine son kez çağrı yaptıklarını da anlatan
Tatlıbal şu ifadeleri kullandı; “Sendikal kazanımları-
mıza, toplu iş sözleşmesi hükümlerine riayet etmeyen
ve çalışanlarımızın haklarına müdahalede bulunan thy
yönetimine tarafımızca yapılan son çağrıdır. Emekçi ar-
kadaşlarımızın kazanımları bizim onurumuzdur, alın
terimize ve emeğimize yönelik yapılacak herhangi bir
girişimde artık sabrımızın taştığını ve alacağımız aksi-
yonların daha sert olacağını kamuoyunun bilgisine su-
narız. Kıymetli üyelerimiz siz varsanız biz varız ve biz
büyük bir aileyiz. Sizleri emeklerinizi korumaya ve
thy’nin bu tutumunu devam ettirmesi halinde sendika-
nızın yanında durmaya  davet ediyorum.”

THY’ye son çağrı

Büyükçekmece Beledi-
yesi 2020 yılının ilk meclis
toplantısı belediye hizmet

binasındaki meclis toplantı salonunda
gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşen
meclis oturumunda gündemdeki madde-
ler tek tek görüşülerek karara bağlandı.
Büyükçekmece Belediyesi’nin temizlik
hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak
iş makinesi ve araçlarla ilgili gündem

maddesi hakkında konuşan Başkan Dr.
Hasan Akgün, “Bugüne kadar belediye-
ler temizlik ve park ve bahçe hizmeti gibi
birçok hizmeti kanun nedeniyle taşeron-
lar eliyle yapıyorduk. yani hizmeti özel-
leştiriyorduk. Biliyorsunuz bu taşeron
yasası çalışanların belediyelerin kadrosu
üzerinden devam ettirilmesi anlamında
kişiler üzerinden para kazanılmasını en-
gellemek amacıyla kanun Hükmünde
kararname ile Taşeron yasası’nı çıkarttı-

lar. Ondan sonra belediyeler şirket kur-
mak zorunda kaldılar. Bu çalışan kişi-
lerde bu belediyenin şirketinde kadrolu
eleman olarak buluşturuldu. Artık temiz-
lik işlerinin ihalesinde diyoruz ki biz 25
tane kamyonla çöpümüzü toplayacağız.
kanun gereğince sadece çıplak kam-
yonu ihale edebiliyorsunuz. Oturduk ça-
lıştık ve paramız olmamasına rağmen
dedik ki kamyonlar üzerinden kimseye
para kazandırtmayacağız” dedi.

Herkes kendi 
çöpünü toplasın
Hasan Akgün, “Artık temizlik
işlerinin ihalesinde diyoruz ki biz 
25 tane kam-yonla çöpümüzü
toplayacağız” dedi

55 BİN HOSTES

UÇAKTA BAYILDI

Ali Kemal Tatlıbal

Hasan
Akgün

SATIS MECLIS’TE 
KAVGA CIKARDI

Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner

Sattırmazmış...
Hadi oradan!
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D eyrizor'daki güvenilir kaynak-
lar, ABD'nin 3 Ocak'ta İran
Devrim Muhafızları Ordu-

suna bağlı Kudüs Gücü Komutanı
General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta
öldürmesinin ardından Suriye saha-
sında hedef olmaktan endişe eden İran
komutasındaki güçlerde büyük bir ha-
reketlenme başladığını bildirdi. Kay-
nakların verdiği bilgiye göre,
Deyrizor'un Fırat Nehri'nin batısında
kalan kısmında konuşlu İran destekli
terörist gruplar, son 2 gündür giz-
lenme çabasına girdi. Gruplar, Abuke-
mal ve Meyadin ilçelerinde toplu
bulundukları karargah ve daha küçük
ölçekteki askeri noktaların çoğunu bo-
şalttı. Sivil yerleşimlerdeki evlere ko-
nuşlanan silahlı unsurlar,
gerekmedikçe bir araya gelmiyor.
Diğer taraftan, Deyrizor'u ikiye ayıran
Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan
ABD askerleri de yeni geçici kontrol
noktaları kurup devriyeleri artırarak
güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

ABD 52 hedef belirledi

ABD, önceki gün de Bağdat’ın kuze-
yinde Haşdi Şabi komutanlarını taşı-
yan bir konvoyda hava saldırısıyla 6
kişiyi öldürmüştü. ABD Başkanı Do-
nald Trump, dün İran'ın ABD'lilere
veya ABD unsurlarına saldırması du-
rumunda İran'a ait 52 hedefi vurmak
üzere tespit ettiklerini açıklamıştı.

Deyrizor İran destekli
grupların işgalinde

Esed rejimi, İran destekli grupların ve
Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de
Deyrizor'un batısındaki DEAŞ işgaline
son vererek kentin bu kısmını ele ge-
çirdi. Suriye'deki iç savaşta rejimin
kara gücü haline gelen İran destekli
yabancı terörist gruplar, en yoğun şe-
kilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık
gösteriyor. Sünni Arapların yaşadığı
Deyrizor'daki İran, Irak, Lübnan, Af-
ganistan ve Pakistan kökenli grupları,
İran Devrim Muhafızları mensupları
komuta ediyor.

Deyrizor önemli bir kent

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor,
İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağ-
lantısını sağlayan kent konumunda bu-
lunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru
hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten
geçiyor.
İran destekli gruplar, Deyrizor'da el
koydukları mülklerde mezhep temelli
eğitim veriyor, kültürel faaliyetler dü-
zenliyor, Şii inancına ait ibadethane
olan "hüseyniyeleri" açıyor. Fırat Neh-
ri'nin doğusunda kalan Deyrizor top-
rakları ise ABD destekli terör örgütü
YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.
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liBYA'NıN doğusundaki si-
lahlı güçlerin lideri Halife Haf-
ter, ülke içinden ve dışından

gelen tepkiler üzerine başkent Trablus'ta
çoğunluğunu 18-25 yaşlarında gençlerin
oluşturduğu 30 öğrencinin hayatını kay-
bettiği askeri okul saldırısından sıyrılmaya
çalışıyor Hafter güçlerinin Sözcüsü Ahmed
el-Mismari, Bingazi'de düzenlediği basın
toplantısında, Trablus'taki askeri okula dü-
zenlenen hava saldırısının "terör örgütü

DeAş'ın eylemi olduğunu" ileri sürdü. Mis-
mari, "DeAş, el Kaide ve Müslüman Kar-
deşler gibi terör örgütleri, ülkenin
sınırlarını koruyacak profesyonel bir gü-
venlik gücüne tahammül edemez. Baş-
kentteki askeri okula da bu nedenle
saldırdılar." dedi. Buna karşın saldırının
yapıldığı akşam yerel bir televizyona konu-
şan Hafter'e bağlı güçlerin yetkilisi Halid
el-Mahcub, söz konusu okulda "silahlı
milis savaşçıların eğitim gördüğünü ve öğ-

rencilerin bulunmadığını" iddia etmişti.

30 kişi ölmüştü

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği de aynı şe-
kilde bugünkü açıklamasında, bu saldırının
"(Hafter'in liderlik ettiği) libya Ulusal Or-
dusuyla bağlantılı güçler" tarafından dü-
zenlendiğini belirtmişti. Cumartesi akşamı
başkent Trablus'taki bir askeri okula, öğ-
rencilerin yatış saati öncesi bahçede top-
landıkları sırada, libya'nın doğusundaki

libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun
lideri Hafter'e ait SiHA'larla saldırı düzen-
lenmiş, olayda çoğu 18-25 yaşlarında öğ-
rencilerden oluşan 30 kişi hayatını
kaybederken 33 kişi yaralanmıştı. lib-
ya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru
temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, as-
keri okula düzenlenen saldırının Hafter
müttefiki Birleşik Arap emirlikleri'ne ait Çin
yapımı Wingloon ıı SiHA'sıyla gerçekleşti-
rildiğini açıklamıştı.

Hafter güçleri saldırıyı üstlenmediLibya'daki Hafter
güçlerinin Sözcüsü

Ahmed el-Mismari,
Trablus'taki askeri
okula düzenlenen

saldırıyı "DEAŞ gibi
terör örgütlerinin

gerçekleştirdiğini"
öne sürdü

IRAN GIZLENMEYE
BASLADI ABD ile son günlerde karşılıklı askeri tehditler savuran İran 

ordusu, Suriye'deki askeri noktalarını, silahlı unsurlarını sivil
yerleşimlerdeki evlere yerleştirerek gizlemeye çalışıyor

Türkiye zor günde
bize destek verdi
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye, komşularımızın bile bizi bırakıp aleyhimizde olduğu zor bir dönemde Katar
halkını destekledi. İşte onun bu duruşunu unutmayacağız ve her türlü zorlukta onun yanında yer alırız" dedi
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed
bin Abdurrahman Al Sani, ABD-İran ara-
sında son günlerde tırmanan gerginliğin
yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Katar-Tür-
kiye ilişkilerini, Londra merkezli El-Arabi el-
Cedid ve Lübnan merkezli el-Mudun
gazetelerine değerlendirdi. Irak'ta son gün-
lerde yaşanan olayların ABD-İran arasın-
daki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdığını
belirten Al Sani, krizin dozunu düşürmek
için Katar olarak her türlü çabayı sarf ettik-
lerini anlattı.

Suriyelilerin sorumluluğunu
üstlendi

Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gü-
venlik, savunma, ticaret ve ekonomik alan-
ları başta olmak üzere, çok yönlü güçlü ve
stratejik olduğunu vurgulayan Al Sani, şun-
ları kaydetti: "Türkiye, ilişkilerimizi öncelikli
tuttuğumuz ülkelerin başında geliyor. Politik

açıdan aynı görüşü benimsediğimiz çoğu
konuda hemfikiriz. Bunlardan biri de Suriye
halkına yardım etmektir. Türkiye, sınırındaki
Suriyelilerin büyük bir kesiminin sorumlulu-
ğunu üstlendi ve Suriye'de güvenliğin çök-
mesi nedeniyle güvenlik sorunlarına göğüs
gerdi. Katar da bu konuda Türkiye'nin ya-
nında yer alıyor. Suriye'de durumun sakin-
leşmesi, halkın çıkarlarının sağlanması ve
barışçıl dönüşüm ile siyasi çözümün olma-
sını diliyoruz. Türkiye de bizimle bu konuda
hemfikir ancak kendi ulusal güvenliğini ilgi-
lendiren bazı güvenlik ve sınırsal konular da
var, bunlar iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri
etkilemiyor."

Türkiye'nin yanında yer alırız

Al Sani, Katar ile diğer bazı Arap ülkeleri
arasındaki krizde Türkiye'nin sergilediği tu-
tuma değinerek, "Türkiye, Körfez krizinin
yaşandığı günden bu yana Katar'ın yanında

onurlu bir duruş sergiledi. Türkiye, aynı
zamanda komşularımızın bile bizi bıra-

kıp aleyhimizde olduğu ve diğer bazı
ülkelerin siyasi baskılar sonucu

bizi yalnız bıraktığı zor bir dö-
nemde Katar halkını destek-

ledi. İşte onun bu
duruşunu unutmayaca-

ğız ve her türlü zor-
lukta onun

yanında yer alı-
rız." ifadele-

rini
kullandı.

Suudi

Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),
Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de
Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesme-
leri ve ekonomik abluka uygulamaları Kör-
fez bölgesinde krize yol açmıştı.

Erdoğan destekledi

Bu ay Berlin'de düzenlenmesi planlanan
Libya konferansına da değinen Al Sani,
konferansa ev sahipliği yapan ülkenin veya
Birleşmiş Milletler'den (BM) kaynaklı olabi-
lecek birtakım sebeplerden ötürü Katar'ın
konferansa davet edilmemiş olabileceğini
aktardı. Ancak konferansa davet edilmeme-
lerinin, kendilerinin Libya'da siyasi çözüm
sürecini desteklemeyecekleri anlamına gel-
mediğini vurgulayan Al Sani, "Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Katar'ın Berlin konferansına çağrılmasını is-
tedi. Çünkü kendileri, başkent Trablus'a sal-
dıran gayrimeşru güçleri destekleyen

ülkelerin, Libya'nın meşru Ulusal Muta-
bakat Hükümeti'ni destekleyen ülkeler-

den çok olduğunu görünce
konferansta bir denge olmasını

istedi. Orada bulunmamız ha-
linde de bu denge sağlanmış

olacak." diye konuştu.

Hindistan'da 
medrese krizi

Hindistan'da değiştirilen Vatandaşlık
Yasası'na karşı gösteriler sırasında bir
medreseyi basan polislerin,
öğrencilere, "Jai Shri Ram (Tanrı
Ram’a selam olsun)" dedirtmeye
çalıştığı ve şiddet uyguladığı bildirildi

Hint basınındaki haberlere göre, pro-
testolar sırasında Uttar Pradeş eyaleti-
nin Muzaffarnagar şehrindeki bir

medreseye baskın düzenleyen polisler, öğrencilere
"terörist" diyerek Hinduizm'e ait kutsal sözleri söy-
letmeye çalıştı. Medresenin 68 yaşındaki sorum-
lusu Mevlana Asad Rıza Hüseyni, konuya ilişkin
açıklamasında, kendisinin de polislerin darbettiği
kişiler arasında olduğunu ifade ederek sol kolunun
kırıldığını ve her iki bacağında sargı bulunduğunu
belirtti. Polislerin saldırısı sırasında kendisine çok
fazla vurduklarını ve yere düştüğünü anlatan Hü-
seyni, "Benim üzerime bir başka biri düştü. Yaşaya-
cağımı düşünmedim ancak Allah beni kurtardı.
2013 ayaklanmalarında bile böyle bir şey görme-
dim." dedi. Medresedeki öğrenciler, protestolar sı-
rasında yaklaşık 150 üniformalı polisin kuruma
girdiğini, güvenlik kameraları ile kapıları kırarak
kendilerine lathi copu (Hindistan polisi tarafından
kullanılan bambudan yapılan uzun cop) ile vur-
maya başladıklarını kaydetti. Polislerin kendilerine
terörist dediğini ve "Jai Shri Ram (Tanrı Ram’a
selam olsun)"" dedirtmeye çalıştığını ifade eden öğ-
renciler, içlerinden bazılarında güvenlik görevlileri-
nin şiddeti sonrası rektal kanama olduğuna yönelik
raporlar bulunduğunu aktardı. Öte yandan, bölge-
deki polis yetkilileri, haklarındaki iddiaları reddetti.

Müslümanlara zulmediliyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce
ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık
verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki
Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9
Aralık'tan bu yana protesto ediliyor. Vatandaşlık
Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenle-
nen gösterilerde protestocularla polis arasında
çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak
üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti. Yürürlüğe giren
kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş
ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih,
Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve
Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını
kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek,
aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dı-
şında tutulacak. Yasa, dünyada en çok Müslüman
nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon
Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve
birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım
olarak değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanlığının Facebook
sayfasından yapılan yazılı açıkla-
mada, "Avrupa Birliği(AB) Komis-

yonu ve Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Fransa, italya
ve Almanya Dışişleri Bakanlarından oluşan Av-
rupalı heyetin ziyaretinin, mevcut şartlar nede-
niyle ertelendiği" belirtildi. Bakanlıktan 28 Aralık
2019'da yapılan açıklamada, Bakan Muham-
med Seyyale'nin Josep Borell ile bir telefon gö-
rüşmesi gerçekleştirdiği ve ülkedeki gelişmeler
ile darbeci General Halife Hafter'in katliamlarını
ele aldığı belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, Josep
Borell'in 4 Avrupalı bakan eşliğinde Ocak ayında
libya'yı ziyaret etmeyi planladığı aktarılmıştı.

Libya'da Trablus'a 
saldırıyla büyüyen kriz

libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri dar-
beci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele

geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş,
bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de
karşı operasyon başlatmıştı. Hedefine ulaşama-
yan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yö-

nelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni
bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in
saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında
başta Misrata olmak üzere 10 kentte se-
ferberlik ilan edilmişti.

Avrupalılar geri adım attı!

Al
Sani
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ZEYNEP VURAL

A taşehir Belediyesi’nin “Sanat Eğitimini
Mahallenize Getiriyoruz” Projesi kap-
samında, Ataşehir’in mahallelerinde

bulunan merkezlerinde müzik eğitimi alan ço-
cukların ve gençlerin oluşturduğu Gençlik Sen-
foni Orkestrası, Ataşehirlilere unutulmaz bir
akşam yaşattı. Gençlik Senfoni Orkestrası kon-
serde ilk olarak Barok müzik seçkilerinden olu-
şan bir program hazırladı. Sonrasında ise
Alman müzisyen, besteci ve çeşitli enstrümanla-
rın virtüözü Georg Philipp Telemann, Klasik
batı müziği bestecisi ve aynı zamanda kemancı
Tomaso Albinoni ve Avusturyalı besteci ve ke-
mancı Heinrich Ignaz Franz Biber’ın eserlerini

seslendirdiler. Festivalin ikinci gününde ise Baby
Concerts: “Notaların Dansı” ile MSKM sahne-
sinde yer aldı. Dört müzisyenin ve bir de baleri-
nin canlı performansı ile gerçekleşen klasik
müzik konserinde bebekler ve aileleri dünyaca
ünlü bestecilerin; Vivaldi, Wolfgang Amadeus
Mozart, Johann Sebastian Bach, Gioacchino
Rossini’nin eserlerini dinlerken kısa bir bale per-
formansı da izlediler.

Adıyaman Ataşehir'de 

Etkinliğin sonunda çocuklar enstrümanları ya-
kından inceleyip müzisyenlerle konuşma fırsatı
da buldular. Konser sonrasında aileler çocukla-
rıyla birlikte hem görsel hem de işitsel bir konser
izlemenin keyfini yaşadıklarını ifade ederek Ata-

şehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. 4 Ocak Cu-
martesi akşamı ise 2012 yılında sanatsal farkın-
dalık oluşturmak, sanat karşı bakış açısını
geliştirmek amacıyla Adıyaman’da kurulan Adı-
yaman Filarmoni Orkestrası konser verdi.

Sanatçılar ayakta alkışladı

Şef Özgür Oğuz'un yönetimindeki orkestra Kla-
sik dönemin ünlü Avusturyalı bestecisi Franz Jo-
seph Haydn, Avusturyalı besteci ve virtüöz
piyanistti Johann Nepomuk Hummel ve Alman
müzisyen, besteci ve çeşitli enstrümanların virtü-
özü Georg Philipp Telemann gibi klasik müzik
bestecilerinin eserlerini seslendirdiler. Konser bi-
timinde sanatseverler dakikalarca Adıyaman Fi-
larmoni Orkestrası sanatçılarını ayakta alkışladı.

AtASEhIr’dEN
klASIk ACIlIS

Ataşehir Belediyesi 4. Uluslararası Klasik Müzik

Festivali, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni

Orkestrası’nın açılış konseriyle başladı

FeStival kapsamında
8 Ocak Çarşamba
günü Dünyaca ünlü pi-
yanist Gülsin Onay, 10
Ocak Cuma Genç Sa-
natçı Ekin Karadaş,
Yine 10 Ocak Cuma
akşamı Oda müziği se-
rüvenine 2018 yılında
trio olarak başlayan
Nova Quartet toplu-
luğu Ataşehir’de sahne
alacaklar.11 Ocak Cu-
martesi günü ise İstan-
bul Üniversitesi Devlet
Konservatuarı’nda öğ-
retim görevlisi Rıcardo
Moyano ile çeşitli sa-
natçıların kaset, CD ve
sahne çalışmalarına ud
sanatçısı olarak eşlik
Enver Mete Aslan bir-
likte konser verecek. 14
Ocak Cumartesi günü
Festival Romanya’dan
Vıoloncellıssımo Top-
luluğu müzikseverlerle
bir araya gelecek.

Konserler
devam
edecek

türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk,
13. Çukurova Kitap Fuarı kapsamında geldiği Ada-
na'da, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni yayınların

giderek arttığını ifade etti. Ülkede, 2017'de 60 bin, 2018'de ise 66
bin yeni kitap üretildiğini aktaran Kocatürk, "2019'da da aldığı-
mız bilgilere göre 68-70 bin arasında yeni kitap üretildi." diye ko-
nuştu. Kocatürk, 2018'de 410 milyonun üzerinde kitap üretimi
olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "2019'da bağım-
sız yayıncılarımız 423 milyon kitap üretti. Bu da bir önceki yıla
göre yüzde 3,16 civarında bir büyüme demek. Sıkıntılı bir süreç-
ten geçerken, yayıncıların okurlarıyla kurdukları bağ çerçevesinde
kitap üretmeye devam ediyor olmamız çok anlamlı. Bunun için
okurlarımıza, zor dönemde kitapların üretilmesine verdikleri des-
tekten dolayı teşekkür ediyorum."

Herkes kitaba ulaşabilmeli

Genel anlamda okurların, kitapların pahalılığından şikayetçi ol-
duğunu dile getiren Kocatürk, konuşmasına şöyle devam etti:
"Kitap fiyatlarının artmasının temel nedenlerinden bir tanesi
kağıt fiyatlarının ve baskı maliyetlerinin artmasıdır. Türkiye'de ki-
tabın ortalama fiyatı 2,5 dolar. Kıta Avrupasındaki ortalama fiyat
ise 12 avro, yani 15 dolar civarında. Krizde olan Yunanistan'da
ortalama kitap fiyatı 10 avro. Tabii biz insanların kitaba, sosyal
devletin halk kütüphaneleriyle, belediyelerin yerel kütüphanele-
riyle, gezici kütüphaneleriyle, sınıf kitaplıklarıyla bir bedel ödeme-

den de erişmelerinin sağlamasını
istiyoruz. Onun için buradaki
esas mesele, halk kütüpha-
nelerini yaygınlaştırarak in-
sanların kitaba ücret
ödemeden ulaşmasını sağlamak
gerekiyor."

Okuma kültürü geliştirilmeli

Türkiye Yayıncılar Birliğince, Okuma Kültürünü
Yaygınlaştırma (OKUYAY) Platformunun kurulduğunu
anımsatan Kocatürk, şunları kaydetti: "Okuma kültürünü yay-
gınlaştırmak ve iyi örneklerle sivil toplum kuruluşlarını eğitmek,
kamuyla sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek, aktivist-
ler ve öğretmenlerin kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesiyle
ilgili çalışmaları koordine etmek istiyoruz. Okuma kültürü, var
olan bir metinin içerisinden bilgiyi alarak kritize, muhakeme
etmek ve bunu bir analize çevirip bilgiyi kullanma noktasına
getirmek... Dünyanın uğraştığı bu meseleler içerisinde bizim
önemli görevlerimizden bir tanesi bu. Biz de Türkiye Yayıncı-
lar Birliği olarak okuma kültürünün geliştirilmesiyle ilgili çalış-
maların içerisinde halk kütüphanelerin yaygınlaştırılmasını ve
yeterince kitap alınmasını, yerel yönetimlerin gezici kütüphane-
ler kurmasını, Milli Eğitim Bakanlığının sınıf kitaplıklarını, okul
kütüphaneleri yaygınlaştırmasını ve geliştirmesini öneriyoruz."

42 yıldır
ABONEYİZ!
Pop müziğin 1990'lı yıllarının hit
parçalarından "Abone" şarkısıyla
ünlenen 56 yaşındaki şarkıcı Yonca
Evcimik, sanat hayatının 42'nci
yılını kutluyor

Devlet memuru anne ve babanın iki
kız çocuğundan biri olarak dünyaya
gelen evcimik, çocukluk yıllarında

başladığı sanattan hiç kopamadı. Daha okula git-
meden heykele, tiyatroya ve baleye yönelen ev-
cimik, ilk, orta ve lise öğreniminden sonra
konservatuvara girdi. Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden
mezun olan sanatçı, okurken 1979'dan 1990'lara
kadar müzikallerde de görev aldı. Daha sonra
albüm çalışmalarına başlayan evcimik, 1991'de
çıkardığı "Abone" isimli pop müzik şarkısıyla
adını duyurdu. Sanatını dans, müzik ve tiyatro ile
bir arada götüren evcimik, 1996'da yaklaşık 1,5
yıl hayat verdiği "Çılgın Bediş" isimli televizyon
dizisi karakteriyle de ününe ün kattı. Bugüne
kadar onlarca projede yer alan evcimik, insanla-
rın kendisine gösterdiği ilgiden de oldukça mem-
nun.

Dönüm noktası Çılgın Bediş

evcimik, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Bod-
rum ilçesinde yaptığı açıklamada, dans, müzik
ve tiyatroyu pekiştirerek meslek hayatına devam
ettiğini söyledi. "Çılgın Bediş" dizisinin hayatında
önemli dönüm noktalarından biri olduğunu anla-
tan evcimik, şöyle konuştu: "Çılgın Bediş, benim
hayatımda bir mihenk taşı. Bu projenin oyuncu-
luğuma da çok katkısı oldu. Bir yandan da türki-
ye'nin çok sevdiği gençlik ve drama dizisi oldu.
türkiye'de bir şeylerin öncüsü olmak, bilinçli ya-
pılacak bir şey değil, bu cesaretle yapılıyor. İn-
sanlarla hep pozitif iletişim içindeyim. Herkes
beni evinin bir kızı gibi, komşunun kızı gibi görü-
yor. Bu da çok hoşuma gidiyor. Çılgın Bediş'i ço-
cukken çok izliyordum, onun için deliriyordum.
Yıllar sonra bu çizgi karakterin diziye dönüşeceği
teklifi gelince inanamadım. Önce çok tereddüt
ettim. 'Bir çizgi karakterinin gerçek hayata dön-
üştürülmesi olur mu, insanlar severler mi?' diye
düşündüm ama bir cesaret girdim, iyi ki de o işe
girmişim."
televizyon dünyasından biraz geriye çekildiğine
değinen evcimik, negatif şeylere çok üzüldü-
ğünü, kadınların dövülmesinin, çocukların ve
hayvanların şiddet görmesinin kendisini çok etki-

lediğini kaydetti. evcimik, son
yıllarda eski oyuncuların

da yeni projelerde yer
almasının kendisini

oldukça mutlu etti-
ğini ifade etti.

423 milyon kitap üretildi!
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk, Türkiye'de kitap üretiminin geçen sene, bir önceki yıla göre
yüzde 3,16 büyüdüğünü belirterek, 2019'da bağımsız yayıncıların 423 milyon kitap ürettiğini söyledi

"Sultanlar Şehri, Şehirler
Sultanı" olarak anılan Edir-
ne'yi 2019 yılında çok sayıda

yerli ve yabancı turist ziyaret etti. İstanbul
ve Antalya'dan sonra en çok turisti çeken
Osmanlı payitahtı Edirne kültür, gastro-
nomi, inanç ve doğa turizmindeki potan-
siyeliyle ilgi çekiyor. Mimar Sinan'ın
ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya
Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Seli-
miye Camisi başta olmak üzere, Eski ve

Üç Şerefeli camiler, Sultan II. Bayezid
Külliyesi Sağlık Müzesi ile Türk İslam
Eserleri Müzesi, kentteki diğer müzeler,
Edirne Büyük Sinagog, Sveti Georgi Kili-
sesi, Tunca ve Meriç köprüleri, tarihi Ali-
paşa, Bedesten ve Selimiye Arastası
çarşıları ile Karaağaç bölgesi yerli ve ya-
bancı turistlerin turizm rotasında yer alı-
yor. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacı-
oğlu, yaptığı açıklamada, kentin Türkiye

ve dünyanın önemli turizm destinasyon-
larından olduğunu söyledi.

Turist sayısı  artıyor

Edirne'nin Türkiye, Yunanistan ve Bulga-
ristan'ın buluşma noktasında olduğunu,
bu kapsamda da yerli yabancı turistlerin
ilgisini çektiğini belirten Bacıoğlu, "Kom-
şularımız Bulgaristan ve Yunanistan'dan
gelen turistlerin sayısı her geçen gün artı-
yor. Tarihi kentimiz cazip bir turistik desti-

nasyon olmasından dolayı İstanbul başta
olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanın-
dan gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.
Gerek gastronomisi gerek el sanatları ge-
rekse Osmanlı İmparatorluğu ve Roma
döneminden kalan eserlere turistler ilgi
gösteriyor." diye konuştu. Kapıkule, Pa-
zarkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapı-
larından geçen çok sayıda yabancı turistin
Edirne'ye geldiğini ifade eden Bacıoğlu,
şöyle devam etti: "Şehrimize gelen turist
sayısı gittikçe artıyor. Geçen yıl sınır kapı-
larımızdan 5 milyonun üzerinde kişi Edir-
ne'ye giriş yaptı.”

Edirne’ye turist akını var
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beşiKtaş, devre arası çalışmalarına bu
sabah kamp yaptığı otelin salonundaki an-
trenmanla devam etti. İkinci yarı hazırlıkla-
rını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, bugün
kamp yaptığı otelin salonunda çalışma ger-

çekleştirdi. Siyah-beyazlıların basına kapalı
idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik di-
rektör Abdullah Avcı yönetimindeki antren-
man 2 grup halinde salonda yapılan ısınma
çalışması sonrası, bisiklet ve istasyonlardan

oluşan parkurda devam etti. Futbolcular
değişmeli olarak denge, kuvvet ve dayanık-
lılık çalışmasıyla idmanı tamamladı. Beşik-
taş, Antalya kampındaki devre arası
çalışmalarına yarın devam edecek. 

KaSım 2019'da Hannover 96'nın ba-
şına geçen 39 yaşındaki Kenan
Koçak, Bundesliga 2'de 17'nci sırada
aldığı Hannover 96 ile 5 maçta 2 gali-
biyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ala-
rak takımını küme düşme hattından
kurtarmayı başardı. Sezona Mirko
Slomka ile başlayan ancak ligdeki 13
maçında yalnızca 3 galibiyet elde ede-
bilen Hannover 96, Slomka ile yolla-
rını ayırarak Türk teknik adam Kenan
Koçak'ı takımın başına geçirdi. Takı-
mın başına geçtikten sonra çıktığı 5 lig
maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik
elde eden Koçak, 7 puan ile takımını
13'üncü sıraya taşımayı başardı ve ku-
lübe rahat bir nefes aldırdı. Profesyo-
nel futbolcu olarak da Almanya'da
daha önceden görev almış olan
Koçak, profesyonel futbol kariyerinin
bitişinin ardından Almanya Futbol
Federasyonu UEFA Pro Lisansı'nı

Köln Spor Akademisi'nde bitirerek
eğitimini tamamladı ve antrenörlüğe
başladı. Hannover 96’dan önce bir
diğer Bundesliga 2 takımlarından
Sandhausen’i çalıştıran Koçak,
Alman ekibiyle 82 maça çıkmıştı.
Sandhausen ile Almanya Kupası’nda
son 16 turuna kadar yükselen genç
teknik adam, bu turda Schalke’ye 4-1
yenilerek kupaya veda etmişti.

Takıma güven kazandırdı

Hannover 96’yı düşme potasından çı-
kararak üst sıralara doğru çıkaran
Koçak, yönetimin de güvenini kazan-
mış durumda. Alman ekibinin genel
müdürü Martin Kind, Kenan Koçak
ile ilgili olarak, “Takıma tekrar güven
ve disiplin aşılamayı başardı. O, bu
sporu yaşayan ve örnek olan bir tek-
nik adam. Takımı olumlu bir şekilde
kontrolü altına aldı” dedi.

Beşiktaş YeNİ DeVReYe HaZIRLIk YaPIYOR

SP  R

T ürkiye’nin doğusu ile batısına Beylikdüzü
Belediyesi ve Beylikdüzüspor ev sahipliği
yaptı. Devre arası hazırlık kampını Beylik-

düzüspor Tesislerinde yapan Bölgesel Amatör
Lig ekiplerinden Kars 36spor hazırlık maçında
Edirnespor’la karşı karşıya geldi. Kavaklı Hasan
Doğan Stadı’nda oynanan hazırlık maçına ev sa-
hipliğini Beylikdüzüspor yaptı. Beylikdüzü Bele-
diyesi’nin de lojistik anlamında her türlü desteği
verdiği dostluk maçına katılım da büyük oldu.
B.Çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,
Kars36spor Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız,

Karsspor İstanbul Temsilcisi ve Genel Koordina-
törü Zafer Aras, İş İnsanı Çetin Çapan’ın yanı-
sıra çok sayıda sporseverin de ilgi gösterdiği
dostluk maçı büyük bir çekişmeye sahne olurken
nefesleri kesen 90 dakika Edirnespor’un 1-0 üs-
tünlüğüyle sonuçlandı.

Beylikdüzüspor'a hediye verildi

Kampını İstanbul’da sürdüren Kars36Spor’un
son hazırlık maçında Perşembe günü Beylikdü-
züspor’un konuğu olacağı, maç saatinin ise daha
sonra açıklanacağı ifade edildi. Bu arada Kars
36spor yetkilileri günün anısına hem Edirnes-

porlu yöneticilere ve futbolculara hem de organi-
zasyona evsahipliği yapan Beylikdüzüspor’a çe-
şitli hediyeler takdim etti. 

İyi ki misafir ettik

Beylikdüzüspor Kulüp Başkanı Metin Aydın or-
ganizasyonun ardından yaptığı açıklamada hem
Doğu’nun hem de Batı’nın iki serhat şehrine ev-
sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk
duyduklarını söyledi. Aydın “Doğu’dan Batı’ya
iki serhat şehrimizi Beylikdüzüspor olarak evi-
mizden misafir etmekten mutluluk duyduk.” ifa-
desini kullandı.

Türkiye’nin doğusu ile batısına Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzüspor ev sahipliği
yaptı. Devre arası hazırlık kampını Beylikdüzüspor Tesislerinde yapan Bölgesel Amatör
Lig ekiplerinden Kars36Spor hazırlık maçında Edirnespor’la karşı karşıya geldi

Doğu ile batı 
BEYLİKDÜZÜ’nde

Trabzon’da yabancı sorunu!
Transferde yurt dışı pazarına yönelen ancak Badou Ndiaye’nin kadroya katılmasıyla yabancı oyuncu sayısı
14’e yükselen Trabzonspor’da yönetim, yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor

Kadrosunda daniel sturridge, Caleb Ekuban, donis avdi-
jaj, alexander sörloth, anthony nwakaeme, Badou ndiaye,
ogenyi onazi, John obi Mikel, Jose sosa, Ivanildo Fernan-
des, Gaston Campi, Majis Hosseini, Filip novak ve Joao Pe-
reira olmak üzere 14 yabancı oyuncu bulunduran
Trabzonspor’da yönetim, yapılacak olan yeni takviyeler için
harekete geçti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belir-
lediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanını Badou ndiaye
transferi ile dolduran bordo-mavililer, mevcut kadrosundaki
bazı isimlerle yollarını ayırarak yapılacak yabancı transfer-
leri için kadroda yer açmaya çalışıyor.

Gözler Onazi'ye çevrildi

stoper ve kanat oyuncusu olmak üzere iki yabancı oyun-
cuyu daha kadrosuna katmak isteyen, bu konuda çalışmala-
rını da sürdüren Trabzonspor’da ikinci yarı öncesi donis
avdijaj, ogenyi onazi ile Ivanildo Fernandes kadroda düşü-
nülmüyor. avdijaj’ı kiralık olarak göndermeyi planlayan
bordo-mavililer, uzun süren sakatlığının ardından takıma
dönen ancak bekleneni veremeyen ve sezon sonu sözleş-
mesi sona erecek olan onazi’nin yanı sıra, sezon başında
kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernandes ile de yollarını
ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Yabancı kontenjanı-
nın şu anda dolu olması nedeniyle transferde aceleci dav-
ranmayan bordo-mavililer, önce iç transferi çözüp ardından
dış transferde çalışmalarına hız verecek.

Kayserispor devreye girdi

Bu arada, Trabzonspor yönetiminin kiralamayı planladığı
kanat oyuncusu donis avdijaj için İstiklal Mobilya Kayseris-
por’un devrede olduğu öğrenildi. Bordo-mavili takımın kamp
kadrosuna da dahil edilmeyen Kosovalı oyuncunun transferi
konusunda yönetimin de gelen teklifler karşısında kolaylık
sağlayabileceği kaydedildi. Trabzonspor forması ile bu
sezon süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve uEFa avrupa
Ligi’nde toplamda 18 maçta forma giyen avdijaj, 1 gol ve 2
asistlik performans sergiledi. 
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Süper Lig'in li-
deri Demir Grup
Sivasspor'un kap-
tanı Ziya Erdal,
takımın ilk yarıda
gösterdiği perfor-
mans ve ligin
ikinci yarısındaki
şampiyonluk ya-
rışı hakkında De-
mirören Haber
Ajansı'na (DHA)
özel açıklama-
larda
bulundu. Ligin ilk
yarısında iyi bir
performans gös-
terdiklerini belir-
ten Erdal, "Ligin
ilk yarısı bizim
için çok iyi geçti.
Belki de hem ta-
raftarımızın hem
de kimsenin bek-
lemediği bir şeyi
yaptık. 10 yıl sonra ligin ilk yarısı
biterken yeniden Sivasspor'u zir-
vede görüyoruz. Bizim için güzel
geçti ama lig ilk yarı itibarıyla bit-
miyor. Ligin ikinci yarısı var ve
daha zorlu geçecek. Hem Avrupa
mücadelesi veren hem ligde
kalma mücadelesi veren hem de
şampiyonluk için oynayan takım-
lar var. İkinci yarıda yarış çetin ge-
çecek. İnşallah Sivasspor için
ikinci yarı da ilk yarı gibi geçer"
dedi.

Sonuna kadar
mücadele edeceğiz

Sezon sonuna kadar mücadelele-
rini sürdüreceklerini söyleyen

Erdal, "Şam-
piyonluğu
konuşmak
için çok
erken. Si-
vasspor'un
şampiyon-
luğa oyna-
dığı iki
sezonda da
ben takım-
daydım. Alt
yapıdan
gelen bir
oyuncuy-
dum. Şimdi
de takım
kaptanı ola-
rak müca-
dele
ediyorum.
Şampiyon-
luk için çok
erken olsa da
biz taraftarı-

mıza şunun sözünü veriyoruz;
'biz bu mücadelenin sonuna
kadar içinde olacağız. Olur ya da
olmaz ama taraftarımız mücade-
leyi sonuna kadar sahada göre-
cek, bundan emin olsunlar" diye
konuştu. Teknik direktörleri Rıza
Çalımbay'ın kendileri için büyük
bir şans olduğun dile getiren Ziya
Erdal, "Hocamız, yönetimimizin
ve şehrimizin yapısını çok iyi bili-
yor. O büyük bir avantaj. Takım
olarak çok çalışacağız. Sezon ba-
şından beri çok iyi antrenmanlar
yaptık. Hocamız bizim için bir
şans. Onun için de başarılı olup
onu da mutlu etmek isteriz" açık-
lamasında bulundu. 

SIvASSpoR
zirvenin sahibidir

İyi ki Ankara’dayım
Gençlerbirliği'nin başarılı orta
saha oyuncusu Fabricio Baiano,
"Bazen takımlarda hoca değişik-
likleri ivme kazandırır. Sanırım
Hamza hocamızın gelmesiyle
böyle bir ivme yakaladık, farklı bir
uyum yakaladık, onun yansıması
bu" dedi. Ligin ikinci yarısına An-
talya'nın Alanya ilçesinde kampa
yaparak hazırlanan Gençlerbirli-
ği'nde Brezilyalı futbolcu Fabricio
Baiano, Demirören Haber Ajan-
sı'na (DHA) özel açıklamalarda
bulundu. Ligin ilk yarısında iste-
diği sonuçları alamadıkları karşı-

laşmalar olduğunu söyleyen Ba-
iano, "Açık söylemek gerekirse
bazı maçlarda iyi oynamamıza
rağmen istediğimiz sonuçları ala-
madık. Bu bağlamda birazcık üz-
günüm. Kazanmamız gereken
maçlar vardı. Bununla ilgili ufak
hayal kırıklığım var" diye konuştu.

İyi sonuçlar almayı başardık

Teknik direktör Hamza Hamza-
oğlu hakkında da konuşan Ba-
iano, "Hocamız tecrübeli, daha
önce önemli kulüplerde çalışmış
bir hoca. Bizi antrenmanlarda çok

iyi hazırlıyor. Motive etme konu-
sunda da çok başarılı. Bizimle iyi
iletişim sağladığı için sanırım iyi
sonuçlar almaya başladık. Önce-
likle ayrılan hocamızı sonuçlara
göre değerlendirmemek gerekiyor.
Kendisi önceden önemli başarılar
elde etmiş bir hocamız, hala da
ediyor. Ama bazen takımlarda
hoca değişiklikleri ivme kazandırır.
Sanırım Hamza hocamızın gelme-
siyle böyle bir ivme yakaladık,
farklı bir uyum yakaladık, onun
yansıması bu" açıklamasında bu-
lundu.

EDİRNE
KARS

BULUŞMASI



Y ıllardır okul sporlarına katılıyorum, yıllar-
dır okul sporları sorunlarını yazıyorum gel-
diğimiz yol bir arpa boyu bile değil...

2019-2020 yılı eğitim öğretim gören okullar
arası bir çok dalda müsabakalar oluyor bunlar-
dan bir tanesi benim branşım olan karate ne
zaman okullar arası maç açıklandığı zaman
eyvah diyorum yine sorunlar başladı.

Aslında sorun olmamasına rağmen sorunu işi
bilmeyen yöneticiler çıkarıyor mevzuatta açık ya-
zıyor. Okul sporları yarışmalarına katılacak spor-
cuların nüfus cüzdanında resimleri olacak aksi
takdirde yarışamazlar bağlı olduğu federasyon
kimlik kyu kartı olması lazım bu karate yarışma-
larını ilgilendiren federasyonumuz tarafından her
sporcunun kuşak durumunu belirten kuyu kartı
vardır. Bu da kayıt sırasında sporcunun hangi ku-
şakta olduğunu gösterir belgedir diğer bıranş-
larda farklı olabilir karatede istenen 1 nüfus
cüzden resimli olacak 2 karate federsyonu kuşak
durumunu gösterir kuyu kimlik kartı olacak 3
okulunun esame listesi olacak 4 sporcunun okul
lisansı resimli olacak. Bunlar mevzuatta belirtil-
mesine rağmen hala bazı okullar bir çok eksikle
yarışmalara katılmaya çalışırken yetkili sorumlu
kişilerden evraklarını tamamlamadan yarışma-
lara katılamazsınız. Uyarısını alınca yetkili so-
rumlu antrenör veya beden öğretmeni demez mi
ya bu çocuklar spor yapıyor ne yapalım İstan-
bu'lun en uzak ilçesinden geldim bu çocuğu yarış-
tıracaksın derken tartışma başlar burda sizce kim
haklı görevini yapmak isteyen sorumlu kişi mi
yoksa uzaktan geldim ne var ya bu çocuğu maça
al evrağını sonra getiririm diyen mi haklı?

Değerli okuyucularım elbetteki görevini yapan
kişiler haklı size basit bir görev vermeyi çocuk
okulundan maça geldi birçok evrak eksik bende
hocasına güvendim tamam dedim maç bitene
kadar evraklarını getir sporcu maçını yapar sa-
katlanıp bir yeri kırılırsa sizce sorumlu kim olur?
Bunun izahı olamaz tam sporcuyu yarıştırdın
sporcunun anne babsının ayrılma aşamasında ol-
duğu veli iznini almamışsın anne babası birisi şi-
kayet ederse yandın benim çocuğumu izinsiz
maça götürdüler benim haberim yok derse yandın
hafta sonu ben çocuğumu alıp gezmeğe götüre-
cektim haftada 2 gün görme hakkım var benim
çocuğumu benden izinsiz maça götürdünüz derse
eksik evrakla sporcuyu maça çıkaran kişiler tüm
bu sorumlulukları üzerine almış olur... Şimdi di-
yeceksiniz ammada kara tablo çizdin be hocam
arkadaşlar okuyucularım bunlar herzaman olabi-
lecek sorunlardır lütfen bakanlık sitesini açın ve
yarışmacı sporcuların usul esalarını istenen ev-
rakları eksiksiz yapın.

Her şey açık açık yazmasına rağmen ülke-
mizde nedense kimse işini güzel yapmadığında so-
runlar çıkıyor düşüne biliyormusunuz okul
sporları yarışmaları var bir çok okulların haberi
yok olsada aman banene şimdi yol masrafı gidiş
geliş kim uğraşacak görmezden gelip yetenekli
sporcuları maçlara göndermeyen bazı okullar var
bir de demezler mi hocanız götürsün şimdiye
kadar nasıl gittiyseniz öyle gidin belediye götür-
sün olur belediye okul sporlarına elbette yardımcı
oluyor takım sporlarının bir çoğunu götürdüğüne
şahit oldum ama bir sporcu için sizi belediye gö-
türsün derseniz olmaz... Ben götüreceğim diyo-
rum çok iyi diyorlar tamam ben götürdüm il
seçmelerine sporcular kendi imkanlarıyla gidiyor
ya arkadaş okulunuzda 30 TL demi yok bu çocuk-
lar maçlarda gidiyor sizi temsil ediyor bari bir tos
parası verin belki velinin durumu iyi değil bu tür
okulları kınıyorum... 

Çatalca'mızda iki sporcum okullarını temsil et-
tilet ikiside seçmeleri kazandı bu öğrencilerimi
okulları sporcuların bütü evraklarını sorunsuz ha-
zırladılar çocuklar harçlık verdiler yol masrafını
verdiler. Bu okullar birisi kestanelik Şehit Mümin
Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi ikincisi
Özel Çatalca Çevre Bilim Koleji üçüncüsü Çatalca
Mehmet Akif Ortaokulu  ben bu kollardan spor-
cularımla ne zaman yarışmalara katılsam hiç bir
sorun yaşamıyorum bu okulların idarecilerine
beden öğretmenlerine şükranlarımı sunar bunla-
rın sayılarının çoğalması dileyiyle...

Muzaffer MUYAN
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G eçen hafta ilk yarısı tamamla-
nan THY Avrupa Ligi'nde 17
maçlık periyotta 14 galibiyet ve

3 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, 31
puan ve averajla İspanya temsilcisi
Real Madrid'in önünde ilk sırada yer
aldı. Anadolu Efes, bu sezon Avrupa
maçlarında İspanya'dan Barcelona,
Yunan ekibi Olympiakos ve Rus temsilcisi
CSKA Moskova'ya yenildi. ING Basketbol
Süper Ligi'nde de ilk yarıyı Pınar Karşıyaka
galibiyetiyle tamamlayan ve tek mağlubiye-
tini Teksüt Bandırma karşısında yaşayan
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ol-
duğu gibi zirveyi kimseye bırakmadı. Ana-
dolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, THY Av-
rupa Ligi'nin ardından ING Basketbol
Süper Ligi'nde de ilk devreyi lider tamamla-

malarının büyük bir başarı olduğunu söy-
ledi. Oyuncularını tebrik eden Ataman,
"Oyuncularımın müthiş konsantrasyonu ve
motivasyonuyla yolumuza devam ediyo-
ruz. Hedefimiz ilk yarı değil tabii ki. Hedefi-
miz sonunda da her iki tarafta en tepede
olmak. Sezonun yarısı geldiğinde müthiş
bir başarı." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısı çetin geçecek

Ligin çekişmeli geçtiğini, Pınar Karşıyaka ve

Fenerbahçe Beko'nun üçer mağlubiyeti ol-
duğunu hatırlatan Ataman, şöyle devam
etti: "Galatasaray da iyi bir lig geçiriyor, on-
ların da 4 mağlubiyeti var. Ligin ikinci yarısı
bence çetin geçecek. Bandırma ve TOFAŞ,
sürpriz yapabilecek takımlar. Burada Fener-
bahçe Beko ve bizim işimiz zor. Avrupa Li-
gi'nin bu maratonunda özellikle çift maç
haftalarından sonra 48 saat geçmeden ligi
oynamak çok yıpratıcı oluyor ama biz şu
ana kadar bunu hatasız şekilde başardık.

İkinci yarıda sürpriz sonuçlar
olabilir."

Türk oyuncuların performansı

Ergin Ataman, ilk devrede ligde
forma giyen Türk oyuncuların per-
formansının fena olmadığını ancak
kendi beklentisinin daha yüksek ol-

duğunu kaydetti. Avrupa Ligi takımlarının
farklı bir kadro yapılanmasının olduğunu
aktaran Ataman, "Karşıyaka, TOFAŞ ve
özellikle Bandırma'da Türk basketbolunun
geleceği olacak Türk basketbolcular var, süre
alıyorlar. İnşallah bu ilerisi için olumlu bir
şekilde yansır. Tabii ki kalitenin yükselmesi
çok önemli. Milli takımlar seviyesinde dünya
sıralamasında ilk 8 içinde olmak için Cediler,
Furkanlar gibi oyunculara ihtiyacımız var."
değerlendirmesinde bulundu.

THY Avrupa Ligi'nde 17 maçta 
14 galibiyetlik performansıyla
ilk yarıyı lider tamamlayan
Anadolu Efes, sadece bir yenilgi
yaşadığı ING Basketbol 
Süper Ligi'nde de ilk 
devreyi ilk sırada geçti

ANADOLU EFES
EZIP GECTI

MHK başkanı hesap veremez
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Alp'in TFF Başkanı Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı
Koç ve yöneticisi Özsoy ile yaptığı toplantıya, "MHK başkanı bir kulüp başkanına hesap veremez" sözleriyle tepki gösterdi

GaLatasaray Kulübü
Başkanı Mustafa
Cengiz, GSTV'ye yaptığı

açıklamada, Türkiye Futbol Federas-
yonu (TFF) Merkez Hakem Ku-
rulu (MHK) Başkanı Zekeriya
Alp'in TFF Başkanı Nihat
Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı
Ali Koç ve yöneticisi Semih Özsoy ile
İstanbul'daki Zorlu Center'de yaptığı
toplantının yakışık almadığını belirtti.
Cengiz, "Doğru olmayan bir toplantı-
dır. Kendisi bundan onur duyduğunu
söylemiştir. Bir MHK başkanı, bir
kulüp başkanına hesap veremez, onu
ikna etmeye çalışmaz. İkna olmadığını
da ilgili kulüp başkanlarının yayınla-
dıkları resmi bildiride gördük. Fede-
rasyon izledi." dedi. Federasyonun
adil, eşit ve dürüst yarışma ortamının
hazırlaması gerektiğini kaydeden Cen-
giz, "Bu tür şeylere iyi niyetle girse
dahi, ikili toplantıya, özel büroya koca
MHK başkanını çağırmaması gerekir.
Sosyal kurumlarda eğer siz bir görev-
deyseniz o görevle ilgili ticari ilişkiye
giremezsiniz. Bir kulübün başkanı,
mensubuysanız o kulübe fatura kesip,
fatura alamazsınız. Ticari ilişkiye gi-
rerseniz ister istemez sizin ona bağlılı-
ğınız çıkar. Bu bağlılığı dürüst bir
şekilde yürütseniz bile dedikodu çıkar.
Dünyanın hiçbir yerinde bu tip bir iliş-
kiden sonra o görev sürdürülmez. Bu
görevin sürdürülmemesi gerekir." ifa-
delerini kullandı.

Elimden geleni yapıyoruz

"Zorlu toplantısını unutturmaya çalış-
mak ihanettir" diyen Cengiz, sözlerini

şöyle sürdürdü: "Bir futbol kulübüne,
bir TFF başkanına, bir MHK başka-
nına özel antipatimiz yok. Buradaki
bir olay kimseye haber verilmedi. Özel
bir büroda olmasına karşıyız. Tabii ki
TFF başkanıyla bir kulübün başkanı
görüşebilir. 'Ben kendisini ikna ettim'
diyor. Hangi konularda, hakem konu-
sunda. IFAB'a (Uluslararası Futbol
Birliği Kurulu) iki kez başvurduk. 'TFF
isterse var kayıtlarını açıklar' diyoruz.

VAR oturmadı, belli süre veriyoruz.
Kasıt, kötü niyet aramıyoruz. Yapılan
hataların alışkanlık haline gelmesine
karşıyız." Süper Lig'deki şampiyonluk
iddialarıyla ilgili de açıklamada bulu-
nan Cengiz, "Şampiyonluk yarışı var.
Bu şampiyonluğun adil, düzenli, mert
şekilde sürdürülmesi için elimizden ge-
leni yapıyoruz. Hocamız ve teknik eki-
bimiz, bütün arkadaşlarımız canla
başla gece gündüz çalışıyor. Bu çaba-

larımız inşallah meyvesini verir ve hak
ettiğimiz şampiyonluğa yine ulaşırız."
diye konuştu.

Basketbol hakemlerine de tepki

Cengiz, Herbalife Nutrition Kadınlar
Basketbol Süper Ligi'nde Galatasa-
ray'ın OGM Ormanspor'a 72-71 yenil-
diği maçtaki hakem yönetimine de
tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulübün
voleybolu ve basketbolu Türkiye'ye ge-
tirdiğini savunan Cengiz, "Galatasa-
ray'a verdiğiniz, yaptığınız kötülükler
aslında kendinize verdiğiniz zarar ve
kötülüktür. Dün erkek maçına gittim,
kadın maçını izleyemedim. Ama her
şeyden haberdar oldum. Maalesef ha-
kemler parkede cinayet işlemiştir. Sa-
dece futbolda değil, basketbolda da
kayırmacılığın, taraftarlığın açık hale
geldiğini Ormanspor maçındaki
hakem yönetiminde gördük. Hakem
camiası adına utandım. Benden başka
utananlar varsa lütfen bu durumu dü-
zeltsinler. Mert, adil yarış istiyoruz.
Açık yapılmış teknik faulün son sani-
yede çalınmaması iyi niyetle izah edile-
mez. Neyle izah edileceğini TBF
yetkilileri lütfen cevap versin. Lütfen
orayı yangın yerine çevirmesinler." şek-
linde görüşlerini aktardı. Bozulmanın
sürmesi halinde her yerde aynı şeyin
yaşanacağını anlatan Cengiz, "Düz-
gün, iyi insanların buna izin verme-
mesi gerekir. Oktay Akbal'ın dediği
gibi 'tuz da bozulur', o da bozulursa
her şey bozulur. Mutlaka yanlışa, ha-
taya karşı cesurca direnmemiz gerekir.
Haksızlık karşısında susan dilsiz şey-
tandır." değerlendirmesinde bulundu.
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LiverpooL, Arsenal'dan 16 yıl sonra İngiltere Pre-
mier Lig'de sezonu namağlup bitiren ilk kulüp olma
yolunda ilerliyor. Bu sezon ligde oynadığı 20 karşı-
laşmayı da kaybetmeyen Liverpool, serisini kalan 18
maçta da sürdürüp İngiltere liginde daha önce yal-
nızca 2 takımın yakaladığı bir başarıyı tekrarlama
peşinde. Jürgen Klopp'un teknik direktörlüğünde 19
galibiyet, 1 beraberlik alan Merseyside ekibi, 1888-
89 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Preston North
End ve 2003-04 sezonunu ilk sırada bitiren Arse-
nal'dan sonra ligi namağlup tamamlayan 3. İngiliz
kulübü olmak istiyor. Preston North End, İngiltere
liginin ilk defa düzenlendiği ve 12 takımın mücadele
ettiği 1888-89 sezonunu 18 galibiyet, 4 beraberlikle
bitirdi ve tarihe not düşüldü.

Cengiz,
futbol gibi
basketbolda da
adaletsizlik
olduğunu
söyledi.



B eylikdüzü Belediyesi Ocak Ayı Meclisi’nin 1.
oturumu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Belediye

meclis salonunda düzenlenen 2020 yılının ilk meclis

toplantısına, yeni yılın tüm ülke ve millet adına sağlıklı
bir yıl olmasını dileyerek başlayan Mehmet Murat
Çalık, 2019 yılında şehit olan askerleri rahmet, minnet
ve şükranla andı. Konuşması sırasında gündemdeki
konulara ve Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek önemli
günlere de değinen Çalık ayrıca göreve geldiği Nisan
2019 yılından bu yana Beylikdüzü Belediyesi’nin ha-

yata geçirdiği ve 2020 yılında gerçekleşecek projeler ile
çalışmaları paylaştı. 

2020’de iki kreş müjdesi

2019 Nisan ayından bu yana 9 aylık süreçte
neler yapıldığını 2020 yılında hayata ge-

çecek projeler ile ilgili bilgilendirme
yapan Çalık; “Belediyemiz ve kay-

makamlığımızın işbirliği ile yerel
afet gönüllüleri eğitim progra-

mımızı başlattık. Bu sayede
afet sırasında yapılması

gerekenler ve alınabile-
cek önlemleri vatan-

daşlarımıza
anlattık. İlkyar-

dım konu-
sunda

vatan-
daşla-

rımızı bilgilendirdik. Afet sağlığı
çalıştayında ise afet sağlığı yöne-
timi ve modellerini tartıştık. 2020’de
Afet Hazırlık Eylem Planımızı ta-
mamlayacağız. Beylikdüzü’nde bu konuyu ihmal etme-
den çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2019’da önce
Emine Bulut sonra Ceren Özdemir cinayeti ve pekçok
daha kadının katledilmesi hepimizin yüreğini yaktı.
2020’de kadına yönelik şiddet ile mücadele yerel eylem
planımızı oluşturacağız. Beylikdüzü’nde kadınların ça-
lışma hayatına katılımını kolaylaştırmak yolunda
2020’de iki kreşin daha yapımına başlayacağız. Ayrıca
geçtiğimiz günlerde temelini attığımız Kavaklı Mutlu
Çocuk Merkezi’nin faaliyetlerine de İlkbahar ayında
başlayacağını da söylemek isterim.” şeklinde konuştu.   

Cemevi inşaatında sona yaklaşıldı

Konuşması sırasında eğitim çalışmalarına da değinen
Çalık; “2019 - 2020 eğitim öğretim yılına başlarken
Beylikdüzü Belediyesi olarak 55 okulumuzda bakım ve
onarım yaptık. 500 öğrencimize eğitim yardımında bu-
lunduk. Kültürsem aracılığıyla 600 öğrencimiz lise ve
üniversite sınavlarına bizim kurslarımızla hazırlanıyor.
2020 yılında gençlerimizin yenilikçi fikirlerine destek
olacağımız gençlik merkezini de hayata geçireceğiz.
Beylikdüzü’nde şu an kent estetiğine katkı veren, mima-
risinin yanı sıra yönetim şekliyle de örnek olacağını
iddia ettiğimiz bir cemevi inşa ediyoruz ve sona yaklaş-
tık. Sadece fiziksel yapısıyla değil eşitliği, adaleti, hoş-
görüyü yaşatması açısından da önemli bir merkez
olacak. Toplumdaki hiçbir rengi yok saymadan çalış-

malarımıza devam edeceğiz. 
Misyonumuzu insan odaklı toplumu ve doğayı ön-

celeyen katılımcı bir yönetim anlaşıyla hizmet
etmek olarak belirlemiştik. Ortak değerlerimizi

yaşatabilmek için ilk önce bizlerin yaşaması

gerekir.” ifadele-
rini kullandı.  

Toplu taşıma hizmeti
devam edecek

2019 yılında Beylikdüzü’nün altyapı sorun-
larını çözmek için kolları sıvadıklarının altını
çizen Çalık; “43 bin ton asfalt kaplaması
yaptık ve 10 km yeni yol açtık. 19 km lik atık
su ve yağmur suyu hattının yenilenmesine
başlandı ve bitmek üzere. 2020’de de 10 km
lik yeni yol yapacağız. Ulaşım hizmetleri-
mizde de vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçla-
rını karşılamak için İETT ile yaptığımız
toplantılar neticesinde 2 yeni otobüs güzerga-
hını bu kentin vatandaşlarıyla buluşturduk.
Bunlar Beylikdüzü’ndeki ulaşım sorunlarını
çözme yolunda ilk adımlarımız. 2020’de toplu
taşımaya yeni hatlar ekleyerek Beylikdüzü’nün
her noktasına toplu taşıma hizmetinin ulaşma-
sını sağlayana kadar durmayacağız.” dedi. 

Eşit seviyede hizmet anlayışı 

Sosyal hizmet alanında gerçekleşen çalışmalara
da değinen Çalık; “Ayrım yapmadan hizmet et-
meye gayret ediyoruz. Eşit hizmet sözü verirken
hayat şartları aynı olmayan insanlarımızı öyley-
miş gibi kabul edeceğiz anlamına gelmiyor. 2019
yılında 11 bin 103 aileye gıda yardımı yaptık. İhti-
yaç sahiplerine 48 bin 618 kez günlük sıcak yemek
yardımı yaptık. Bin 458 haneye süt ve bebek bezi
sağladık. Bin 761 kişiye de evde sağlık hizmeti gö-
türdük. Beylikdüzü’nde tüm insanlarımızın eşit
haklara sahip olduğunu unutmadan onlara eşit
seviyede hizmet ile buluşturmak için çaba göster-
meye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.  

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, göreve geldiği Nisan 2019 yılından bu yana
Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği çalışmaları Ocak Ayı Meclisi’nin  1. oturumunda
paylaştı. Çalık, “Emek verdiğimiz kent sosyal hayatı ve doğasıyla İstanbul’a nefes olsun istiyoruz. 
Ve bu sayede hep birlikte Beylikdüzü’nü iyi yaşamın adresi haline getireceğiz” şeklinde konuştu
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BARIŞ KIŞ

En iYi adrEs 
BEYlikdUzU Beylikdüzü’nü denizle buluşturma hayaline bir adım daha yak-

laşıldığını ve Yaşam Vadisi 3. Etap çalışmalarının sürdüğünü söy-
leyen Çalık; “Yaşam Vadisi’nin 3. Etabını 2020 yılında

tamamladığımızda hem ilçemizin denizle olan bağlantısı biraz daha
güçlenecek hem de Beylikdüzü’nün nefes alanları biraz daha artacak.

Beylikdüzü’nde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9.5 m2 yeşil
alanla yetinmiyoruz, bunu artıracağız. Geçtiğimiz ay 120 yetişkin
çınar diktik. 2019’da 37 parkın bakım onarımını tamamladık. 14
yeni parkı Beylikdüzü’ne kazandırdık. Yeşil alan miktarını da 32

bin m2 artırdık. Şu an Yakuplu’da devam eden 3 yeni parkı-
mız var. Onları da en kısa sürede açacağız ve 2020’de

Yakuplu ormanını projelendirip Yakuplu 
halkının kullanımına 

açacağız.” dedi. 

Yeşil alan
miktarı arttı 

Ateş 
ediyorsun

Tuğba!

Ateş 
ediyorsun

Tuğba!

Ateş 
ediyorsun

Tuğba!

Ateş 
ediyorsun

Tuğba!

Ateş 
ediyorsun

Tuğba!

Ateş 
ediyorsun

Tuğba!

Ateş 
ediyorsun

Tuğba!

Ateş 
ediyorsun

Tuğba!

Ateş 
ediyorsun

Tuğba!

Aktif olarak kullandığı
Instagram hesabından her
anını paylaşan Tuğba
Ekinci, yaz aylarından
kalan bir fotoğrafını pay-
laştı. Soğuk havalara al-
dırış etmeden bikinisiyle
paylaşım yapan Tuğba
Ekinci, "Bunlar kışın
lazım" dedi. Tuğba
Ekinci'nin göğüs de-
koltesinin ön planda
olduğu bikinili po-
zuna "Ateş atıyor-
sun", "Sen ne zaman
yaşlanacaksın", "Ha-
yalet gibisin, kışın or-
tasında gezen yazlık
papatya" ve "Maşal-
lah hiç yaşlanmıyor-
sunuz" gibi
yorumlar yapıldı.
Şarkıcı Tuğba
Ekinci, geçtiğimiz
aylarda gittiği ma-
sajda kadın takipçi-
lerini kızdıracak
açıklamalar yap-
mıştı. Masaj işini er-
keklerin daha iyi
yaptığını söyleyen
Ekinci, "Erkekler
nasıl bayanlardan
haz alıyor ben anla-
mıyorum"  demişti.


