
Bakırköy 7. Ağır Ceza
Mahkemesi'nce görülen

duruşmaya, davanın tek tutuklu
sanığı Mehmet Özgür Samanlı
ve tutuksuz sanıklar Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Hasan
Akgün, Belediye Başkan 
Yardımcısı Başak Sancar ile
Talat Üstündağ katıldı. Tutuklu
Samanlı'yı belediye personeli
olduğu için tanıdığını belirten

Hasan Akgün, savunmasında, 
“6 kez üst üste belediye başkanı
seçildim. İlk kez böyle bir olayla
karşılaştım. Bu benim için zül-
dür, bu bana ve aileme yapılan
bir komplodur” dedi. Ara kara-
rını açıklayan mahkeme heyeti,
tutuklu Samanlı'nın tutuklu ge-
çirdiği süreyi gerekçe göstererek
sanığın adli kontrol tedbirleriyle
tahliyesine karar verdi. I SAYFA 9

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

ABD'nin İranlı komutan Kasım 
Süleymani'yi 3 Ocak'ta suikastle
öldürmesinin ardından, İran'dan
beklenen misilleme geldi. İran bu
saldırılarda 80 kişinin öldüğünü
açıkladı. Ancak ABD’nin yaptığı
açıklamalarda saldırılardan hiçbir
kimsenin ölmediği duyuruldu. Bu
misillemeler, gerçekten ABD’ye 
bir ceza/ders vermek
nitelinğinde mi? Yoksa
İran halkının ve dünya-
nın karşısında kariz-
mayı kurtarma saldırısı
mı? henüz belli değil. 

İran, ABD’ye 
‘Boş Atıyor’

Hüsamettin Aslan’ın köşe yazısı sayfa 9'da 

CHP İstanbul Milletvekili Dr.
Ali Şeker, 19-20 Aralık tarihle-

rinde İstanbul'da düzenlenen ASSAM
İslam Birliği Kongresi ve sonrasında
yaşananları TBMM gündemine ta-
şıdı. Kongrenin anayasanın ilk üç
maddesinde belirtilen temel ilkelere
çok açık bir saldırı olduğunu belirten
Şeker, Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’a, “Böyle bir oluşum ve
yürüttüğü faali-
yetlere ilişkin ola-
rak şimdiye dek
başlatılmış her-
hangi bir adli
süreç, yürütülen
bir soruşturma ya
da açılmış bir
dava var mıdır?”
sorusunu yö-
neltti. I SAYFA 5

çCHP Grup Başkanvekili 
Engin Altay, '7194 sayılı Dijital

Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve
375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanunu'nun, arala-

rında 'değerli
konut vergisi' ve
'konaklama 
vergisi' ile ilgili
hükümlerin de
bulunduğu 
11 maddesinin
iptali için Ana-
yasa Mahkeme-
si'ne başvurdu.
I SAYFA 7
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Engin Altay

Ali Şeker

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Chaplin’in 
gözyaşları

SAYFA 7Onur KARAKOÇ

Abd, iran ile 
savaşır mı?

SAYFA 8Mustafa BEKAROĞLU

Ukalalık 
parayla değil

SAYFA 11Ümit BARAN

Süleymani konusu
kapanır mı?
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Kanal İstanbul'un depremi tetikleyip 
tetiklemeyeceği tartışılırken Prof. Dr. Naci

Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İBB
düzenlediği “İklim Değişikliği ve Su Sempoz-
yumu”nda konuşan Görür, “Büyükçekmece ile
Küçükçekmece arasındaki toprakta ciddi kayma-
lar olduğunu görüyoruz. Bu güzergahta, Kanal
İstanbul açısından da büyük tehdit oluşturan 
faylar var. Küçükçekmece, bugün bile yerinde
durmuyor. Siz buraya kanal yapacaksınız, kanal
10 ve üzeri şiddeti bir depremde ayakta duracak.
Mümkün değil, bi-
lime ters” dedi.
I SAYFA 5

ç

CHP, iptal için
AYM’ye başvurdu

Esenyurt Belediyesi’nin 
ücretsiz olarak açtığı ‘Kat’ı 

Sanatı’ kursunda eğitim alan kadınlar,
hünerli elleriyle hayat verdikleri bu 
geleneksel el sanatını, geleceğe taşıyor.
Kağıdı dantel gibi işleyen kadınlar, 
hünerli elleriyle hayat verdikleri bu
sanatı, gelecek nesillere aktarıyor.

Esenyurt
Belediyesi
bünyesindeki
kültür merke-
zilerinde, haf-
tada 1 gün 
5 saat eğitim
veriliyor. 
I SAYFA 8

ç

Kağıdı dantel 
gibi işliyorlar

İşçilerle işverenler arasında 
sürekli tartışma konusu olan

fazla mesaiyle alakalı Yargıtay 
22. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz gün-
lerde emsal nitelikte bir karara imza
attı. Yüksek Mahkeme; fazla mesai 
yaptığını iddia eden işçinin bu iddia-
sını ispatla yükümlü olduğuna, 
işçinin imzasını taşıyan bordronun,
sahteliği ispat edilinceye kadar 
kesin delil niteliğinde olduğuna 
hükmetti. I SAYFA 6
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Fazla mesaiyi
ispat etmelisin

TEK TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

ç

Anayasa ihlaline
dava açtınız mı?

Borsa İstanbul BIST100 
endeksi, günü 117 bin puanı

aşarak son 22 ayın zirvesinde kapattı.
Orta Doğu'daki belirsizliğin azalaca-
ğına yönelik açıklamalar sonrası,
güne yüzde 2.09 kazançla başlayan
BIST100'deki artış, gün içinde yüzde
4.0'ü aştı. Güne 115 bin 236 puandan
başlayan BIST100, en düşük 115 bin
236 puanı ve en yüksek 118 bin 342
puanı gördükten sonra, yüzde 4.53
artışla 117 bin 990 puanda kapandı.

ç

Borsa İstanbul’dan
22 ayın rekoru geldi

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, yüzüne kezzap 

atılan Berfin davasındaki 
kararla ilgili olarak, “Geçen-
lerde bir namussuz bir alçak
kızımızın yüzüne kezzap 
atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza 

veriyor. Kendi kızının başına
gelmiş olsa, kanunlara mı 
bakacaksın. Bu kanunların
sayfaları arasındaki madde-
lere değil, vicdanınızın sesine
kulak verin” açıklamasında
bulundu. I SaYFa 7

ç

ViCDANINIZA
KULAK VERiN!

MUHTARLIKLARA BIRAKILAN TEBLİGATLAR MUHTARLARI İSYAN ETTİRDİ

Arnavutköy Muhtarlar Derneği'nin, düzen-
lendiği toplantıda konuşan Tüm İstanbul

Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami
Aykut, muhtarlıklarda biriken tebligatları gündeme
getirdi. “Bu konuda desteğe ihtiyacımız var. Ya bize
ödenek ayırsınlar ya da bu iş için bize eleman desteği
versinler” diyen Aykut, “Şu an muhtarlıklar adeta
posta hizmeti veriyor. Postacılarımız binaya giriyor,
kapıyı çalıyor, beşinci kata çıkmayı kendisine zulüm
olarak görüyor ve çıkmıyor. Dış kapıya haber kağı-
dını bırakıyor ve evrağı da muhtara teslim ediyor. 
Bu durumda da tebligat birçok vatandaşın eline 
ulaşmıyor” ifadelerini kullandı. 

MUHTARLIKLAR ADETA 
POSTA HiZMETi VERiYOR

ç Vatandaşların muhtarlığa bırakılan tebligattan
haberi olmadığını belirten Aykut, “Vatandaşa

ceza gelince muhtara her türlü hakarette bulunuyor.
Muhtarla vatandaş karşı karşıya geliyor. Posta 
görevlileri her bir evrağı teslim edip pirim kazanırken,
'muhtarlar bu işin neresinde' diye sormak istiyoruz.
Maaşının dışında bir geliri olmayan muhtarlarımız bu
posta evrakları için ayrıca bir eleman tutuyor.. Bu du-
ruma tepki göstermek amacıyla 1-10 Şubat tarihleri
arasında posta elemanlarından tebligatlar almayaca-
ğız. Biz posta memuru olmak için seçime girmedik,
vatandaşa da 'posta memuru olacağız' diye söz 
vermedik” tepkisini gösterdi. I SAYFA 4

1-10 ŞUBAT TARiHLERiNDE
TEBLiGAT ALMAYACAĞIZ!

ç

Tüm İstanbul Muhtar 
Dernekleri Federasyonu Başkanı

Selami Aykut, son dönemde
muhtarlıklarda her gün yüzlerce

posta tebligatı biriktiğini söyledi.
“Biz PTT'nin posta memurları

değiliz” diyen Aykut, 
1 - 10 Şubat tarihleri arasında 
İstanbul'daki tüm muhtarların, 

posta evraklarını kabul 
etmeyeceklerini söyledi

31 Mart seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla
açılan davada biri tutuklu 20 sanığın yargılanmasına
devam edildi. Dava kapsamında ifade veren Belediye
Başkanı Hasan Akgün, “Bu benim için zuldür, bu bana
ve aileme yapılan bir komplodur” açıklamasını yaptı

Küçükçekmece
yerinde durmuyor

Yeni 10 Ocak’ların
yazılması şart oldu

İstanbul Gazeteciler
Derneği Başkanı

Mehmet Mert 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle bir basın açıkla-
ması yaptı. “Artık yeni 
10 Ocak'lar yazmanın 

zamanı geldi, 60 yıl önce
yazılan yasalardan eser
yok” diyen Mehmet
Mert, düşük maaşlar
ve işsiz gazetecilere
dikkat çekti. Mert,
“Her yıl iletişim 
fakülteleri binlerce
mezun veriyor ancak

bu rakamların çok 
az kısmı aynı sektörde

iş imkanı bulabiliyor”
dedi. I SAYFA 7

ç
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BIZ PTT’NIN POSTA 
MEMURU DEGILIZ!

Geç tebliğ edilen trafik cezalarına
tepki gösteren sürücüler, Ulaştırma

Bakanlığı Bölge Müdürlüğü önünde bir
araya geldi. Geç tebliğ nedeniyle kendisine
150 bin lira ceza
geldiğini dile geti-
ren Nejdet Adıya-
man, “Cezaları
ödemek için iki
aracımı sattım.
Şu anda evi de

satılığa çı-
karttım” dedi. Sü-
rücüdlere destek veren
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM)

Onursal Başkanı
Aydın Ağaoğlu da
cezaların geç gel-
mesi nedeniyle bir-
çok sürücünün
mağdur olduğunu
söyledi.    I SAYFA 9

ç
BU CEZA OCAK SÖNDÜRÜR!

GÖLÜ 
KURUYOR!

BÜYÜKÇEKMECE 

İStanBul’un önemli
su kaynaklarından

olan Büyükçekmece 
Gölü’nde 2030 yılına kadar
su kapasitesi yüzde 25 ora-
nında düşecek. uzmanlar su
kaynaklarının kullanımında
‘bütüncül su yönetimine’ 
dikkat çekti. I SAYFA 9

ç

Ümraniye'de tartışan
iki kişiden biri diğerine 

arkasını döndüğü sırada defa-
larca kurşun yağdırdı. Silahına
davranamadan kurşunların 
hedefi olan Hasan B. hayatını
kaybetti. SAYFA 3
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Görür

BANA VE AiLEME
KOMPLO KURULDU
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ
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Yakup TEZCAN
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ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

K ış aylarında cildimizi tehdit eden
bir başka etken ise stres! Güneşin
kış aylarında yüzünü daha az gös-

termesi birçok kişide depresif duygu du-
rumuna neden oluyor. Bu yüzden stresle
tetiklenen cilt hastalıklarının da görülme
sıklığı artıyor. Ciltte oluşan kızarıklık,
çatlama, kaşıntı ve pullanma gibi yaşam
kalitesini düşüren sorunların artmaması
için bir dizi önlem almak çok önemli.
Acıbadem International Hastanesi Der-
matoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam kış
mevsiminde sık görülen 5 cilt hastalığını
anlattı, bu hastalıkların oluşturduğu ya-
kınmalara karşı önerilerde bulundu. 

1- Seboreik egzema

Egzama; stres, gıda ve birçok çevresel
faktörle tekrarlanan kronik bir hastalık.
Soğuk hava, nem kaybı, rüzgar, uzun
süren sıcak suyla yapılan banyolar... Bu
etkenler en çok yüz bölgesinde; kızarık-
lık, kaşıntı, pullanma ile görülen ve halk
arasında “yağ egzeması” olarak bilinen
seboreik dermatit şikayetini artıyor. Ya-
kınmalar ayrıca saçlı deri ve göğsün üst
bölgesinde de çok görülüyor.
Ne yapmalısınız?
Rüzgarlı havada dışarıda zaman geçir-
memek gibi çevresel faktörlere karşı ön-
lemler almaya özen gösterin. 
Cildinize her gün düzenli olarak yağlı ol-

mayan nemlendirici krem sürün.
Seboreik egzemaya yönelik, eczaneler-
den temin edilen özel krem ve şampuan-
ları tercih edin. 
Hekiminizle düzenli olarak iletişim
kurun, çünkü krem ve şampuanların
zaman zaman hekim kontrolünde değiş-
mesi gerekebiliyor.

2- Sedef

Sedef stresle tetiklenen kronik bir cilt
hastalığı. Ayrıca  kış mevsiminde  oluşan
gribal enfeksiyonlar da bu hastalığı tetik-
leyebiliyor. Güneşle azalan sedef hasta-
lığı, havaların soğumasıyla birlikte
şiddetini artırıyor. Kaşıntı bazen çok şid-
detli olabiliyor, genellikle diz, dirsek ve
saçlı deride tutulum gelişebiliyor. Kıza-
rıklık ve sedef rengindeki kabuklanmalar
hastalığın tipik görüntüsünü 
oluşturuyor.  
Ne yapmalısınız?
Güneş ışınlarının sedef gibi cilt hastalık-
larına yararlı etkisi var. Her gün 15 da-
kika düzenli olarak güneş ışınlarından
faydalanmayı ihmal etmeyin. 
Kapalı ortamda çalışıyorsanız öğle saat-
leri arasında dışarı çıkıp temiz hava ve
güneşten faydalanmaya çalışın.
Düzenli olarak hekiminizi  ziyaret edip
hastalığınızın kontrol altında olmasını
sağlayın. 

3- Kontakt Dermatit

Havaların soğuması kontakt dermatit has-
talığını da tetikleyebiliyor. Özellikle soğuk-
tan daha çok etkilenen ellerde kuruma,
çatlama ve kaşıntı şikayetleri oluyor. El-
lerde oluşan bu sorunlar yaşam kalitesini
bozan önemli bir problem haline gelebili-
yor.
Ne yapmalısınız?
Dışarı çıkarken soğuktan korunmak için
mutlaka eldiven giyin. 
Ellerinizi eczaneden temin ettiğiniz zeytin-
yağlı veya gliserinli el sabunlarıyla yıkayın.
Ellerinize her su değdiğinde el kremi sür-
meyi alışkanlık haline getirin.
Bulaşık yıkarken ve iş yaparken içi pamuklu
eldiven giymeyi unutmayın.
Hastalığın tekrar nüks etmesini önlemek
için dermatoloğunuzun tedavi için verdiği
ilaçları düzenli olarak kullanmayı asla
ihmal etmeyin.

4- Kaşıntı hastalığı  

Kaşıntı toplumda bir sağlık probleminin
belirtisi olarak bilinse de aslında kendisi
de” tek başına bir hastalık olabiliyor” ve
tüm vücutta oluşabiliyor. Kaşıntı hastalığı-
nın kış aylarının başlangıcında görülme
sıklığı artıyor, bunun en önemli nedeni ise
soğuk havanın cildimizi kurutması. Kış ay

larında ısıtıcılar nedeniyle havanın kuru-
ması, az su içilmesi, güneş ışınlarının yer-
yüzüne daha az ulaşması, stres ve
enfeksiyonlardaki artış, özellikle ilerleyen
yaşlarda, genel bir kaşıntı şikayetine neden
oluyor. 
Ne yapmalısınız?
Sıcak suyla banyo yapmayın, 
Hamam ve saunaya girmeyin, 
Duştan sonra vücudunuza nemlendirici
krem sürmeyi alışkanlık haline getirin,
Bol su içmeye özen gösterin,
Baharatlı yemeklerden kaçının,
Stresten uzak kalmaya çalışın. 

5- Pernio 

Pernio soğuğa maruz kalınması sonu-
cunda el, ayak, kulak ve burun gibi vücu-
dun uç bölgelerindeki damarlarda
daralmaya bağlı oluşan beslenme bozuk-
luğu nedeniyle gelişiyor. Bu hastalıkta ciltte
kızarıklık, kabuklanma ve yanma hissi olu-
şuyor.
Ne yapmalısınız?
Soğuk havada sokağa çıkarken eldiven kul-
lanmayı ve yün çorap giymeyi ihmal etme-
yin.  
Kan dolaşımını bozduğu için sıkı giysiler-
den kaçının.  Kan dolaşımını artırması ne-
deniyle düzenli egzersiz yapmayı alışkanlık
haline getirin. 
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Kış gelince cildimiz daha fazla tehlike altına giriyor. Hava kirliliği,
kapalı ortalarda daha fazla vakit geçirilmesi ve soğuk havanın defor-

masyon yaratması gibi faktörler çeşitli cilt hastalıklarına neden oluyor.
En büyük etken ise stres... İşte kış aylarına en sık görülen 5 cilt hastalığı

Uyku ataklarına dikkat!
GÜNDÜZ iş yerinde ya da araba
kullanırken aniden bastıran uyku
atakları başka hastalıkların habe-

ricis olabilir. Uzmanlar durumu ‘Narko-
lepsi’ olarak tanımlıyor. Beyinde
“hypocretin” maddesinin eksikliğinden kay-
naklanan hastalık, olası kazaların ötesinde
kişide konsantrasyon güçlüğü ve bellek so-
runlarına da yol açıyor. Üsküdar Üniversi-
tesi NPİSTANBUL Hastanesi’nden
Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Önder
Kuzu, narkolepsinin kadın ve erkek cins-
lerde eşit olarak sıklıkla 20’li yaşlarda ortaya
çıkan ve ilk olarak gündüz artmış uykululuk
ve dayanılmaz uyku atakları ile kendini gös-
teren bir hastalık olduğunu söyledi.

Gece uykuları da bozuluyor

Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu, hastalığın baş-
lamasından aylar veya yıllar sonra halk ara-
sında “karabasan” denilen uyku paralizisi,
uykuya dalarken veya uykudan uyanırken
ortaya çıkabilen halüsinasyonlar ve “katap-
leksi” denilen düşme ataklarının tabloya ek-
lenebildiğine dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr.
Önder Kuzu, şöyle konuştu: “Hastaların
çoğunda bozulmuş gece uykusu da vardır.
Narkolepsinin ortaya çıkmasında  genetiğin

(ailesel geçiş) rolü çok fazladır. Bu hasta-
lıkta hypocretin denen bir maddenin beyni-
mizde eksik olduğu saptanmıştır.
Beynimizde bulunan dopaminin temel ola-
rak uyanıklığın ortaya çıkmasını ve bunun
sürdürülmesini sağladığı bilinmektedir.” 

Salam ve sosis
başınızı ağrıtmasın
Doğum kontrol hapları, kırmızı şarap,
eski kaşar, işlenmiş şarküteri ve
narenciye ürünleri migreni tetikler

KÜÇÜKTEN büyüğe, gençten yaşlıya
herkesin zaman zaman baş ağrısı şika-
yeti olur. Migren gibi kronik hastalığı

olanlar için ise baş ağrısı hayatı kabusa çevirir.
Oysa bazı detaylara dikkat etmeniz, baş ağrıla-
rıyla baş etmenizde büyük fayda sağlar. Düzenli
yaşam, beslenme, uyku, aerobik egzersiz, masaj,
yoga, kafein, omega-3, B2 vitamini ve magnez-
yum baş ağrılarına iyi gelir. Doğum kontrol hap-
ları, kırmızı şarap, eski kaşar, işlenmiş şarküteri
ve narenciye ürünleri ise migreni tetikler. Bayındır
Kavaklıdere Hastanesi Nöroloji Bölümü Prof.
Dr. Kamil Kadir Topalkara; “Özellikle ileri yaş-
larda (45-50 yaş üstü) yeni başlayan baş ağrıla-
rında ise daha çok sekonder baş ağrısı olabileceği
düşünülmeli ve bu olgularda görüntüleme yön-
temleri ile ileri incelemeler yapılmalı. Ayrıca daha
önceden migren gibi primer bir baş ağrısı tanısı
olan hastada, ağrının karakterinin değişmesi ile
birlikte sekonder bir baş ağrısının tabloya her
zaman eklenebileceği unutulmamalı” dedi. 

Doğum kontrol hapı da etkili

Primer baş ağrılarından migrene karşı korunmak
için bazı önlemler alınabilir. Düzenli yaşam, dü-
zenli beslenme ve uyku, aç kalmama, ağrıyı tetik-
leyebilecek gıdalardan kaçınma (kırmızı şarap,
eski kaşar, işlenmiş şarküteri ürünleri, narenciye
ürünleri, monosodyum glutamat içeren yiyecekler
gibi), stresten kaçınma bu önlemler arasında yer
alır. Ayrıca kadınlarda, doğum kontrol hapları
gibi hormon içeren ilaçlar migren baş ağrısını te-
tikleyebilir. Düzenli yaşam, aerobik egzersizler,
masaj, yoga, kafein (kahve) omega-3 yağ asitleri,
B2 vitamini, magnezyum (özellikle menstrüel
migrende) baş ağrılarına iyi gelir. 

Kalbinizi ciddiye alın!
GÜN içinde sürekli koşup oy-
nayan ve son derece sağlıklı
görünen çocuklarda da kalp

hastalıkları görülebiliyor. Halk arasında
“Çocuktur kalp hastası olamaz” şeklin-
deki yanlış inanışın aksine, pek çok
çocuk doğuştan gelen kalp hastalıkları
nedeniyle çeşitli risklerle karşı karşıya ka-
labiliyor. Çocuklara kalp sağlığı açısın-
dan da tarama yapılması, onların ideal
kiloda kalmalarına özen gösterilmesi ve
enfeksiyondan korunmalarına dikkat
edilmesi sayesinde olası olumsuz du-

rumların önüne geçilebiliyor. Memo-
rial Şişli/Bahçelievler Hastaneleri Çocuk
Kardiyoloji ve Romatoloji Uzmanı Prof.
Dr. Rukiye Nurten Eker Ömeroğlu, ço-
cuklarda görülen kalp hastalıkları ve te-
davi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kalp hastalığı her 
zaman belirti vermiyor

Çocuklarda kalp hastalıklarının çok
önemli bir kısmı doğuştan gelmektedir.
Morarma, terleme, sık nefes alma, nefes
darlığı, kilo alamama, kolay yorulma,

halsizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı, bayılma
gibi şikayetler görüldüğünde vakit kay-
bedilmeden bir uzmana başvurulması
önemlidir. Bununla birlikte kalpte küçük
delikler ve hafif darlıklar görünürde hiç-
bir belirti vermeyebilir ancak doktor
muayenesinde ortaya çıkabilir. Oldukça
nadir görülmekle birlikte; ciddi olsa bile
erken çocukluk çağında sessizce ilerleyen
kalp hastalıkları görülebilmektedir. Bun-
ların büyük kısmı genetik geçiş gösteren
kalp kası hastalıkları ve ritim bozuklukla-
rıdır. 



O lay, geçen pazar günü
Tantavi Mahallesi,
Menteşoğlu cadde-

sinde gece saat 01.45 sırala-
rında meydana geldi. İddiaya
göre Hasan B. adlı kişi, arkadaşı
olduğu iddia edilen kişiyle dük-
kan önünde bilinmeyen nedenle
tartışmaya başladı. Tartışma sı-
rasında Hasan B.'nin karşısın-
dakine tokatla vurduğu
görülürken, tartışma dükkanın
içerisinde devam etti. Daha
sonra Hasan B. dükkandan
çıkıp yürümeye başladığı sırada
süpheli silahını çekerek ateş et-
meye başladı. Elindeki silaha
davranamadan kurşunların he-

defi olan Hasan B. olduğu yere
yığıldı. Vücudunun çeşitli yerle-
rine kurşunlar isabet eden
Hasan B.'nin hayatını kaybettiği
öğrenildi. Polis, silahlı saldır-
ganı yakalamak için geniş çaplı
çalışma başlattı. O anlar kame-
rada Öte yandan, saldırganın
Hasan B.'ye defalarca ateş ede-
rek öldürdüğü anlar güvenlik
kamerasına yansıdı. Görüntü-
lerde Hasan B.'nin şüpheliye
tokat attığı görülüyor. Daha
sonra Hasan B.  yürüdüğü sı-
rada diğeri arkasından art arda
ateş ediyor. Arkası dönük olan
Hasan B. silahına davranama-
dan kurşunların hedefi oluyor.
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Ümraniye'de tartışan iki kişiden biri diğerine arkasını döndüğü sırada defalarca kurşun yağdırdı. Silahına
davranamadan kurşunların hedefi olan Hasan B. hayatını kaybederken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı

Sahte içkiye
geçit yok

BAŞAKŞEhİr'dE polis ekipleri,
sahte içki üretimi yapılan iş ye-
rine operaston düzenledi. İş ye-

rindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, 149
sahte rakı, 30 litre alkol dolu bidon, çok
sayıda içki şişesi etiketi ve bandrol ele ge-
çirildi.Başakşehir İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, Geçen Pazar saat 18.00
sıralarında iş yeri denetimi gerçekleştirdi.
Denetim sırasında şüphelendikleri bir iş
yerinde arama yapan polis ekipleri, çeşitli
boy, ebat ve hacimlerdeki şişelerde 149
sahte rakı, 30 litre alkol dolu bidon, çok
sayıda içki şişesi etiketi ve bandrol ele ge-
çirdi. İşyerindeki şüpheliler Ramazan K.
ve Yusuf A. yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilere Başakşehir İlçe
Emniyet Müdürlüğü'nce kaçakçılıkla mü-
cadele kanunu kapsamında işlem yapılır-
ken,  adliyeye sevk edilen şüpheliler adli
makamlarca serbest bırakıldı.

Döviz bürosunda
yumruklu kavga

EsEnyurT'TA Filistin ile Fas
uyruklu iki kişi, döviz büro-
sunda para bozdururken "yan

bakma" meselesi yüzünden birbirlerine
yumruk yumruğa girdi. Kavga anı döviz
bürosunun güvenlik kameralarına saniye
saniye yansıdı.Olay, dün saat 15.30 sıra-
larından Merkez Mahallesi'nde bulunan
Suriye uyruklu kişilerin işlettiği bir döviz
bürosunda meydana geldi. İddiaya göre,
para bozdururken Filistin ile Fas uyruklu
iki kişi arasından "yan bakma" meselesin-
den tartışma başladı. Sözlü tartışma bir
süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü.
İkilinin birbirine yumruk yumruğa girdiği
kavgayı döviz bürosu çalışanları ile çevre-
deki esnaf ayırdı. Bildirilmesi üzerine olay
yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga
eden iki kişi, birbirlerinden şikâyetçi ol-
mayıp aralarında uzlaşınca polis hakla-
rında işlem yapmadı.

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

KURSUN YAGDIRDI!

Yol ortasında can verdi

Kafa kafaya çarpıştılar
Ümraniye’de aracıyla seyir halinde olan sürücü, önündeki minibüsü sollamak
isterken karşı şeritten gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, Baklacı Mahal-
lesi Mehmet Akif Ersoy
Caddesi üzerinde saat

12.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, İrfan B. idaresindeki
34 BSU 549 plakalı araç seyir ha-
lindeyken öndeki minibüsü sollar-
ken, karşı şeritten gelen Sadık Y.
idaresindeki 34 PF 4911 plakalı
araçla kafa kafaya çarpışarak du-
rabildi. Çarpmanın etkisiyle 2 kişi
yaralandı. Trafikteki vatandaşlar

polis ve itfaiye ekiplerine haber
verdi. Olay yerine itfaiye ve polis
ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2
kişi, 112 acil sağlık ekiplerince çev-
redeki hastanelere kaldırdı. Polis
ekipleri olay yerinde emniyet şeridi
çekerek güvenlik önlemi aldı. Araç-
ların kaldırılmasının ardından yol
trafiğe açıldı.

İnşallah bir şey olmaz

Kazaya karışan Sadık Y.'nin am-

cası olduğunu ifade eden Musa Y.,
“Kazanın nasıl olduğunu biz gör-
medik. Mevcut araç amcamın kul-
landığı araçtır. Söylenenlere göre
amcanın aracının önünde minibüs
vardı karşıdan gelen şeride geçince
minibüs kaçınca kafaya kafaya
amcamın aracına giriyor. Olay
bundan ibaret ölü yok yaralılar var,
hastaneye kaldırıldılar durumları
iyi bilinçleri açık inşallah başka bir
şey çıkmaz“ diye konuştu.

Gaziosmanpaşa'da
yolun karşısına geç-
meye çalışan 65 ya-

şındaki kadına otomobil çarptı.
Çapmanın etkisiyle metrelerce
havaya fırlayarak yere düşen
kadın öldü. Otomobilin kadına
çarpma anı kameralara yansıdı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında
Gaziosmanpaşa Mevlana Ma-
hallesi İmam Hatip Lisesi Bul-
varı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim
Aytaç yönetimindeki 34 CJH
461 plakalı otomobil, yaya ge-
çidi olmadığı halde yolun karşı-
sına geçmeye çalışan 65
yaşındaki Şerife Dikel'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce
havaya fırlayan kadın ağır bir
şekilde yaralandı. İhbar üzerine

olay yerine polis ve sağlık ekibi
sevk edildi. 

Özel bir hastaneye
götürüldü

Sağlık ekipleri yaralıyı olay ye-
rindeki ilk müdahalesinin ar-
dından çevredeki özel bir
hastaneye götürdü. Ağır yaralı
olarak hastaneye kaldırılan Şe-
rife Dikel tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadı. Öte
yandan kaza anı güvenlik ka-
meralarıyla kaydedildi. Görün-
tülerde yolun karşısına geçmeye
çalışan kadına otomobil çarpı-
yor. Çarpmanın etkisiyle kadın
metrelerce havaya fırlıyor. Çev-
redeki güvenlik kameralarını in-
celeyen polis ekipleri kaza ile
ilgili çalışma başlattı. 

Otomobil hırsızları 
saniye saniye izlendi
Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ne gelen 2 şüpheli, personel odasından aldıkları anahtarla otoparkta
inip otomobil çaldı. otomobil ise Çorlu'da terk edilmiş halde bulunurken, şüpheliler yakalandı

olAy, 6 Ocak'ta
Arnavutköy Devlet
Hastanesi'nde

meydana geldi. Enes O. ve
Enes D. isimli iki kişi sabah
saatlerinde girdikleri hasta-
nede bir süre keşif yaptı.
İkinci kattaki hastane perso-
nelinin kıyafetlerinin bulun-
duğu odaya giren iki kişi,
burada Mevlan Şener'e ait 34
PA 7804 plakalı otomobilin
anahtarını çaldı. Daha sonra
hastane otoparkına giderek
çaldıkları anahtarın hangi

araca ait olduğunu tespit
eden hırsızlar otomobili ça-
lıştırarak kayıplara karıştı. İki
hırsızın hastane koridorların-
daki şüpheli tavırları güvenlik
kameralarına yansıdı.

Cezaevine gönderildiler

Yaşanan hırsızlık olayı son-
rası Arnavutköy Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler
iki hırsızın peşine düştü. Gü-
venlik kameralarını izleyen
ekipler 2 hırsızın kimliğini
tespit etti. Kısa sürede hırsız-

ların izine ulaşan polis ekip-
leri şüphelileri Arnavutköy'de
oturdukları evlerinde gözal-
tına aldı. Karakola götürülen
2 hırsız burada suçlarını itiraf
ettiler. Alkolün etkisiyle böyle
bir şey yaptıklarını söyleyen 2
hırsız, çaldıkları otomobili ise
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde
bıraktıklarını söylediler. Çalı-
nan araç Çorlu'da terk edil-
miş halde bulunurken her iki
hırsız ise çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklanarak Metris
Cezaevine gönderildi.

Otopark tutuştu
Beykoz’da lüks bir site içerisinde bulunan
5 katlı mini alışveriş merkezinin
otoparkında bir araçta yangın çıktı

BEyKoz'dA lüks bir site içeri-
sinde bulunan 5 katlı mini alışve-
riş merkezinin otoparkında bir

araçta yangın çıktı. Alışveriş merkezinde
mahsur kalan 14 kişi itfaiye tarafından mer-
diven aracılığıyla kurtarıldı. Yangın itfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bey-
koz, Acarlar Mahallesi'nde bulunan lüks bir
site içerisinde 5 katlı mini alışveriş merkezi-
nin otoparkında yangın çıktı. Sabah saat
09.45 sıralarında binanın otoparkında bulu-
nan bir araçta çıktığı iddia edilen yangın pa-
niğe neden oldu. Dumanları fark eden site
sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Ça-
vuşbaşı, Kavacık itfaiye amirliklerinden
ekipler ihbar üzerine olay yerine hareket etti.
Kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal
eden ekipler yangına müdahale etmek için
çalışma başlattı.

2 kişi dumandan etkilendi

Çekilen hortumlarla müdahaleye başlayan
ekipler yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın so-
nucunda yangını kontrol altına aldı. Alışve-
riş merkezinin üst katında mahsur kalan 14
kişi itfaiye ekipleri tarafından uzatılan mer-
diven aracılığıyla tahliye edildi. Olay yerine
gelen acil servis ekipleri dumandan etkile-
nen 2 kişiye müdahale etti. Yaralananın ol-
madığı yangında araçta maddi hasar
meydana geldi.

Minibüs yan yattı
BEŞİKTAŞ'TA virajı alama-
yan minibüs yan yattı. Ka-
zada minibüsün sürücüsü

araç ile asfalt arasında sıkıştı. Olay ye-
rine gelen itfaiye ekipleri tarafından
kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 05:30 sıralarında Vişnezade
Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde
meydana geldi. İddiaya göre Beşik-
taş'tan Eminönü istikametine seyir ha-
lindeki 34 BYE 126 plakalı minibüs,
yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu, Dolmabahçe Sa-
rayı'nın önünde yan yattı. Kazada sü-
rücü araç ile asfalt arasında sıkıştı.
Kazanın ardından olay yerine, polis,
sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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M eslektaşlarım demektense AJANs
muhabiri olmanın gereği, "Haber
olsun saflar inansın" moduyla dağ-

lara çıkıp, onca sorunu 'Aram falanla, fi-
lanla yani yetkili ile, siyasi ile açılır' diyerek
gõrmezden gelip, yaptıkları sõzde kış haber-
lerine baktığımızda 'dışarda kızılca kıyame-
tin koptuğunu,
değil kapıdan
adım atmak,
pencereden bile
başınızı dışa-
rıya uzatmama-
nız gerek'
anlamına gelen
kar, tipi, bo-
ranlı kara ha-
berlere ve
karakışı dert etmeden çıktığım ve yılda bir
ortaya çıkıp, kaz kesip, saz çalanların bilet
satma derdine düştüğü Îstanbul yolunda uğ-

radığım ve ülkenin en genç valisi olarak gör-
düğüm hemşehrim Tokat Valisi Ozan Balcı
ile sohbet ederken bir validen öte genç ya-
şına rağmen okuduğu ve yaşadıklarıyla bir
bilge insan edasıyla anlattıkları ve bu anlat-
tıkları arasında kendime not aldığım "İnsan
bazen kendine sus demeli" sözü ardından
daha önce okuduğum, izlediğim ama bir ço-
ğumuzun da dilsiz olduğunu sandığı Charlie
Chaplin bir kez daha aklıma geldi.

Ve Chaplin gibi bir çok insanın yaşarken
öldüğü yani sözün doğrusu yaşarken beyni-
mizde öldürülen bir çok insanın olduğunu da
bir kez daha anlamış oldum. Ve halen insan
yaşamında yol gösterici olan Charlie'nin "Biz
insanız" diyenleri anlatan düşüncelerini ak-
taran ve günlük olarak aldığım gazeteler
arasında yer alan Türkiye Gazetesindeki ya-
zıyı bir de siz okuyun derim..

Îşte meslektaşım Halime Gürbüz'ün 'Ken-
dini gerçekten sevmek' başlıklı o yazısı.

Kendini gerçekten sevmek...

Charlie Chaplin, nam-ı diğer Şarlo; sessiz
filmlerin unutulmaz ismi, dünya sinemasına
yön veren ünlü komedyen. Konuşmadan in-
sanları güldürmeyi başarabilen nadir insan-
lardan biri olan İngiliz sinema yönetmeni,
oyuncu, yazar ve komedyen. Genç yaşta alkol
komasından ölen bir babanın ve akıl hastası
bir annenin, annelerinin rahatsızlığı sebe-
biyle, evde birbirine sokularak uyuyan iki kar-
deşten küçük olanı...

Acılı ve meşakkatli bir hayat hikâyesine
sahip dünyayı güldüren adam aslında, kendi
acısını unutmak için insanları güldürmeye ça-
lışıyordu...

"Aşağı bakıyorsanız asla gökkuşağı bula-
mazsınız... Yağmurda yürümeyi severim

çünkü kimse beni ağlarken görmez... 
Hayat uzak çekimde komedi, yakın planda
trajedidir...

Benim acım birinin gülüşüne sebep olabi-
lir. Ama benim gülüşüm asla birinin acısına
sebep olmamalı... Gülüşlerim, acılarımı ört-
meye çalışan ağır işçilerdir..." sözleriyle ünlü
bir komedyen mi ünlü bir düşünür mü diye
akılda soru işareti bırakan Chaplin’in 70'inci
yaş gününde yazdığı yazı:

"Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda,
başkalarının hayatlarına özenmekten vazgeç-
tim... Önüme çıkan zorlukların;

Olgunlaşmam için aşmam gereken engeller
olduğunu fark edebildim... Günümüzde buna
“bilgelik” dendiğini biliyorum...

Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda;
Kendime ayırmam gereken zamanı, başka

şeylere harcamaktan... Geleceğe ilişkin büyük
projeler yapmaktan vazgeçtim...

Bugün artık yalnızca bana keyif ve mutlu-
luk veren, Sevdiğim ve hoşuma giden işleri,
Kendime özgü yol yordam ve tempoyla yapı-
yorum... Günümüzde buna ‘kendine karşı dü-

rüst olma’ dendiğini biliyorum...
Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda;

Sağlıklı olmayan her şeyden kurtardım ken-
dimi... Yemeklerden, insanlardan, nesneler-
den, durumlardan... Hepsinden önce de beni
benden koparıp diplere çeken şeylerden...
Başlangıçta buna “sağlıklı bencillik” diyor-
dum. Bugün biliyorum ki bu ‘kendini 
sevmektir...’

Kendimi gerçekten sevmeye başladı-
ğımda... Vazgeçtim; her zaman kendi haklılı-
ğıma inanmaya... Daha az yanılmaya
başladım böylece... Bugün anladım ki; Buna
‘sade olmak ve sade yaşamak’ deniyor...

Kendimle ve başkalarıyla tartışmaktan...
Çatışmaktan ve sorun yaşamaktan korkmu-
yorum... Çünkü yıldızlar bile bazen birbiriyle
çarpışıyor... Yeni dünyalar oluşuyor... Bugün
bunun ‘yaşamak’ olduğunu biliyorum..."

Evet, siz göz yaşlarına sebep olup, sevinen-
ler az olsun insanlığınızdan utanıyor
musunuz?

Sanmıyorum.. Çünkü insan, yani Charlie
Chaplin olmak başka şeytan olmak başka.

Chaplin'in göz yaşlarına sevinmek...

A rnavutköy Muhtarlar Derneği'nin,
Arnavutköy'de düzenlendiği top-
lantıda konuşan Tüm İstanbul

Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı
Selami Aykut, "Devlet büyüklerimizin bu
konuda desteğine ihtiyacımız var. Ya bize
ödenek ayırsınlar ya da bu iş için bize ele-
man desteği versinler" dedi. "Şu an muhtar-
lıklar adeta bir posta hizmeti veriyor.
Postanelerin çalışanı gibi her gün yüzlerce
tebligatı mahalle sakinlerimize ulaştırmak
için çalışıyoruz" diyen Selami Aykut, "Şu an
İstanbul'daki muhtarlarımızın en büyük so-
runu posta tebligatları ile ilgili. Postacıları-
mız binaya giriyor, kapıyı çalıyor, beşinci
kata çıkmayı kendisine zulüm olarak görü-
yor ve çıkmıyor. Dış kapıya haber kağıdını
bırakıyor ve evrağı da geliyor muhtara tes-
lim ediyor. Vatandaşın icradan dairesinin

satışa çıktığından haberi olması gerekirken
posta memuru o tebligatı getirip muhtar-
lığa bırakıyor ve vatandaşın bundan haberi
olmuyor. Vatandaş 'haberim yok' diyor,
onlar da 'Nasıl haberin yok, biz tebligatı
muhtara bıraktık' diyor. Sonra o vatandaş
da gelip muhtara her türlü hakarette bulu-
nuyor. Vatandaşa trafik cezaları geliyor. Va-
tandaş tebligattan haberi olmadığı için
cezayı erkenden ödeme şansını yitiriyor.
Burada muhtarla vatandaş karşı karşıya ge-
liyor. Posta görevlileri her bir evrağı teslim
ederken pirim kazanırken, 'muhtarlar bu
işin neresinde' diye sormak istiyoruz. Maa-
şının dışında bir geliri olmayan muhtarları-
mız bu posta evrakları için ayrıca bir
eleman tutmak zorunda kalıyor. Tebligatları
mahalleliye ulaştırmaya çalışmaktan ma-
hallemizin sorunları ile ilgilenmeye fırsat

bulamıyoruz neredeyse" ifadelerini kul-
landı. 

Seçimle iş başına geldik

İstanbul Muhtarları olarak bu duruma karşı
olduklarını söyleyen Selami Aykut, duruma
tepki göstermek amacıyla 1-10 Şubat tarih-
leri arasında posta tebligatlarını posta ele-
manlarından almayacaklarını söyledi. Aykut,
"Biz posta memuru olmak için seçime girme-
dik, vatandaşa da 'posta memuru olacağız'
diye sözler vermedik. Biz mahalle sakinleri-
mizin haklarını korumak ve mahalleye hiz-
met etmek için söz verdik ve seçimle iş başına
geldik. Tebligatların vatandaşlara ulaşması
noktasında en büyük sıkıntıyı muhtarlarımız
yaşıyor. Bizim talebimiz, bu tebligatlar nok-
tasında PTT'nin muhtarlıklara bir ödenek
ayırmasıdır ya da muhtarlıklarımıza sadece

bu iş için birer personel tahsis etmesidir.
Yoksa biz bu işin altından kalkamayız. Şayet
bir gelişme olmazsa, imkansızlıktan dolayı
artık bu tebligatları almayacağımızı duyur-
mak istiyoruz. Bize sahip çıkan ve muhtarlık
müessesesini önemseyen sayın Cumhurbaş-
kanımızın da gerekli desteği vereceğine inan-
cımız tamdır" diye konuştu.

Vatandaş tebligatını istiyor

Hadımköy Mahallesi Muhtarı Rıza Demirci
de posta evraklarından dolayı oldukça zor-
landıklarını söyleyerek; "Tebligatlarla alakalı
rahatsızız. Düğüne, cenazeye gidiyoruz gece-
nin bir yarısında vatandaş arayıp tebligatını
istiyor bizden. Vatandaşın hacizli evrağı geli-
yor ve bizlerle kavga ediyor 'neden haber ver-
miyoruz' diye. Bize her gün 100 tane evrak
geliyor biz hangi birini arayalım" dedi.DHA

Fakir YIlMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Tüm İstanbul Muhtar 
Dernekleri Federasyonu
Başkanı Selami Aykut, son
dönemlerde muhtarlık-
larda her gün yüzlerce
posta tebligatı biriktiğini ve 
bunların vatandaşa ulaştırılması
noktasında büyük sıkıntılar 
yaşadıklarını söyledi. "Biz PTT'nin
posta memurları değiliz" diyen
Aykut, 1 - 10 Şubat tarihleri 
arasında İstanbul'daki tüm 
muhtarların, posta evraklarını 
kabul etmeyeceklerini söyledi

BIZ PTT’NIN POSTA 
MEMURU DEGILIZ!

Süreya kendi çizimiyle anıldı
Türk şiirinin unutulmaz isimlerinden Cemal Süreya, ölümünün 30. yılında Küçükçekmece Belediyesi tarafından
düzenlenen etkinlikte kendi çizimlerinin ve günümüz sanatçılarının eserlerinin yer aldığı özel bir sergi ile anıldı

küçükçekmece Belediyesi,
Türk şiirinin önemli isimlerin-
den Cemal Süreya'yı aramız-

dan ayrılışının 30. yılında özel bir
etkinlikle andı. Cemal Süreya'nın ilk kez

sanatseverlerle buluşan el çizimlerinin yer
aldığı sergi, Atakent Kültür ve Sanat
Merkezi'nde Küçükçekmeceliler ile bu-
luştu. Günümüz sanatçılarından 40
önemli ismin de destek vererek Cemal

Süreya'nın yaşamı ve eserleri üzerinden
ele alındığı sergi yoğun ilgi gördü. Açılışa
Cemal Süreya'nın kız kardeşi ve yeğenleri
de katıldı. Ayrıca Babazula'nın kurucusu
Murat Ertel, Esma Ertel ve şair, yazar,
oyuncu Orhan Alkaya da ortak perfor-
mansları ile Cemal Süreya'nın şiirlerini
müzikle buluşturdu.'Hayat Kısa Kuşlar
Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak' isimli
sergi, Atakent Kültür ve Sanat Merke-
zi'nde 9 Şubat tarihine kadar ziyaret edi-
lebilecek. Sergide alanlarında uzman Ara
Güler, Bahar Oganer, Cemil Ergün gibi
sanatçılar birbirinden güzel eserleri de yer
aldı.

Önemli bir yere sahip

İkinci Yeniciler içinde Cemal Süreya'nın
önemine değinen Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü Güney Özkılıç, "İkinci yeniciler
edebiyatımızda önemli bir yere sahip bir
akım. Ülkü Tamer'le, Ece Ayhan'la, Tur-
gut Uyar'la ve daha birçok şairle şu an
bile gençlerin dilinde ikinci yeninin şiir-
leri. Bunlar içinde Cemal Süreya çok
daha ayrı bir yere sahip. Küçükcekme-
ce'de edebiyatı, kitabı, şiiri başkanımızın
da önderliğinde duymaya devam edecek-

siniz. Ben ikinci yeni ve Cemal Süreya
adına burada toplanmış tüm sanatsever-
lere yeniden başkanımız adına sevgi ve
saygılarımı sunuyorum" dedi.

Bu anma çok önemli

Cemal Süreya'nın yakın dostu Oyuncu
Orhan Alkaya, "Cemal benim hem edebi-
yattan büyüğüm hem yakın bir dos-
tumdu, pek çok kere ölümünden sonra
onunla ilgili anmalarda konuştum. Geçen
sene biz Babazula grubundan Murat
Ertel ve Esma Ertel'le bir performans
yaptık bunu tekrarlayacağız bu akşam
Cemal'in dört şiirinin farklı bir yorumu
diyelim. Cemal Süreya güzel çizerdi kari-
katüre kaçmayan bir deseni vardı şekli
ironisi çizimlerine de yansır bir yerde otu-
rurken herhangi bir kağıda bazen bir pe-
çeteye bir şeyler çizerdi. Bu sergi çok
güzel toplumun hafızasına sinmiş bir şai-
rin anılmaya devam ediyor olması son
derece önemli. Bu ülke en fazla hafızasız-
lıkla mağdurdur o yüzden bu tür hatırla-
malar toplumu da diri tutmaya yarar.
Aynı zamanda ve tabi çok önemli nadide
bir şairin gündemden düşmediğini gör-
mek harikulade" diye konuştu.

Farkındalık 
yaratan buluşma!
Büyükçekmece Belediyesi, dezavantajlı
gençleri engelsiz yaşıtlarıyla buluşturup
hem örnek bir sosyal projeye imza atıyor
hem de farkındalık yaratıyor

Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli
İzci Kulübü’nün dezavantajlı üyeleri
Çakmaklı Anadolu Lisesi ve Beykent

Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencileriyle bir
araya geldi. Büyükçekmece Belediyesi Engelli
Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen
etkinlikte dezavantajlı çocuklar üniversite öğren-
cisi yaşıtlarıyla sohbet ederek, keyifli saatler ge-
çirdi. 

Empati yapabiliyorlar

Dezavantajlı vatandaşların toplumdan ayırt edil-
memesi ve topluma kazandırılması için çalışma-
lara devam edeceklerini belirten Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Uzun yıllar-
dır Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü’nün liderliğini
yapan Bedriye Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Bu
tür etkinlikleri düzenleyerek dezavantajlı çocukla-
rımızı yaşıtlarıyla bir araya getiriyor. Böylelikle en-
gelsiz çocuklarımız dezavantajlı yaşıtlarıyla
zaman geçirip empati yapabiliyorlar. Farkındalık
yaratan bir buluşma oluyor. Büyükçekmece Bele-
diyesi olarak dezavantajlı çocuklarımızın sosyal
yaşamın içinde olabilmeleri için her türlü desteği
vereceğiz. Ayrıca farkındalık yaratan buluşmaya
katılan Çakmaklı Anadolu Lisesi ve Beykent Üni-
versitesi Çocuk Gelişimi okullarının yönetici ve
öğrencilerine teşekkür ediyorum” ifadesini kul-
landı. Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Ku-
lübü Lideri Bedriye Yılmaz da, etkinliğe katılan
Çakmaklı Anadolu Lisesi ve Beykent Üniversitesi
Çocuk Gelişimi öğrencilerine teşekkür etti. 

Volkan Yılmaz 
10 Ocak'ı kutladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Yılmaz mesajında, "Milletimizin sesi ol-
mayı kendine meslek ve görev
edinen gazeteciler, hayatları
boyunca büyük fedakârlık içe-
risinde sorumluluklarını yerine
getirmektedir. Mesai mefhumu
gözetmeksizin günün her saati
meydana gelen veya gelebile-
cek hadiselere karşı hazır olan,
takip etme, yorumlama ve
analiz etme özelliği nedeniyle
önemli kişilerdir. Gazeteciler;
kayıt aldıkları görüntü, çektik-
leri fotoğraf ve yaptıkları ha-
berler ile toplumu doğru
bilgilendirerek geleceğe ışık tutan kıymetli şahsi-
yetlerdir. Bu yüzden demokrasinin temel unsurla-
rından ifade özgürlüğünün en etkili aracı olan
basın, vatandaş ile kurumlar arasında bağ kura-
rak demokrasinin korunmasında büyük pay sahi-
bidir. Böylesine meşakkatli bir görevi ifa eden
gazetecilerin sosyal ve ekonomik haklarını sağla-
yan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde
kabul edilmesiyle birlikte, ülkemizde her yıl 10
Ocak tarihi ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak
kutlanmaktadır. Silivrimizin tanıtımına katkı
sunan, ‘olmazsa olmazımız’ diye tabir ettiğimiz
medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. 

BİZ POSTACI MIYIZ? Seçimle göreve
geldiklerini anlatan Aykut, “Biz seçilirken millete
postacı mı olacağız dedik, biz postacı mıyız” dedi.
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KANAL ISTANBUL 
BILIME TERS

UFUK ÇOBAN

İ BB’nin düzenlediği ‘İklim Değişikliği
ve Su Sempozyumu’ kapsamında ‘Su
ve Altyapı Güvenliği’ oturumu gerçek-

leşti. Konuşmacılardan Prof. Dr. Naci
Görür, İstanbul’u bekleyen büyük bir dep-
rem tehlikesi olduğunun altını çizerek şöyle
devam etti: “Marmara denizinin içinde
aktif olan fay hattı en az 7, 2 büyüklüğünde
deprem üretebilme kapasitesine sahip. Bu
uluslararası bilim insanlarının da kabul et-
tiği bir gerçek. Beklenen depremin olması
halinde Avrupa yakası en az 9 şiddetinde
etkilenecek. Büyükçekmece ile Küçükçek-
mece arasındaki toprakta ciddi kaymalar
olduğunu görüyoruz. Depremle birlikte bu-
rada çok önemli hasar olacaktır. Bu güzer-
gahta, Kanal İstanbul açısından da büyük
tehdit oluşturan faylar var. Küçükçekmece,
bugün bile yerinde durmuyor. Evler kayı-
yor. Siz yarın buraya kanal yapacaksınız,
kanal, 10 ve üzeri şiddeti bir depremde
ayakta duracak. Mümkün değil, bilime
ters.”

Tarihe gömülmesi gerekiyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar
Merkezi’nden Dr. Akgün İlhan, “Su Yöne-
timi Açısından Kanal İstanbul” başlıklı ko-
nuşmasında şunları söyledi: “İstanbul,
suyu kendine yetmeyen, dışardan alan bir

şehir. Kanal İstanbul Projesi’nin tatlı su
kaynaklarımıza nasıl etkileri olacak? Terkos
Gölü’nün yüzde 3’ünü, Sazlıdere Barajı’nın
tamamını devre dışı bırakacak. Toplam 70
milyon metreküp su doğrudan devre dışı
olacak. Yani bir baraj büyüklüğünde bir su
gidecek. Kanal, Terkos, Kağıthane içme
suyu hatları ileTerkos İkitelli hatlarını da
devre dışı bırakacak. Proje 13 derenin, ya-
taklarını, havzalarını topografyasını ve akış
rejimini değiştirecek. Böylece Avrupa yaka-
sının sularının yüzde 65’i risk altında kalı-
yor.” İlhan, “Kanal etrafında oluşacak yeni
yerleşim yerleri, yeni su ihtiyaçlarını da be-
raberinde getirecek. İstanbul bir ada kent
olacak. Suda dışa bağımlılık artacak. Bu
projenin rafa kalkması değil, tarihin tozlu
sayfalarında gömülmesi gerekiyor” dedi.

İSKİ'ye maliyeti çok fazla

İSKİ Plan ve Proje Daire Başkanı Halit
Alphan ise Kanal İstanbul projesini İSKİ
tesisleri yönünden değerlendirdiği konuş-
masında dikkat çeken bilgiler paylaştı. Alp-
han, “Kanal İstanbul’un güzergahında
kalan bir çok tesis iptal olacak. Bunların ye-
rine yeni inşaatların yapımı ihtiyacı doğa-
cak. Ayrıca, İSKİ taşınmazlarının
kamulaştırmaları da gerekecek. Tüm bun-
lar hesaplandığında, Kanal İstanbul Proje-
si’nin İSKİ’ye maliyeti 19,2 milyar TL
olarak öngörülüyor” dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’u bekleyen büyük bir 
deprem tehlikesi olduğunun altını çizerek, “Kanal İstanbul

açısından büyük tehdit oluşturan faylar var. Siz yarın 
buraya kanal yapacaksınız, kanal, 10 ve üzeri şiddeti bir

depremde ayakta duracak. Mümkün değil, bilime ters” dedi

DEPREM 
RİSKİNE DİKKAT

ÇEKTİ

1994 yılında İSKİ’de mühendis
olarak görev aldığını ifade eden
Selami Oğuz, konuşmasında
Kanal İstanbul Projesi’nin kenti
giyotinle ikiye bölmek olacağını
söyledi. Oğuz, “İçme suyu, atık
su, karayolu, demiryolu ve do-
ğalgaz sistemleri, yani her şey
ikiye bölünür. Kanal İstanbul’u
yapmak isteyen otorite, bu altya-
pının alternatifini şimdiden yeni-
lemek zorundadır. İstanbul’da
yaşayanların hayatını çökerte-
mezsiniz. Bu altyapılar yapılma-
dan, Kanal İstanbul’a başlarsanız
kentte hayat durur. Aynı anda
kanal inşaatıyla beraber İSKİ, do-

ğalgaz ve diğer altyapıları dep-
lase edemezsiniz” şeklinde ko-
nuştu. Oğuz, Küçükçekmece
Gölü’nün altında yoğun miktarda
çamur olduğunu da belirterek,
“Kanal İstanbul’u yapabilmek
için göl altından bu çamurun çı-
kartılması gerekiyor. Bu çamur
nasıl çıkacak? Nerede depolana-
cak, çıkarırken ne gibi sorunlar
oluşacak? Bunların hesapları ya-
pıldı mı?”ifadelerini kullandı.
Oğuz konuşmasının sonunda,
“İstanbul’a 90’lardaki gibi bir su-
suzluğu yeniden yaşatmaya hiç
kimsenin hakkı yok” ifadelerini
kullandı.

İstanbul’u susuz bırakmayın

İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, 19-20 Aralık tarihlerinde Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar
Merkezi Derneği (ASSAM) ve Üsküdar Üniversitesi’nin işbirliğiyle “ASRİKA Ortak Savunma Sanayii Üretimi”
temasıyla İstanbul'da düzenlenen ASSAM İslam Birliği Kongresi ve sonrasında yaşananları Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı

assaM ve Üsküdar Üni-
versitesi işbirliğiyle 19-20
Aralık 2019 tarihlerinde İs-

tanbul'da ASSAM İslam Birliği Kon-
gresi düzenlenmişti. Kongrenin ana
teması ASRİKA Ortak Savunma Sa-
nayii Üretimi’ydi. Kongrede yapılan
konuşmalar, sunumlar ve internet si-
tesinde yer alan bilgilerin kamuoyuna
yansıması ve tepki görmesi üzerine
askeri danışman Tanrıverdi’nin görev-
lerinden istifa ettiği bilgileri yansıdı.
Kongrenin Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti Anayasası’nın ilk üç maddesinde
belirtilen temel ilkelere çok açık bir
saldırı olduğunu belirten Dr. Ali Şeker,
Cumhurbaşkanı Oktay’a “Ülkemizin
anayasal yapısını tümüyle değiştir-
meyi hedefleyen böyle bir oluşum ve
yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak
şimdiye dek başlatılmış herhangi bir
adli süreç, yürütülen bir soruşturma
ya da açılmış bir dava var mıdır” so-
rusunu yöneltti.

Mehdi'yi bekliyorlar

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve
Cumhurbaşkanı askeri Başdanışmanı
Adnan Tanrıverdi’nin, kongre sıra-
sında bir basın yayın organına yaptığı
“İslam birliği Mehdi hazretleri (İs-
lam'da Ahir zamanda geleceğine ve
İslam'ın dünya hakimiyetini gerçekleş-
tireceğine inanılan kurtarıcı kişi) gel-
diği zaman olacak. Mehdi hazretleri
ne zaman gelecek Allah bilir. Bizim bir
işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız
gerekmez mi? İşte aslen bunu yapıyo-
ruz.” Sözlerini eleştiren Şeker, “Bey-
efendi mehdiyi bekliyormuş,
beklemeye devam edebilir. İstifa etti
söylentileri duyuyoruz. Ama bu yet-
mez. Yürekli bir cumhuriyet başsav-
cısı yok mu diye soruyoruz ister
istemez. Bu kongrenin faaliyetleri,
açıklamaları anayasaya aykırıdır. Ana-
yasal düzeni ortadan kaldırmaya
dönük bir faaliyettir. Bülent Şık, içeri-
sinde yer aldığı bir araştırmanın so-
nuçlarını Sağlık Bakanlığı
açıklamayınca, halkı uyarmak adına
halk sağlığı verilerini toplumla paylaş-
mıştı. Suç yoktu ama yargılandı.
Şimdi ortada açıkça suç var. Hem de
anayasal düzene karşı bir suç. Bunun
hesabını soracak bir hukuk insanı

bekliyoruz” dedi.

Asya Afrika Şeriat Devleti!

Tanrıverdi’nin yönetim kurulu bakanı
olduğu ASSAM’ın 2017’de gerçekleş-
tirilen ilk kongrenin ardından İslam
Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası
adıyla bir taslak hazırladığını bu tasla-
ğın ASSAM’ın internet sitesinde yer
aldığını belirten İstanbul Milletvekili
Ali Şeker şu değerlendirmeleri
yaptı: “İnternet sitesindeki yer alan
bilgilerden öğrendiğimize göre, kur-
dukları şeriat yapılanmasının adı AS-
RİKA (ASYA-AFRİKA) İslam
Devletler Birliği’dir. ASRİKA İslâm
Devletler Birliği, Konfederal Cumhu-
riyettir. Başkenti İstanbul/Türkiye ola-
rak belirtilmiştir. ASRİKA İslam
Devletler Birliği’nin temel amacı;

İslâm Şeriat ve Akidesini hâkim kıl-
maktır. Türkiye Cumhuriyeti bir ka-
bile devleti değildir. Son yıllarda
uğradığı saldırılara rağmen varlığını
ilelebet sürdürecek anayasal bir hukuk
devletidir. Cumhurbaşkanı Askeri Da-
nışmanı’nın başında olduğu ASSAM
ismindeki kuruluşun faaliyetleri ale-
nen anayasaya aykırıdır. Bu taslağa
göre ASSAM aynı IŞİD/DEAŞ gibi
anayasal düzeni yıkarak şeriat hü-
kümlerinde bir devlet yapısı oluştur-
mayı hedeflemektedir. Böylesi bir
taslağın ve İslam Devletler Birliği’nin
hayata geçirilmesi için devletin üst
düzey yöneticilerinin aktif bir çalışma
içerisine girmiş olması kabul edileme-
yeceği gibi ülkemizin güvenliğini de
açıkça tehlikeye atmaktadır. Anaya-
saya göre de suçtur.”

Dünyaya meydan okuyan bir insan!
Dünden Bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu’nun akademik bildirileri Gaziosmanpaşa
Belediyesi tarafından kitap haline getirildi. Tanıtım programında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, “Avrupa’nın ortasında, dünyaya meydan okuyan büyük insanı daha yakından tanıma fırsatı bulduk” dedi

Gaziosmanpa-
şa’da dünden Bu-
güne Bosna Hersek

ve aliya izzetbegoviç Uluslar-
arası sempozyumu’nun bildiri-
lerinden oluşan kitabın tanıtımı
gerçekleştirildi. Gaziosman-
paşa Kültür ve sanat merke-
zi’nde prof. dr. zekeriya
Kurşun, doç. dr. ali Cançelik ve
doç. dr. Hasip saygılı’nın anla-
tımlarıyla gerçekleştirilen prog-
rama, Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, Bosna Hersek dostları
Vakfı Başkanı saffet Erdem,
Fatih sultan mehmet Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı prof. dr.
Fahamettin Başar, Fatih sultan
mehmet Üniversitesi Eski Rek-
törü prof. dr. musa duman ile
vatandaşlar katıldı. Tanıtım
programında akademisyenler,

Bosna Hersek ve aliya izzetbe-
goviç’in tarih sahnesindeki yeri
ile Türk-Boşnak kardeşliğine
dikkat çekti. Başkan Usta ko-
nuşmaların ardından konuklara
plaket takdim etti. program so-
nunda aliya izzetbegoviç’in bi-

linmeyen yönlerin anlatıldığı
kitap davetlilere dağıtıldı.

Daha yakından tanıdık

sempozyumun ardından oluştu-
rulan kitabın önemine değinen
Gaziosmanpaşa Belediye Baş-

kanı Hasan Tahsin Usta, “de-
ğerli akademisyenlerimizin or-
taya koyduğu çalışmalar
doğrultusunda bu projenin
içinde olmak bizi gerçekten
mutlu etti. Özellikle aliya izzet-
begoviç’le birlikte vakit geçir-
miş büyüklerimizden bizzat
dinleme fırsatı bulmak önem-
liydi. avrupa’nın ortasında, dün-
yaya meydan okuyan büyük
insanı daha yakından tanıma
fırsatı bulduk. Kitapta 4 ana
başlığın ortaya çıktığını görece-
ğiz; Tarih içinde Bosna Hersek,
işgal, savaş, soykırım ve Ulus-
lararası Hukuk, aliya izzetbego-
viç ve düşünce dünyası, Bosna
Hersek’de osmanlı mirası”
dedi. Kitabın Boşnakça’ya çev-
rilmesi yönünde talep olduğunu
da söyleyen Usta, bu konuda
çalışma yapacaklarını belirtti.

Beyoğlu evsizler
için kapılarını açtı

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağmur ve
soğuk hava en çok sokakta yaşayan vatan-
daşları etkiledi. Hemen harekete geçen Be-

yoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri, sokaklarda yaşayan
evsiz vatandaşlar için seferber oldu. Ekipler akşam sa-
atlerinde Taksim, Talimhane ve İstiklal çevresinde baş-
lattıkları çalışma sonucu soğuktan donmak üzere olan
evsiz ve kimsesiz sokakta yaşayan vatandaşların im-
dadına yetişti. Duyarlı vatandaşların Beyoğlu Beledi-
yesi iletişim merkezi 4440160 nolu telefona bıraktıkları
ihbarları da değerlendiren ekipler yaşlı, genç, çocuk
çok sayıda vatandaşı önce Zabıta Müdürlüğüne götü-
rerek sıcak çay ikramında bulundu. Evsiz vatandaşlar
daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Esen-
yurtta bulunan misafirhanesine yerleştirilmek üzere
İBB Zabıtası ekiplerine teslim edildi. Beyoğlu Zabıtası
kış boyu devriyelerini sıklaştırarak evsizlere yardım
elini uzatmaya devam edecek.

Çekmeköylüler
müze gezdi

açık Fikir Platformu Projesi kapsamında
Çekmeköylü gençler Rahmi Koç Müzesini
ve Eyüp Sultan semtini gezdi. 2016 yılından

hayata geçirilen Açık Fikir Platformu Projesi kesintisiz
bir şekilde eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Eğitim
faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’nin ve İstanbul’un ta-
rihi ve kültürel mirasını daha iyi öğrenebilmek adına
her yıl düzenli olarak geziler düzenleniyor. Son gezi-
sini Rahmi Koç Müzesi ve Eyüp Sultan Camii yapan
Açık Fikir Platformu gençleri keyfili vakit geçirdi.
Rahmi Koç Müzesinde teknolojinin gelişim serüvenini
en ince ayrıntısına kadar gözlemleme imkânı bulan
Açık Fikir Platformu gençleri, Eyüp Sultan Camii ve
Pierre Loti’de tarihin güzelliklerine ve büyülü dünya-
sına yolculuk yaptı.

Kadınlara özel 
danışmanlık 
hizmeti veriliyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken tarafından hayata ge-
çirilen Kadın ve Aile Hizmetleri

Müdürlüğü ilçede bulunan kadınlara, yönelik
ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti vermeye
başladı. Eyüpsultan Belediyesi'nde Hukuk İş-
leri Danışmanı olarak görev yapan Nurhan
Avcı, Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüp-
sultanlı kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık
hizmeti verilmeye başladığının müjdesini
verdi. 20 yıldır avukatlık yapan Avcı konuyla
ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Eyüp-
sultan Belediyesi olarak Eyüpsultanlı kadın-
lara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti
vermeye başladık. Bilinçli ve güçlü kadınların
toplumu geliştireceğine inanıyoruz. Bu inan-
çla kadınların hukuksal yönden de güçlenme-
lerini ve haklarının bilincinde olmalarını
istiyoruz. Bir haksızlığa uğradığını düşünen
kadınlarımıza yol gösteriyoruz. Hukuki tavsi-
yelerde ve yönlendirmelerde bulunuyoruz.”

Naci
Görür

Ali
Şeker

Hasan
Tahsin
Usta

Nurhan
Avcı

Ali Seker’den kritik önerge

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü ilçede bulunan
kadınlara, yönelik ücretsiz hukuki
danışmanlık hizmeti vermeye başladı



Ö zel bir şirkette çalışan
işçi, kapı önüne konu-
lunca soluğu İş Mahke-

mesi’nde aldı. Davacı işçi, kıdem
ve ihbar tazminatı ile bir kısım iş-
çilik alacaklarının tahsilini talep
etti. Davalı şirket sahibi, işten çıka-
rılan işçinin herhangi bir alacağı-
nın bulunmadığını öne sürdü.
Mahkeme, davanın kısmen kabu-
lüne karar verdi. Kararı davalı şir-
ket avukatı temyiz edince devreye
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.
Mahkemenin hüküm altına aldığı
fazla mesaiye dair kararın yasal
olmadığına dikkat çeken Yargıtay
22. Hukuk Dairesi, fazla mesai
yaptığını iddia eden işçinin bu id-
diasını ispatla yükümlü olduğuna
hükmetti.

Yazışmalar delil niteliğinde

İşçinin imzasını taşıyan bordro
sahteliği ispat edilinceye kadar

kesin delil niteliğinde olduğunun
vurgulandığı Yargıtay kararında,
“Bordronun sahteliği ileri sürülüp
ispatlanmadıkça, imzalı bordroda
görünen fazla mesai alacağının
ödendiği varsayılır. Fazla mesainin
ispatı konusunda iş yeri kayıtları,
özellikle iş yerine giriş çıkışı göste-
ren belgeler, iş yeri iç yazışmaları
delil niteliğindedir. Ancak, fazla
çalışma ve genel tatil çalışmasının
bu tür yazılı belgelerle ispatlana-
maması durumunda tarafların
dinletmiş oldukları şahit beyanları
ile sonuca gidilmesi gerekir.
Bunun dışında herkesçe bilinen
genel bazı vakıalar da bu noktada
göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen
yaptığı işin niteliği ve yoğunlu-
ğuna göre de fazla mesaisi olup
olmadığı araştırılmalıdır. Fazla
mesai çalışmasının yazılı delil ya
da şahitle ispatı imkan dahilinde-
dir” ifadelerine yer verdi. 
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Yavuzselim Mahallesi, 1075 ada 1 parsel sayılı taşınmazın bir kısmı ve 
kuzeyinde bulunan tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan 
değişikliği (PİN: UİP-560,188) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca,
08.11.2019 tarihinde onanmıştır. Belediye Başkanlığı binasının zemin katında 
asılmak suretiyle ilan olunur.

inGilizce, Fransızca, İspan-
yolca gibi yaygın konuşulan
dillerin yanı sıra Rusça,

Farsça, Korece, Danca, Çekçe, Urduca
gibi toplam 36 dilin bulunduğu çeviri
hizmetinden yolcular memnun kaldı. 
Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük
kapısı olan İstanbul Havalimanı’nda
yolculara yönelik teknolojik çözümler
sunan projelere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi
İGA, terminal genelinde yüz yüze hiz-
met verilen 35 farklı danışma banko-
sunda, 36 dilde ve 80 lehçede verilecek
’anlık çeviri hizmeti’ projesini hayata
geçirdi.

Hem sesli hem yazılı çeviri

Danışma görevlileri ile yolcular ara-
sında gerçekleşen anlık çeviri hizmeti, 

her bankoda bulunan ve özel yazılıma
sahip akıllı tabletler sayesinde gerçekle-
şiyor. Tablet ekranındaki 36 dil ve 80
lehçenin bulunduğu panelden tercihini
yapan yolcu, buradaki mikrofona konu-
şarak danışma görevlisiyle iletişim kura-
biliyor. Sesli olarak hoparlörden
duyulabilen çeviri aynı zamanda table-
tin ekranına da yansıyor. İGA Bilişim
Genel Müdürü Ersin İnankul, "Bu sis-
temin temel amacı havalimanımıza çe-
şitli ülkelerden gelen yolcularımıza anlık
çeviri hizmeti verebilmek" diye konuştu.

36 dilde anlık çeviri hizmeti
EKONOMİ

İstanbul Havalimanı’nda,
yabancı yolcuların iletişim

sorunu yaşamaması için
terminalin 35 farklı

noktasında, 36 dilde ve 
80 lehçede yolculara ’

anlık çeviri hizmeti’ 
verilmeye başlandı

İşçilerle işverenler arasında sürekli tartışma konusu olan fazla mesaiyle alakalı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde
emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; fazla mesai yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü
olduğuna, işçinin imzasını taşıyan bordronun, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğuna hükmetti

VAKFIMIZ TARLA VE ÇAYIRLARI
TEKLİF ALMAK SURETİYLE YILLIK

OLARAK KİRAYA VERECEKTİR
Çatalca-Nakkaş Mahallesi;

2605 parsel     51.000    m2     Tarla
2606 parsel     14.700    m2     Tarla
2653 parsel     202.750  m2     Çayır
2654 parsel     130.250  m2     Çayır

Her parsel için 1 dönüm fiyatı aşağıdaki adreslere
12.01.2020 tarihine kadar yollanacaktır.

FAZLA MESAIYI
ISPAT ETMELISIN

2019’da listeye iki
Türk şirketi girdi

KPMG’nin yatırım şir-
keti H2 Ventures ile bir-
likte hazırladığı Fintech

100 listesinin altıncısı yayımlandı.
Lider 50 ve Gelişen 50 kategorileri
için 29 ülkeden şirketlerin seçildiği
listeye listenin son üç yıldır öncüsü
olan Çin, ilk 10’da üç şirketle yer
aldı. Lider 50 kategorisinde Çinli
Ant Financial liderliğini bu yıl da
korurken, listeye geçen yıl üçüncü
sıradan giren Singapur şirketi Grab,

bu yıl ikinciliğe yükseldi. Çinli JD
Digits üçüncü, Endonezya merkezli
GoJek dördüncü, Hindistan’dan
Paytm ise beşinci sırada yer aldı.
ABD ve İngiltere de ilk 10’a ikişer
şirketle girdi.

Türk girişimler umut veriyor

Listenin Gelişen 50 kategorisinde
Türkiye’den Papara ve Birleşik
Arap Emirlikleri merkezli Türk giri-
şimi MenaPay yer aldı. Papara 

Kurucusu
Ahmed F. Karslı,
“KPMG ve H2
Ventures’a teşek-
kür ediyoruz. Bu
sene açıkçası çok
ödül aldık ama
Fintech100’de
yer almak için
bizim için en de-
ğerlisi oldu.
Hem çalışmala-
rımızın karşılı-
ğını bu şekilde
bulabilmek hem
de ülkemizi Ant
Financial, Grab,
N26, Nubank,
Revolut gibi
dünyanın en iyi-
lerinin arasında
yer alarak temsil
edebilmek ger-

çekten tarifsiz bir mutluluk. 2020’de
daha iyisini yapabilmek için çalış-
maya devam ediyoruz. Ülkemizin
gurur duyduğu bir teknoloji girişimi
olma konusunda kararlıyız” dedi.

Yeni bir bakış açısı 
getiriyoruz

2017 yılında faaliyetlerine başlayan
MenaPay’in CEO'su Çağla Gül
Şenkardeş ise "Ortadoğu ve Kuzey
Afrika bölgesinin ilk blok zincir ta-
banlı ödeme yöntemi olan Mena-
Pay ile nakiti dijitalleştirerek blok
zincir teknolojisinin günlük hayatın
her alanında kullanılabileceğinin en
güzel örneklerinden birini ortaya çı-
kartmayı hedefliyor ve oluşturduğu-
muz ekosistem ile sadece kripto
endüstrisine değil aynı zamanda
fintech ekosistemine de yeni bir
bakış açısı getirmeye çalışıyoruz.
Hedeflerimizi kararlı ve tutarlı bir
şekilde gerçekleştirerek büyümek ve
global bir blok zinciri şirketi haline
gelerek ülkemiz ekonomisine katkı
sağlamak istiyoruz ve Türk şirketle-
rinin global olarak teknoloji ala-
nında ne kadar başarılı
olabileceğinin de bir göstergesi ol-
duğundan dolayı 2019 Fintech100
Raporu’nda MenaPay’in yer alması
bizim için büyük bir gurur ve sevinç
kaynağı" değerlendirmesini yaptı.
DHA
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Kripto paraya
saldırı sürüyor

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz
Ekibi (GReAT) 2018’de Lazarus
tarafından kripto para birimlerini
hedef alan AppleJeus saldırısının çok
daha dikkatli adımlar, gelişmiş taktik-
ler ve prosedürlerle sürdüğünü
gösterdiğini duyurdu

Bağcılar Belediyesi 
enerji belgesini aldı

Bağcılar Belediyesi, enerji uygulamala-
rını sistematik olarak optimize etmele-
rini sağlayan ve daha etkin enerji

yönetimini teşvik eden uluslararası bir standart özel-
liği taşıyan IsO 50001 enerji yönetim sistemi belge-
sini aldı. IsO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi, IsO
10002:2014 Müşteri Memnuniyeti yönetim sistemi,
IsO 14001:2015 Çevre yönetim
sistemi, IsO 18295-1 Müş-
teri İletişim Merkezleri yö-
netim sistemi, OHsas
18001:2007 İş sağlığı
ve Güvenliği yönetim
sisteminden Oluşan en-
tegre yönetim sistemi
belgelerinin yıllık gerçek-
leşen bağımsız kuruluş de-
netimlerini geçen Bağcılar
Belediyesi, IsO 50001:2018
enerji yönetim sistemi
belgesini alarak
kendini entegre
yönetim siste-
mine de dahil
etti.

KaspersKy, Lazarus’un aktif ve yaygın
gelişmiş kalıcı tehdit (apT) grupların-
dan biri olan Lazarus’un geçmişte kripto

para birimleriyle ilgili kurumları hedef aldığı saldırı-
larla bilindiğini ve 2018’de düzenlenen ilk apple-
Jeus saldırısında grubun, kötü amaçlı uygulamasını
dağıtmak için sahte bir kripto para birimi şirketi
oluşturduğunu açıklamıştı. Kaspersky araştırmacı-
ları devam eden operasyonda grubun saldırı taktik-
lerini önemli ölçüde değiştirdiğini keşfetti. Buna
göre, 2019 saldırısındaki vektörler bazı ekstralarla
birlikte bir önceki yıla göre benzerlik gösterdi. Laza-
rus son saldırısında da kripto para birimleriyle ilgili
sahte web siteleri kurarak buralarda sahte kurum-
sal Telegram kanalları paylaştı ve zararlı yazılım da
bu kanallar üzerinden dağıtıldı.

İki aşamalı saldırı 

Kaspersky’ye göre, İlk appleJeus operasyonunda
olduğu gibi bu saldırı da iki aşamadan oluştu. Kulla-
nıcılar öncelikle uygulamayı indiriyor, ardından da
uygulama bir sonraki parçayı bir uzak sunucudan
alıp kuruyordu. Böylece saldırganlar, kalıcı bir arka
kapı üzerinden cihazın kontrolünü tamamen ele ala-
biliyordu. ancak bu kez, zararlı bölüm davranış ta-
banlı tespit çözümlerine yakalanmamak için daha
dikkatli bir şekilde sunuldu. macOs tabanlı hedef-
lere yönelik saldırılarda, macOs dosya indiricisine
bir de kimlik doğrulama mekanizması eklendi. ay-
rıca yazılımın geliştirilme altyapısının değiştiği ve
dosyasız bir bulaştırma yönteminin kullanıldığı be-
lirlendi. saldırganlar Windows kullanıcılarını hedef
alırken Fallchill adlı zararlı yazılımı kullanmaktan
vazgeçerek yalnızca belirli kontrollerden geçebilen
spesifik sistemlerde çalışan yeni bir zararlı yazılım
geliştirdi. Bu değişiklikler saldırganların daha dik-
katli olduğunu ve tespitten kaçınmak için yeni yön-
temlere başvurduğunu gösterdi. DHa

Nuri Nihat BALCI- Tlf: 05355048708
297.sk. Nilüfer Apt. No: 2/4 Kırkkonaklar-Çankaya-Ankara 

E-Mail: nnbalci06@gmail.com
Bağcılar 

Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı

MenaPay’in
CEO'su Çağla
Gül Şenkardeş



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Beştepe'de Engelli Memur
Atama Töreni'nde konuştu.

2002'den bugüne kadar kamuya yerleştiri-
len engelli sayısının 29 bine ulaştığını be-
lirten Erdoğan, "Hiçbir zaman engelli
kardeşlerimize duyarsız olmadık. Engelli-
lere sahip çıkıyor, kendilerini en iyi gele-
ceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Devlet ve
millet arasındaki ilişkiler tek parti döne-
minde, insanına tepeden bakan bir anla-
yış hakim oldu. Engelli memur sayısı
bizden önceki döneme göre 10 kat arta-
rak 56 bin 500'e ulaştı" dedi. 

Milli gelir 3 katına çıktı

Milli gelirin 3 kattan fazla yükseldiğini,
yıllık bütçeyi 2 milyardan 55 milyar li-
raya çıkardıklarını dile getiren Erdoğan,
"Son 17 yılda tam 339 milyar liralık sos-
yal yardımda bulunduk. Sosyal yardım-
ların payını yüzde 0,3'ten, 1,2 seviyesine
yükselttik. Engellilerin yanı sıra kadın-
lara, çocuklara, dul ve yetimlere, şehit
yakınlarına imkanlar sunduk. Engellileri-
mizin toplumsal hayatın her alanında ol-
ması için öncelikle erişebilirlik çok
önemli. Bina girişi, toplu taşıma aracına
kadar her alanda kolayca yaşayabileceği
alanlara sahip olmalıdır. 3 kişiye bir bil-
gisayar değil, hepsine bilgisayar verme-
liyiz. Biz bunu başardık. Engelli ve
yaşlılarımız için tüm hizmetlerin
doğru tasarlanmasından geçiyor"

açıklamasında bulundu. 

Gazeteler maske dağıtıyordu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı se-
çildiğinde susuz bir İstanbul olduğunu
dile getiren Erdoğan, "O konuyu çözdük.
Çöp dağlarından geçilmeyen İstanbul
vardı. Biz bunu kaldırdık. HABİTAT'ın
ödül verdiği İstanbul oldu. Solunumda
hava kirliliği felaketti. Gazeteler maske
dağıtıyordu. Hamdolsun bundan kurtul-
duk. 81 ili temiz hava ile karşı karşıya ge-
tirelim dedik, onu da başardık. Şimdi tüm
ilçelere doğal gazı götürmek istiyoruz.
Dün İstanbul'da Rusya ile yaptığımız an-
laşma gereği TürkAkım projesini Karade-
niz'den Kıyıköy'e geçirmek amaçlı
projemizi hayata geçirdik. Doğal gaz
bizim üzerimizden Avrupa'ya gidecek"
ifadelerini kullandı. 

100 bin konut inşa edeceğiz

TOKİ vasıtasıyla 100 bin konut inşa ede-
ceklerini açıklayan Erdoğan, "Öyle konut-
larımız var ki yangın çıksa itfaiye
giremiyor. Bunları erişebilir hale getirme-
miz lazım. 2020 yılını erişebilirlik yılı olarak
ilan edilmesinde fayda görüyorum. Hayırlı
olsun.  Ailesi olmayan çocuklara sahip çık-
mayı doğru buluyorum. Sadece kamu gö-

revlilerin gözetiminde çocuk yetiştirilmesi
yeterli olmuyor. Yurt tipi binaları terk ede-
rek aile yaşamı süreceği yeni ortamlara
geçtik.  6 bine yakın koruyucu aile 7 bin
200'e yakın çocuğumuza sahip çıkıyor.
Devlet gerektiğinde devlet baba gerekti-
ğinde devlet baba. Anadolu demişiz. Dev-
let baba, devlet ana vatandaşlarımızın her
zaman yakında. İnşallah önümüzdeki dö-
nemde bu hizmetleri yaygın ve güçlü şe-
kilde devam edeceğiz" dedi.  

Adaletten bahsediyorum

Yüzüne kezzap atılan Berfin davasından
çıkan kararı da sert bir şekilde eleştiren Er-
doğan, "Geçenlerde bir namussuz bir
alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor.
Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kızımızın
gözü gidiyor. Kanunun en yüksek oranı
bu. Bunu da bizim getirdiğimiz söyleniyor.
Şimdi diyorum ki ben de, arkadaşlar diyo-

rum, siz neden kanun diyerek bize böyle
cevap yolunu buluyorsunuz. Ben hak,
hukuk, adaletten bahsediyorum. Siz bu-
rada hakkı, hukuku ve adaleti arayacaksı-
nız. Kendi kızının başına gelmiş olsa,
kanunlara mı bakacaksın. Bu kanunların
sayfaları arasındaki maddelere değil, vic-
danınızın sesine kulak verin. Kadına şiddet
olgusu ile aile kurumuna saldıran bir olu-
şum meydana geldi. Türkiye'deki kadın ci-
nayetleri vakası Avrupa'nın yarısı kadar.
Kadına fiziken ya da ruhen şiddet uygula-
yanın karşısına önce biz çıkarız biz. Anne
olan eş olan kız evlat olan insanın yarısı
olan kadına yönelik her türlü ayrımcılık an-
layışa eyvallah etmedik. İnsani duyarlılıkla-
rın sinsi bir şekilde istismarıyla aile
kurumunun içinin boşaltılmasına izin ver-
meyeceğiz. Aileye sahip çıkacak anlayışla
çalışmalarımızı yürüteceğiz" ifadelerini
kullanıldı. 
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Abd, İran ile savaşır mı?

A BD ile İran arasında zaman zaman cereyan
eden son hadiseler Kasım Suleymani'nin öl-
dürülmesiyle en üst noktaya çıktı. İran ,

ABD üstlerine balistik füze göndererek misilleme
yaptı.İran 80 kişinin öldüğünü ifade ederken,
Trump ise kimsenin ölmediğini söyledi.

Bu olaylardan sonra iki devlet arasında savaş
olacak mı sorusu çok konuşulmaya başladı.

1- İran tarihte süper güç dönemi yaşamış bir
devlettir. ( M.Ö. 515 dönemlerinde)

2- İran Şiilik üzerinden birçok ülkenin yöneti-
minde oldukça etkili ve onlarca askeri örgütün
üzerinde gizli bir gücü var. Bahreyn, Irak, Yemen,
Suriye, Lübnan ve Filistin gibi ülkelerde oldukça
etkilidir. 

Bu ülkelerin bazılarında doğrudan askeri gücü,
bazılarında ise kendine dolaylı olarak bağlı askeri
örgütler vardır.

3- İran özellikle 1979'daki İslam Devrimi'nin
ardından Lübnan, Suriye ve Irak gibi ülkelere
ciddi yatırımlar yapmıştır. ABD'nin elindeki para
her ne kadar olursa olsun, her ne kadar ağır silah-
ları bulunursa bulunsun, İran'ın yatırımlarının
zemin katına bile ulaşamaz.

ABD, İran ile savaşa girmez...

ABD, İran'ı yerle bir edecek bir güce sahiptir.
ABD'yi asıl endişelendiren ya sonrası...

Çünkü, cehennemin ortasında İsrail kalacak..
Çünkü, İran komple düşse bile, aynı anda Filis-

tin üzerinden İsrail'e, Suriye'deki askeri varlığın-
dan ABD üslerini, Irak'taki etkisi altında bulunan
askeri gücü Haşdi Şabi'ler sayesinde ABD askerle-
rini ve askeri varlıklarını ve Lübnan'da Hizbullah
sayesinde yine İsrail'i, Yemen üzerinden de Suudi
Arabistan'ı oldukça rahatsız edebilir.

Çünkü, ABD her ne kadar muazzam ekonomik
ve bir askeri güce sahip olsa da dünya üzerindeki
neredeyse yüzlerce üssü sebebiyle açık hedeftir.
İran'ın ABD şehirlerine füze atmasına gerek yok-
tur. ABD'nin İran'ın etrafında bile 50'den fazla as-
keri üssü var. İran özellikle Irak, Suriye,
Afganistan ve Katar gibi ABD üslerine kolaylıkla
ulaşabilecek durumundadır.

Çünkü, ABD'nin gerilimi artırmanın asıl sebep-
lerinden birisi de ABD'de seçimlerin yaklaşmış ol-
masıdır. Trump kendi azil tartışmalarını bu sebeple
arka plana atmayı ve seçimlere güçlü girmeyi he-
defliyor.

Çünkü, dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün
üçte biri her gün Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.
Dünya petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip
Hürmüz Boğazı da İran'ın her gerilimde gündeme
getirdiği büyük bir kozdur.

Eğer savaş olacaksa, bu geleneksel bir savaş ol-
mayacaktır. İran, bölgede desteklediği unsurlardan
yararlanarak ABD varlıkları üzerine baskı kur-
maya çalışacaktır. Kendi adına vekalet savaşı ve-
renlerden faydalanacaktır.

VICDANINIZA
KULAK VERIN!

CHP, iptal için AYM’ye başvurdu
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, '7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı
KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu'nun, aralarında 'değerli konut vergisi' ve 'konaklama 
vergisi' ile ilgili hükümlerin de bulunduğu 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

CHPGrup Başkanvekili Engin Altay,
Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda
bulunduktan sonra basın mensupla-

rına açıklamada bulundu. Altay, iptalini istedik-

leri Dijital Hizmet Vergisi Kanunu'nun 7'nci
maddesine ilişkin "Bu kanun ile yeni ihdas edilen
Dijital Hizmet Vergisi yükümlülüklerini yerine
getirmeyen dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş
oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler
yerine getirilinceye kadar engellenmesine Hazine
ve Maliye Bakanlığı'nca karar verilmesine ilişkin
düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme yeni san-
sür uygulamalarına hukuki zemin oluşturacak
bir düzenleme niteliğindedir. Anayasa'nın ilgili
maddelerine açık aykırı olduğundan iptalini
talep ettik. Anayasa sadece saydığı sınırlı durum-
larda bu özgürlüklerin ancak ve ancak yargı ka-
rarı ile kısıtlanmasını öngörmekte iken, söz
konusu düzenleme ile mali bir konu gerekçe gös-
terilerek sansür yetkisi verilmektedir. Gerçek de-
mokrasilerde sansür olmaz" diye konuştu.

Belediyeler cezalandırılıyor

Engin Altay, iptalini istedikleri 'konaklama ver-
gisi' düzenlemesi ile ilgili de "Bu düzenlemede
yüzde 2 oranında konaklama vergisi öngörül-
mekte ve bu yeni konaklama vergisinin yerel yö-
netimlerce değil merkezi hükümet tarafından
toplanması hüküm altına alınmaktadır. İptali is-
tenen düzenleme ile AKP, hizmeti belediyelere
yüklerken kaynağı merkezi hükümete aktarmak-
tadır. Adeta sahillerdeki belediyeler cezalandırıl-
makta ve hizmet veremez noktaya taşınmak
istenmektedir. Bu nedenlerle Anayasa'nın 127 ve

90'ıncı maddelerine aykırı bu düzenlemenin ip-
tali talep edilmiştir" dedi.

Değerli konut vergisi iptal istemi

Engin Altay, 'Değerli Konut Vergisi'ne ilişkin hü-
kümlerin de iptalini istediklerini bildirerek, şöyle
konuştu: "Anayasanın 73'üncü maddesinde
'Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür'
hükmü yer almaktadır. Düzenlemede mali gücü
olmayandan ödeyemeyeceği tutarlarda vergi
alınmasını engelleyecek hükümlere de yer veril-
memiştir. Yani başını sokacak tek evi olan bir
emekliden dahi vergi alınması öngörülmektedir.
Vergi ödeme yükümlülüğü 'mali güce' göre belir-
lenmediğinden bu düzenlemeler Anayasa'nın
73'üncü maddesine aykırıdır. Bir diğer Anaya-
saya aykırı hüküm 'Paylı mülkiyette ve elbirliği
mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli
taşınmazın toplam değeri esas alınır' hükmüdür.
Söz konusu hüküm de Anayasanın 73'üncü
maddesine aykırıdır. Emlak vergisi yerel yöne-
timlerce toplanmasına karşın değerli konut vergi-
sinin merkezi hükümetçe toplanması
öngörülmektedir. Bu durum, yerel yönetimlerin
görevleriyle orantılı gelirleri olması gerektiğine
yer verilen Anayasanın 127'nci maddesi ile yine
aynı ilkeye yer verilen Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartına aykırı olduğundan iptali talep
edilmiştir." DHA

Yeni 10 Ocak’ların yazılması şart oldu
İstanbul Gazete-

ciler Derneği
Başkanı Mehmet

Mert 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler
Günü nedeniyle bir

basın açıklaması
yaptı. “Artık yeni

10 Ocak'lar
yazmanın zamanı

geldi, 60 yıl önce
yazılan yasalardan

eser yok” diyen
Mehmet Mert,

düşük maaşlar ve
işsiz gazetecilere

dikkat çekti

10 Ocak 1961 tarihinde, gazetecilerin
çalışma koşullarını iyileştiren, ileri hak-
lar getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe

girdiğini belirten İGD Başkanı Mehmet Mert,
“Bugün 'çalışan gazeteciler günü' ya da 'bayramı'
olarak anılıyor. Ne yazık ki 10 Ocak artık ga-
zeteciler için bayram değil, sorunların
dile getirildiği bir gün olmaya baş-
ladı. Günümüzde, basın-yayın ya-

şamına baktığımızda, bu sektörde çalışanların eko-
nomik ve sosyal hakları kullanılamaz haldedir. İçler
acısı durumdadır. 1971 yılındaki askeri müdahale-
den sonra gazetecilerin-yayıncıların toplu sözleşme
düzeni kullanılamaz hale getirilmiş, sendikal hare-

ket işlevsiz duruma sokulmuştur” diye konuştu. 

Fakülte mezunları iş bulamıyor

Basın yayın sektöründe işsizlik ve düşük
ücretle çalışmanın rekor düzeyde oldu-
ğunu dile getiren ve iletişim fakültesi
mezunlarının çaresiz durumda oldu-
ğunu ifade eden Mert, “Artık basın çalı-

şanları bırakın iyi şartlarda çalışmayı iş
bulmakta bile zorlanıyorlar. Her yıl iletişim

fakülteleri binlerce mezun veriyor ancak bu ra-
kamların çok az kısmı aynı sektörde iş imkanı bula-
biliyor. Binlerce gazeteci işsiz, yüzlerce gazeteci
yargılanıyor, gözaltında ve tutuklu bulunan meslek-
taşlarımız var. Mesleki baskılar, işten atmalar, oto-
sansür her geçen gün artmakta. Bugün gazetecilik
yapmak ne kadar kolaylaşmış gibi görünse de mes-
leki değerlerden uzaklaşma da bir o kadar da hız-
landı. Basın hürriyeti bütün diğer hürriyetlerin

üzerindedir diye atıp tutuyoruz. Gelişmiş ülkelerde,
öneclik olarak sanatta, eğitimde, müzikte, medyada
özgürlükten yana tavırlar alındığını biliyoruz. Ancak
Türkiye'de medya özgürlüğüne baktığımızda ne
yazık ki durumun pek iç açıcı olmadığını görüyoruz”
açıklamasında bulundu. 

İşini iyi yapana destek verilmeli

Artık yeni 10 Ocak'lar yazmanın zamanı geldiğini
ifade eden Mehmet Mert, “Mesleğini doğru dürüst
yapan basın-yayın organlarını, bağımsız gazeteci-
leri, yazarları, toplumu doğru ve sağlıklı yönlendiren
sosyal medya uzmanlarını devlet desteklemelidir.
Basına yeni kaynaklar oluşturularak fakultelerin
mezun verdiği gençlerimize sağlıklı çalışma alanları
sağlanmalıdır. Görevi kamuoyunu aydınlatmak olan
her türlü basın yayın organlarına bu görevlerini
yapma imkanları sunulmalıdır” tavsiyesinde bu-
lundu. Mert, açıklamasının sonunda, “Bütün bu
şartlara rağmen mesleğini yürüten, yürütemeyen
meslektaşlarımın; 10 Oocak Çalışan Gazeteciler
Günü'nü kutluyor, bir an önce daha sağlıklı ve ola-
naklı imkanlarda mesleklerini yerine getirmelerini
diliyorum” dedi. 

"Batı çöküyor neden aile diye bir kavram
kalmamış. Aile bizde de şimdi çöküyor" söz-
leriyle ailenin önemine vurgu yapan Erdo-
ğan, "Neden 3 çocuk diyorum, çünkü güçlü
milletler güçlü ailelerden oluşur. Doğum
noktasında kısırlaştırma politikası güttüler.
Neden nüfusumuz azalsın diye. Nüfusumuz
çoğalmalı ki ekonominin bel kemiği nüfus-
tur. İnsan varsa para var, üretim var, tüketim
var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Aile
kurumu dağıldığında nüfusta azalmaya baş-

lıyor. Pek çok batı toplumu bir süre sonra
yeryüzünden silinme ihtimali ile karşı kar-
şıya. Türkiye de aynı tehditle yüzleşmiştir.
Gençlerimiz evlenmiyor, rakam yukarı çıkı-
yor. Çoğu 30'u aşkın yaşta evleniyor ya da
evde kalıyor. Hiç evlenmeyenlerin sayısı da
artıyor. Medya aracılığıyla özendirilmeye
çalışılıyor. Aile kurumlarını kurutmaya çalı-
şan semboller bilinçli kurutulmaya çalışılır-
ken, aile kurumu küçümseniyor" diye
konuştu. 

30'undan sonra evde kalıyorlar!

Bugün hala Gezi Olaylarına halk hareketi,
15 Temmuz Darbe Girişimi'ne de tiyatro
diyenlerin olduğuna dikkat çeken Erdo-
ğan, "Bunlar ya geçmişten ders çıkar-
madı ya da planın bir parçası.
Gerçekleştirdiğimiz ve başarı ile sonuç-
landırdığımız harekatlarla bu terörü de
paramparça ettik" dedi. Libya konusuna
da değinen Erdoğan, "Gölcük'te de söyle-
dim, Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da ne
işi vardı, çünkü oraya Türk'ün gitmesi ge-
rekiyordu da Gazi Mustafa Kemal oraya

gitti. Hep denir ya Gazi Mustafa Kemal'in
şehla olan gözü bu oradaki şarapnel par-
çasından kaynaklandı. 
Türkiye Akdeniz'deki menfaatlerini so-
nuna kadar savunmaya devam edecektir.
Çarpık zihniyet iflas etmeye mahkumdur.
Ülkemizi hedeflerine doğru adım adım
yaklaştırıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan
rahmet ve gazilerimize şifalar diliyorum.
Şu an ecdadımızın tarih yazdığı yerlerde
sadece adaletsizliği ve zulmü bitirmek
için varız" açıklamasında bulundu. 

Bu çarpık zihniyet iflas etmeye mahkum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzüne kezzap 
atılan Berfin davasındaki kararla ilgili olarak,
"Geçenlerde bir namussuz bir alçak kızımızın
yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza 
veriyor. Kendi kızının başına gelmiş olsa, 
kanunlara mı bakacaksın. Bu kanunların 
sayfaları arasındaki maddelere değil,
vicdanınızın sesine kulak verin" 
açıklamasında bulundu

Recep
Tayyip
Erdoğan



İ nsan dünyanın tek akıllı varlığı. Başkala-
rının aklını beğenmeyecek kadar da kendi
aklını beğenmiş. Neden ve niçin diye sor-

mayın, zira sonsuz gerekçeler sunar size...
**

Herşeyin iyi, güzel ve doğrusunu bildiği id-
diasıyla güllük gülistanlık bir hayat vaad et-
tiği dünyayı, "Saadet Devri" hariç tarihin
hiçbir döneminde güzelleştirememiş...

Yaşamı daha rahat, sade, mutlu kılayım
derken problemleri yuvarlanan kartopuna
dönüştürmüş...Buna rağmen kendi aklıyla,
fikriyle hasılı iradesiyle bozduğu dünyayı hala
imar ve ıslah edeceği iddiasında !

**
Akıl, elbette insanoğluna verilmiş sayısız

nimetlerin en büyüğüdür. Lakin insanların
çoğu, aklın, tek başına olan biten veya olması
muhtemel herşeyi kavrayıp sahibini kutuluşa,
başarıya, mutluluğa eriştirmeye yeterli olma-
dığını bilmekten mahrum yetişmiş.

**
Burada bir suçlu aranmak istenirse;

'müsebbipler kimler ve neler' konusunu son-

landıramayacak kadar fail bulunacağı ke-
sindir. Suçlu arama çabası bizi bir yere
ulaştırmayıp problemimizi çözmeyecek,
aksine daha da büyüteceğinden bu kulvar-
dan sıyrılıp çıkmamız bizim de insanlığın
da hayrına olacaktır. Zira, yeni sosyal ve
siyasal bir tartışma hatta çatışma açmaya
gerek yoktur. Biz de bu yolu tercih ediyo-
ruz.

**
Buradaki akla kişi egosu ve nefsinin ta-

mamen hükmettiğini gözden kaçırmamalı-
yız.

**
Nefsin kontrolünde kalan, engin ufukları

seyredemeyip hüküm veren akıl, sahibine
mutsuzluk ve beladan başka birşey getir-
meyecektir. Bu tür akla; 'nefsani akıl' diye-
biliriz.

**
Değil bir kişinin yalın aklıyla, on veya

yirmi kişi katkı sunsa da nefsani akılla
mutluluk ve huzurun sağlanması imkansız-
dır.Eğer sağlanabilecek olsaydı; bu kadar

savaş, kan ve gözyaşı ol-
mazdı.

**
Petrol ve diğer doğal kaynakların sahibi

Ortadoğu ülkeleridir. Tamamındaki keşme-
keş, yıkım, kan, gözyaşı, savaş ve sefaletin
oluşmasına neden olan şey; kişisel akli çı-
karımların sonucu değil midir ? Halbuki bu
kaynakların kullanımı sağlam, şuurlu bakış
içeren akılla mündemiç olsa huzur, saadet
ve refah getirmesi içten bile değildi. Fakat
öyle olmadı. Burada kastedilen şuurlu aklı;
sağduyu ile mündemiç akıl olarak tanımlı-
yor ve buna, akl-ı selim diyoruz.

**
Akıl kişinin elinde düşmana karşı kulla-

nabileceği en önemli silahı. Demekki,
gerek nefsani gerekse selim akıl; desteğini
doğru inançtan almadıkça sahibini um-
duğu menzile ulaştırmayacaktır. Günümüz
dünya problemleri ve kargaşaları işte bu

nedenle oluşmuştur.
**

Dünya üzerinde saadet ve huzura kavuş-
tursun diye Yaratıcı Güç; insanlığa çıplak
akıl yanında her dönemde rehberler vasıta-
sıyla bir de 'sistem' bildirip göndermiştir.
Sahip olduğunuz aklı, ferdi veya toplumsal
olaylar karşısında olanca iyi niyetlerle kul-
lansanız bile onu Yaratıcı'nın sistemiyle
desteklemek, güçlendirmek zorundasınız.
Bunu yapmakla aklı mükemmelleştirmiş ve
ancak kullanılır kıvama getirmiş olursu-
nuz!

**
Yaratıcı, hata ve yanlıştan kendilerinin

korunduğunu bildirdiği rehberlerine dahi,
gönderdiği sistemi dışlayarak salt aklı tek
başına harekete geçirmeyi menetmiştir.
Bunun elbette bir nedeni vardır!

**
Dünyanın petrol ve doğal kaynak zengini

Müslüman Ortadoğu ülkeleri, sizce hangi
aklı kullanmaktadır ?

**
Burnu pislikten çıkmayan İslam ülkele-

rinin zenginliği, onları en kalkınmış, en
müreffeh ve en mutlu ülkeler yapması gere-

kirken, bugün bildiğimiz perişanlikları ya-
şamaktadırlar. Halklarını sefalet ve göz ya-
şına boğdular. Petrolü ve diğer zenginlik
kaynaklarını çıplak akılla kullanmalarının
sonucu müslüman kanının akmasına neden
oldular, oluyorlar. Felaket üstüne felaket
yaşıyorlar. Bu durum sadece onların değil,
bizim ve dünyanın da dengesini bozuyor.

**
Yaratıcı, petrol verecek; sen onu refah

ve mutluluk yerine; kan ve göz yaşına dön-
üştüreceksin. Doğalgaz verecek, sen onu
İslam Dünyasının yıkımına katkı olarak
kullandırtacaksın.

**
Bir yandan dünyayı nefsani akılla dizayn

etmekte inat ve ısrar edecek, Yaratıcı'yı gü-
cendirecek; diğer yandan O'nun sevgisin-
den, rahmetinden, lütufundan, kerem ve
sehavetinden esintiler umacaksın. Yok böy
bir inanç, yok böyle bir dünya!

**
Konu oldukça uzun. Lakin son cümle-

miz, ilim irfan ve iz'anla yoğrulmuş aklı
koruyup; olaylara ve onların gereklerine
uygulama şuurunu niyaz ve talep etmek
olsun...

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE YOL ÇİZ-
GİLERİNİN VE ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE YAYA GEÇİTLERİ VE ÖNCE YAYA LOGOSUNUN ÇİZİL-
MESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2019/711966
1-İdarenin
a)Adresi :BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:2 - BEYLİKDÜZÜ / 

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2128667000 - 2128737379
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@beylikduzu.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :16500 M² SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASININ TEMİNİ VE YOL 

ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ (EN:15 CM) 1890 M² ÇİFT KOMPENANTLI 
BOYA TEMİNİ İLE YAYA GEÇİTLERİ VE ÖNCE YAYA LOGOSUNUN 
ÇİZİLMESİ (EN:2 MM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :BEYLİKDÜZÜ İLÇE SINIRLARI DAHİLİ ALANLAR
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 320 (üç yüz yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Adnan Kahveci Mah. Anadolu Cad. Çarşamba Pazarı Ek Hizmet 

Binası Beylikdüzü/İst.
b) Tarihi ve saati :10.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİNDE YER
ALAN (A XVIII) GRUBU BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAK-
LER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapı-
lan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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E senyurt Belediyesi Kültür İş-
leri Müdürlüğü, Osmanlı
döneminde oldukça gelişen

Kat'ı Sanatı’nın günümüzde yok ol-
maması için çeşitli çalışmalar yapılı-
yor. Esenyurtlu kadınların yoğun ilgi
gösterdiği kursta, Kat’ı sanatı tekni-
ğinin bir dalı olan Kağıt Kesme Sa-
natı öğretiliyor. Osmanlı kültüründe
önemli yeri bulunan, kağıt veya deri-
nin kesilip üç boyutlu olarak düzen-
lenmesiyle yapılan Kat'ı sanatı,
günümüzde unutulmaya yüz tutan
el sanatları arasında bulunuyor.
Esenyurt Belediyesi, bu sanatın yok
olmaması ve gelecek nesillere ulaştı-
rılması için kültür merkezlerinde
kursiyerlere ücretsiz olarak eğitim
veriyor. Kursta, bir hat kalıbını motif
veya deseni kağıttan kesip çıkararak
başka bir zemine yapıştırmak sure-
tiyle oluşturulan katı’nın, hafifletil-
miş haliyle tablo ve hediyelik eşya
gibi ürünler ortaya çıkarılıyor. Eği-
tim sonunda MEB onaylı sertifika
almaya hak kazanan kursiyerlerin,
yapmış oldukları ürünler Kültür İş-
leri Müdürlüğü’nün açtığı sergilerde
veya bireysel olarak satışa sunuyor. 

Titizlik gerektiriyor

Bir tablo yapımının yaklaşık 1 ay
sürdüğü kursta, kağıtlar kesilerek üst
üste konulup üç boyutlu hale getiri-
liyor. Her bir aşaması ayrı bir sabır
ve titizlik gerektiren sanatın kesme,
cımbızlama, silikonlama, ütüleme ve
vernikleme gibi aşamalarının çok
düzgün olması gerekiyor. Tüm aşa-
malar sonlandığında ortaya çıkan
ürün, uzun yıllar zarar görmeden
saklanabilmesi için, bir tablo veya
cam bir tepsi içerisine yerleştiriliyor.

Büyük bir özveriyle çalışan kursiyer-
ler güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Ekonomiye katkı

Kat'ı sanatının sabır, emek, incelik
ve dikkat gerektirdiğini söyleyen
Kağıt Kesme Sanatı öğretmeni Ha-
tice Parlak, “Kağıt sanatı aslında
Kaatı sanatı denilen Osmanlı zama-
nından gelen kıymetli bir sanatın
hafifletilmiş hali. Biz bu tekniği kul-
lanarak kağıt sanatı çalışıyoruz.
Özel bir basım kağıt üzerinde birkaç
resmi bütünleştirerek bir tablo çıka-
rıyoruz. Her yaptığımız parça kağıt-
tan. Alternatif hiçbir şey
kullanmıyoruz. En ince detayına
kadar kağıt kullanıyoruz. Bu kursta
kadınlar hem ev ekonomisine kat-
kıda bulunuyor hem de sabrı öğre-
niyor. Bunun yanında çok güzel
para kazanan öğrencilerimiz de var.
Bizlerde bu konuda kurum olarak
onlara destek oluyoruz” dedi. 

Esenyurt Belediyesi’nin ücretsiz olarak açtığı ‘Kat’ı Sanatı’ kursunda
eğitim alan kadınlar, hünerli elleriyle hayat verdikleri bu geleneksel
el sanatını, geleceğe taşıyor. Kağıdı dantel gibi işleyen kadınlar, hü-
nerli elleriyle hayat verdikleri bu sanatı, gelecek nesillere aktarıyor

KAGIDI DANTEL 
GIBI ISLIYORLAR

BİR MEKTUP 2 BİN KİTAP!
Mardin’in Midyat ilçesinden Başkan Atila Aydıner’e mektupla ulaşan lise öğrencisi
Müjdenur Yenigün, sınıfı ve okulu adına kitap talep etti. Bu talebe duyarsız kalmayan
Aydıner, okulun kütüphanesine 2 bin kitap gönderilmesi için harekete geçti

Bayrampaşa’daki
okulları sık sık ziyaret
ederek öğrenciler ile bir

araya gelen ve onların taleplerini
yerinde alan Başkan Aydıner, bir
lise öğrencisinin çok uzaklardan
gelen talebine de duyarsız kal-
madı. Bir mektupla Mardin’in
Midyat ilçesinden Bayrampaşa
Belediye Başkanı Atila Aydıner’e
ulaşan lise öğrencisi Müjdenur
Yenigün, sınıfı ve okulu adına
kitap talep etti. Başkan Aydıner de
okulun kütüphanesine 2 bin kitap
gönderilmesi için harekete geçerek,
liseli Müjdenur’un talebine kayıt-
sız kalmadı. Toplanan kitaplar
büyük bir özenle paketlenerek
Midyat Aziz Önen Kız Anadolu
Lisesi’ne gönderildi. Bayrampaşa
Belediyesi’nin gönderdiği kitapları
görünce büyük mutluluk yaşayan
Müjdenur Yenigün, “Bu kadarını

beklemiyordum. Kitapları görünce
büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşa-
dım. Bayrampaşa Belediye Baş-
kanı Sayın Atila Aydıner’in eğitime
ve kitap okutmaya olan duyarlılığı
beni çok duygulandırdı. Şahsım,
arkadaşlarım ve okulum adına
Sayın Atila Aydıner’e ve ekibine
çok teşekkür ediyorum” diyerek
duygularını dile getirdi. 

Ukalalık parayla değil mus.bekaroğlu@gmail.com

TARAFSIZ

Mustafa bekaroğlu

Sergilerde satışa
sunuyoruz
Esenyurt Belediyesi bünyesin-
deki Kültür Merkezilerinde,
haftada 1 gün 5 saat eğitim
verdiklerini belirten Parlak,
"Ürünlerimizi açtığımız sergi-
lerde satışa sunuyoruz. 7’den
77’ye bütün Esenyurtlulara
hizmet veriyoruz. Bütün ev ha-
nımlarının bir hobisinin olma-
sını isterim. Kendilerine bir
gün ayırıp sosyalleşmeliler.
Hem iletişim kurmalı hem top-
lanmalı. Bizim kurslarımızın bir
amacı da bu, sosyalleşmeyi
sağlamak. Bizim en büyük rek-
lamımız kursiyerlerimiz, onlar
zaten güzel giden işleri tanıtı-
yor. Belediyemizde her alanda
güzel işler yapılıyor. Bu yüzden
bütün sanatı seven vatandaş-
larımızı kurslarımıza bekliyo-
ruz" diye konuştu.

İŞTE O MEKTUP;
“Sayın Belediye Başkanım, Adım

Müjdenur Yenigün’dür.
Mardin/Midyat Aziz Önen Kız Ana-

dolu Lisesi öğrencisiyim. Bu mek-
tubu sınıfım ve okulum adına

yazıyorum. Bizler kitap okumayı
çok severiz. Fakat hem bulunduğu-
muz bölgenin şartları, hem de oku-

lun imkânlarının yetersiz olması
dolayısıyla çoğu zaman istediğimiz
kitaplara ulaşmak zor. Bu kitapları

okulumuzun mevcut kütüphane-
sinde bulmak çok zor olabiliyor.

Bunun nedeni ise kütüphanemiz-
deki kitap sayımızın az olmasıdır.

Durum böyle olunca 10/B sınıfı reh-
ber öğretmenimiz Mine Ersoy eşli-
ğinde böyle bir çalışma yapmaya

karar verdik. Okulumuzun kütüp-
hanesine hem şehrinizi tanıtacak,

hem de okuma kitabı göndermeniz
beni ve sınıf arkadaşlarımı mutlu
edecektir. Gönderdiğiniz kitaplar

için şimdiden teşekkür ederiz."



B akırköy 7. Ağır Ceza Mahkeme-
si'nce görülen duruşmaya, davanın
tek tutuklu sanığı Mehmet Özgür

Samanlı ve tutuksuz sanıklar Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçek-
mece Belediye Başkan Yardımcısı Başak
Sancar ile Talat Üstündağ katıldı. Tutuklu
Mehmet Özgür Samanlı'yı belediye perso-
neli olduğu için tanıdığını belirten Hasan
Akgün, savunmasında, "Bu konuda savcılığa
yaptığım savunmayı aynen tekrar ediyorum.
Ancak ilave birkaç hususa değinmek istiyo-
rum. 44 yıldan beri aralıksız belediye ve
kamu hizmeti yapıyorum, 6 kez üst üste be-
lediye başkanı seçildim. İlk kez böyle bir
olayla karşılaştım. Bu benim için züldür, bu
bana ve aileme yapılan bir komplodur" dedi. 

Suçlamayı kabul emiyorum

Büyükçekmece halkının tamamının kendi-
sini tanıdığını dile getiren Akgün, "Onurum
ile görevimi yaptım ve yapmaya da devam
edeceğim. Büyükçekmece'nin üzerine oyna-
nan oyunları tüm dünya gördü. Seçimlerle
ilgili günlerce yapılan soruşturmada YSK
kararını açıkladı. Olayın net ve açık bir şe-
kilde siyasi bir olay olduğunu herkes biliyor.
Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.
Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kul-

landı. Belediye Başkan Yardımcısı Başak
Sancar ise üzerine atılı suçlamaları kabul et-
mediğini belirterek beraatini talep etti. Tu-
tuksuz sanık Talat Üstündağ de Florya'da
bir akaryakıt istasyonunda işçi olduğunu ve
Hasan Akgün'ü çalıştığı yerde hissedar ol-
ması nedeniyle ismen tanıdığını ifade etti.
Üstündağ, "Diğer isimleri tanımam. Olayla
alakam yok, beraatimi istiyorum" diye ko-
nuştu.

Çocuklarımın psikoljisi bozuldu

Avukat beyanların alınmasının ardından sa-
vunma yapan tutuklu sanık Mehmet Özgür
Samanlı, "3 ve 7 yaşında olan iki tane çocu-
ğum var. Çocuklarımın psikoljisi bozuldu.
Eşim asgari ücretle çalışarak ev geçindir-
meye çalışıyor. Bu dava telafi edilemeyecek
yere gidiyor. Tek suçum Büyükçekmece Be-
lediyesi'nde personel olarak çalışmaktır. Be-
raatimi talep ediyorum, bir an önce
çocuklarıma kavuşmak istiyorum" ifadesini
kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme
heyeti, tutuklu Samanlı'nın tutuklu geçirdiği
süreyi gerekçe göstererek sanığın adli kontrol
tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Müşteki
AK Parti vekiline savunmalara karşı be-
yanda bulunması ve dosyadaki eksikliklerin
giderilmesi için duruşmayı erteledi. DHA
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A BD'nin İranlı komutan Kasım Süleyma-
ni'yi 3 Ocak'ta suikastle öldürmesinin ar-
dından, İran'dan beklenen misilleme

geldi. Ancak bu misillemeler, gerçekten ABD’ye
bir ceza/ders vermek nitelinğinde mi? Yoksa İran
halkının ve dünyanın karşısında karizmayı kur-
tarma saldırısı mı? henüz belli değil.

İran, Kasım Süleymani'nin cenazesi gömülme-
den hemen önce, Irak'taki el Esed Hava Üssü'nü
ve K.Irak Erbil’deki bir askeri üssünü vurdu. Bu
saldırılardan sonra 80 kişinin öldüğünü açıkladı.

Irak hükümetine göre, Irak'ın Anbar eyaletin-
deki El Esad hava üssü, patlatılamayan iki balis-
tik füze de dahil olmak üzere 17 kez vuruldu. 

Ancak ABD’nin yaptığı açıklamalarda saldırı-
lardan hiçbir kimsenin ölmediği duyuruldu. Hatt-
ı zatında üs deki Avrupalı koalisyon ülkeleri de,
askerlerinin saldırıdan yara almadığı açıklandı.
Irak, İngiltere, Avustralya, Kanada ve ABD, hiç-
bir personelinin öldürülmediğini veya yaralanma-
dığını açıkladı.

Bu gelişmelerin üzerine CNN’nin yaptığı açık-
lama, saldırıların ‘boş atışlar’ olduğu anlaşıldı.
Çünkü hem Irak Başbakanı Abdulmahdi, hem
CNN; İran’ın saldırı yapacağını Irak ve ABD
makamlarıyla paylaşıldığı yönündeydi. Üs de bu-
lunan askerlerin sığınaklara, saldırı öncesinde
saklandığı bildirildi.

Trump, Twitter'da “Her şey yolunda!”
dedi. Yaralı değerlendirmelerinin sürdüğünü
ancak “şu ana kadar çok iyi” olduğunu
söyledi.İran Dışişleri Bakanı Zarif, misillemenin
Çarşamba sabahı erken saatlerde “sonuçlandırıl-
dığını” ve bunları bir savaş eyleminden ziyade
“kendini savunmada oransal önlemler” olarak
nitelendirdi.

Zaten İran’ın saldırısında gerçekten de 80
ABD askeri ölseydi; ABD’nin mutlaka bir karşı
saldırısı gerçekleşirdi. Üstelik bu saldırıları ger-
çekleştirecek Basra Körfezinde savaş gemileri,
İran’ın çevresinde 20’ye yakın askeri hava-kara-
deniz üslerine sahip.

İran'ın Irak'taki ABD üslerine karşı balistik
füze ateşlemesi sonrasında Çarşamba günü ABD
Başkanı Donald Trump tarafından yapılan ko-
nuşmada da, savaşın eşiğine getiren gerilimlerin
hafifletilmesi olarak karşılandı. Yani ABD’de
Kasım Süleymani üzerinden İran’la karşı karşıya
gelmek istemiyor.

Hiç kimse, İran'a doğrudan bir askeri saldırı-
nın ertelendiği görüşünde değil. Hattı zatında
İran’da geleneksel bir savaş istemiyor. Çünkü
İran’ın savunma stratejisi asimetrik savaşa
uygun. Söz konusu savaş olduğunda kanlı, pahalı
ve yıkıcı olacağından İran’ın yaşamış olduğu
derin ekonomik ve toplumsal kriz de göz önüne
alındığında; İraniçin intihar olur.

Yani İran’ın yapacağı bir savaş daha başlama-
dan İran’ın yenilgisiyle biter. Kuvvetle muhtemel,
İran, küçük çaplı silahlı saldırılar ve bombala-
malarla ABD hedeflerine yönelecektir.

Sonuç olarak İran'ın General Süleyman'ın sui-
kastına tepki olarak yaptığı saldırılar, açık bir
şekilde zayiat vermeyi amaçlamıyordu. Çünkü
kasıtlı seçilen hedefler, minumum hasar ve mak-
simum uyarı şeklindeydi. 

İran balistik füze saldırılarından birisi Sunni
bölgesine diğeri ise Kuzey Irak Kürt bölgesindeki
üsse yapıldı. Bu saldırı sayesinde İran karşıtı, 2
başat etnik gruba da güç gösterisi yapılmış oldu. 

Elbette İran’ın onlarca füze fırlatarak birkaç
tanesinin başarılı olması, İran ordusunun teknik
kabiliyeti açısından ‘yetersizliğini’ ortaya koy-
muş oldu. Bu bağlamda bölge ve komşu ülkeleri
açısından İran ordusunun yetersizliği, minimal
maliyetle öğrenilmiş oldu.
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31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'yle ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla biri tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ifade verdi. Akgün ifadesinde, "Bu benim için züldür, bu bana ve aileme
yapılan bir komplodur" dedi. Davada tutuklu tek sanık Mehmet Özgür Samanlı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi

BANA VE AILEME
KOMPLO KURULDU

Ceza ödemek için
evini arabasını sattı
Geç tebliğ edilen trafik cezalarına tepki gösteren sürücüler, Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
önünde bir araya geldi. Geç tebliğ nedeniyle kendisine 150 bin lira ceza geldiğini dile getiren 
Nejdet Adıyaman, "Cezaları ödemek için iki aracımı sattım. Şu anda evi de satılığa çıkarttım" dedi

drhusamettin@hotmail.com 

Hüsamettin ASLAN

İran, ABD’ye ‘Boş Atıyor’

18 YIL 3 AYA
KADAR
HAPİS 
İSTENİYOR
İddianamede,
şüphelilerin
"Zincirleme ola-
rak resmi bel-
gede sahtecilik",
"Seçme yeterli-
liği olmayanla-
rın seçmen
kütüğüne kaydı"
ve "seçmen kü-
tüğünün bozul-
ması, çalınması
veya yok edil-
mesi" suçların-
dan 4 yıldan 18
yıl 3 aya kadar
hapis cezasıyla
cezalandırılması
talep ediliyor.

ulaştırma Bakanlığı İs-
tanbul Bölge Müdürlüğü
önünde toplanan sürücülere

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM)
Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da
eşlik etti. Birikmiş cezaların ödenme-
sinde yaşanan zorluklara dikkat çeken
Ağaoğlu, "Bu dosyalar dolusu ceza-
nın sebebi 2011 yılında Kabahatler
Kanununa yapılan bir ek düzenleme
ile ihlalli geçişin yapıldığı yılı takip
eden takvim yılı sonuna kadar ceza
gönderilebilir. Bu kadar uzun zaman
bekletilir mi? Bu iyi idare kavramı ile
uyuşmaz. O tarihte o aracı kendi mi
kullandı, nasıl hatırlasın? Bu kadar bi-
rikmiş cezayı nasıl ödesin? Cezaların
amacı caydırmaktır. Oysa cezaya mu-
hatap olduğunu iki yıl sonra, bir yıl
sonra, aylar sonra öğrenen vatandaş-
lar öğrenme süresine kadar o ihlali
yapıyor. Yüzlerce defa geçiyor ceza
balyası ile karşı karşıya kalıyor" dedi.

Süre 7 gün olmalı

Ağaoğlu ayrıca cezaların ödenmesi
için bazı araç sahiplerinin mal varlık-
larını da satmak zorunda kaldığını
söyledi. Hız sınırının değiştirilmesi
durumunda bu cezaların yazılmaya-
cağını ifade eden Ağaoğlu, "Bunları
ödeme kalktıklarında bütün varlıkla-
rını satsalar altından kalkamıyorlar.
Burada yapılması gereken, mutlaka
aylar sonra gönderilen cezalar silin-
meli, ödenmiş olanlar iade edilmelidir.
Ayrıca gönderilmemiş olanlar da iptal
edilmeli ve özellikle İstanbul Havali-
manı yolundaki 70 km'lik hız sınırı
makul noktaya çekilmeli. İstanbul
içinde bile pek çok yerde 80 km iken

orada 70 km olması düşünülemez.
En önemlisi de bundan sonra ileriye
dönük aynen Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitleri
Köprüsü olayında olduğu gibi bu ce-
zaların bildirim süresi eskisi gibi 7
güne indirilmelidir. Teknoloji çağında-
yız, cep telefonu uygulaması geliştiri-
lip anında bildirim yapılabilir"
önerisinde bulundu. 

Biz bunları nasıl ödeyeceğiz?

150 bin liralık ceza için iki aracını
satan ve evini de satılığa çıkaran Nej-
det Adıyaman, "Ben iki aracımı sattım
bu cezaları ödemek için. Şu anda evi
de satılığa çıkarttım. Daha gelecek
olan 8-9 ay cezamız var. Bu cezaları
nasıl yapacağımızı düşünüyoruz.
Aşağı yukarı 150 milyar gelmiş" dedi.
Bir diğer sürücü Ahmet Malkadı da
yazılan cezaların yüzde 90'nının 70
km'lik hız sınırından kaynaklandığını
belirtti. Hız sınırının yükseltilmesi du-
rumunda cezalarla karşılaşmayacak-
larını belirten Malkadı, "Turizm
taşıma firması sahibiyim. Sadece
Nisan ve Mayıs ayında şirketime teb-
liğ edilen 150 bin lira tutarında ceza
var. Ayrıca şirketimin e-devletinde
600'ü geçkin ceza tutanağı şu anda
tebliğ edilmek üzere bekliyor. Biz bun-
ları nasıl ödeyeceğiz? Ödeme şansı-
mız zaten yok. Genelde bu cezalar 70
km hız sınırına tabi tutulduğumuz
için yediğimiz cezalar. Hız sınırı 80
km olsa bu cezaların yüzde 90'ı yok.
90 km olsa cezamız yok. Bu hız sınırı-
nın düzeltilmesi, bu cezaların bir
kanun maddesi ile affedilmesini bekli-
yoruz" dedi. DHA

ZAYİ İLANLARI
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BÜYÜKÇEKMECE 
GÖLÜ KURUYOR!

İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin
düzenlediği “İklim

Değişikliği ve Su Sempoz-
yumu”nda, Su Yönetiminin
Enerji Boyutu başlıklı oturum
yapıldı. TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi’nden
Doç. Dr. Kemal Güneş, iklim
değişikliğinin Büyükçekmece
Gölü’ne etkisine ilişkin
sunum gerçekleştirdi. Güneş,
konuşmasında Büyükçek-
mece Gölü’nün su kapasite-
sinde önümüzdeki yıllarda
önemli miktarda düşüş yaşa-
nacağını ifade etti.

Yağışlar azalacak

İklim değişikliği ile ilgili farklı
simülasyonlar üzerine çalış-
tıklarını ifade eden Güneş,
“İstanbul’da hava sıcaklığı
yüzyılın sona doğru 1 ile 5
derece artacak, yağışlar ise
yüzde 12 seviyelerinde düşe-

cek. İklim değişikliği modelle-
rindeki en kötü senaryoya da-
yanarak, sıcaklığın ve
etkilerinin 2030’lardan itiba-
ren güçlü bir şekilde hissedile-
ceğini söyleyebiliriz. 2030
yılına kadar yağış ortalaması
çok düşmese de, sıcaklık arta-
cağı için buharlaşma olacak"
dedi. İstanbul’un en önemli
su kaynaklarından olan Bü-
yükçekmece Gölü’yle ilgili
tespitlerde bulunan Güneş,

“Bugün gölün su kapasitesi
119 hektometre küp değerle-
rinde. Elimizdeki senaryoya
göre su kapasitesi, 2050 yılına
kadar yüzde 25 düşerek hek-
tometre küpe kadar gerileye-
cek. 2100 yılında ise gölün su
kapasitesi 44,7 hektometre
küpe kadar azalacak" bilgisini
verdi. 

Kirlilik önlenmeli

İklim değişikliğinin olumsuz
etkilerinin azaltılması için tav-
siyelerde bulunan Güneş, tatlı
su kaynaklarına gelen kirlili-
ğin bertaraf edilmesi, arıtılmış
su kaynaklarının yeniden kul-
lanılması ve yağmur suyu ha-
sadının hayata geçirilmesi
gerektiğini belirtti. Güneş, yer
altı ve yer üstü kaynaklarında,
havza bazlı bütüncül bir su
yönetimi planlamasının yapıl-
ması gerektiğinin de altını
çizdi.

İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nde
2030 yılına kadar su kapasitesi yüzde 25 oranında düşecek. Uzmanlar
su kaynaklarının kullanımında ‘bütüncül su yönetimine’ dikkat çekti

Doluluk oranı 
yüzde 50'yi aştı
İstanbul'da etkili olan sağanak
yağmurun ardından İstanbul'-
daki barajların su seviyesi
aylardır ilk defa yüzde 50'nin 
üzerine çıktı. İSKİ verilerine göre,
barajların su seviyesi bugün
yüzde 51.43 olarak ölçüldü

KuraK geçen yaz ve sonbahar ay-
larının ardından alarm vermeye
başlayan barajlardan bazılarında

doluluk kritik seviyeye kadar düşmüş ve kulla-
nım dışı kalmıştı. Ancak son bir hafta içinde
etkili olan sağanak yağmurların ardından 26
Aralık 2019 tarihinde 33.54 olarak ölçülen do-
luluk oranı 1 Ocak 2019 tarihinde yüzde
37.74'e, bugün ise yüzde 51.43'e kadar yük-
seldi.

Bir yıl önce daha yüksekti

Ancak İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi-
nin yükselme oranları, bir önceki yılla kıyas-
landığında geride kaldı. 9 Ocak 2018'de İSKİ
tarafından yapılan ölçümlerde barajlarda 757
milyon metreküp su bulunuyordu. Bu gün ya-
pılan ölçümlerdeki su miktarı ise 448 milyon
metreküp. Yağışların devam etmesi halinde
barajlardaki su seviyesinin hızla yükselmesi
bekleniyor.

En dolusu Elmalı Barajı

Doluluk oranı en fazla olan baraj yüzde 96.88
ile Elmalı barajı oldu. Ömerli barajında dolu-
luk oranı 65.40 olarak ölçülürken, Alibeyköy
barajında da doluluk oranı yüzde 61.86 olarak
ölçüldü. İstanbul'un en az su bulunan baraj-
ları ise Papuçdere ve Kazandere barajları
oldu.  Papuçdere barajındaki doluluk oranı
yüzde 4.72 olarak ölçülürken Kazandere bara-
jında yüzde 6.80 olarak tespit edildi. DHA
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A BD, İran ile ciddi müzakereler
yapmaya hazır olduğunu bil-
dirdi. ABD basınında yer alan

haberlere göre, ülkenin Birleşmiş Mil-
letler (BM) Daimi Temsicisi Kelly
Craft, BM Güvenlik Konseyine sun-
duğu mektupta, ülkesinin "uluslararası
barışın ve güvenliğin daha da tehlikeye
girmesini veya İran rejiminin tansiyonu
tırmandırmasını önlemek amacıyla"
müzakerelere hazır olduğunu yazdı.
Craft, mektubunda İran Devrim Mu-
hafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü
Komutanı General Kasım Süleyma-
ni'nin öldürülmesinin, ülkelerin meşru
müdafaa haklarını kullanmak için at-
tıkları herhangi bir adımı BM Güvenlik
Konseyine "derhal bildirmesini" gerek-
tiren BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi
uyarınca meşrulaştığını savunarak
ABD'nin Orta Doğu'daki personelini
ve çıkarlarını korumak için "gerekirse"
ilave eyleme geçeceğini belirtti. İran'ın
Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Tem-
silcisi Mecit Takht Ravançi de Konseye
yazdığı mektupta, ABD'nin İran'a ağır
ekonomik yaptırımları sürdürürken
müzakere önerisinde bulunmasının
"inanılmaz" olduğunu kaydetti. Ra-
vançi, İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-
Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle
vurmasının da BM Sözleşmesi'nin 51.
maddesi çerçevesinde meşru olduğunu
belirterek, "Tahran, Irak'taki Amerikan
üssünü hedef alan ölçülü ve orantılı as-
keri yanıt ile meşru müdafaa hakkını
kullanmasının ardından gerilimin tır-

mandırılması ya da savaş arayışında
değil." ifadesini kullandı. İran'ın BM
Daimi Temsilcisi, Ayn el-Esed Hava
Üssü'ne yönelik operasyonun, "titizlikle
düzenlendiğini, askeri hedefleri nişan
aldığını, dolayısıyla beraberinde bölge-
deki sivil mülklere ve sivillere zarar ver-
mediğini" bildirdi.

Gerilim çok sert başladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),
İran Devrim Muhafızları Ordusuna
bağlı Kudüs Gücü Komutanı General
Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Baş-
kan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühen-
dis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı
yakınlarında düzenlenen saldırıda öl-
dürüldüğünü açıklamıştı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hama-
ney, olayın ardından yaptığı açıkla-
mada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş
durdurulmayacak ve yolu kapanmaya-
cak. Suçluları acı bir intikam bekliyor."
ifadesini kullanmıştı. Bu saldırının ar-
dından İran Devrim Muhafızları Or-
dusu, 8 Ocak'ın ilk saatlerinde
ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava
Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurdu-
ğunu duyurmuş ve en az 80 ABD as-
kerinin öldüğünü ileri sürmüştü. ABD
Başkanı Donald Trump da dün yaptığı
açıklamada, İran'ın dünkü füze saldırı-
larında herhangi bir Amerikan askeri-
nin ölmediğini belirterek, "İran şu
aşamada durulmuş görünüyor. Bu da
tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey."
ifadesini kullanmıştı.
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İ ran’ın Kudüs Gücü Komutanı
General Kasım Süleyma-
ni’nin ABD suikastıyla öldü-

rülmesinin sonuçlarının
tartışıldığı bir ortamda İran, 8
Ocak Çarşamba gününün ilk saat-
lerinde beklenen misillemesini
yaptı. ABD’nin Irak’taki Ayn el-
Esed ve Erbil üslerine İran top-
raklarından yapılan çok sayıdaki
roket atışı, İran basınındaki aksi
iddialara rağmen ABD tarafında
bir insan kaybına neden olmadı.
Süleymani’nin intikamını gerek-
tiği şekilde aldığını düşünen İran
tarafının ise bu misillemeyle ha-
raretin dindiği görülüyor. İran
Dışişleri Bakanı Zarif twitter he-
sabından paylaştığı mesajda, ül-
kesinin BM antlaşmasının 51.
maddesindeki nefsi müdafaa il-
kesi uyarınca orantılı bir adım at-
tığını savundu, işi savaşa götürme
arayışında olmadıklarını belirtti
ancak herhangi bir saldırı karşı-
sında kendilerini koruyacaklarını 
kaydetti.

ABD Başkanı Trump de yine
sosyal medya hesabından saldırı-
ların üslere yapılan atışlardan
ibaret kaldığını ve şu an için “her
şeyin yolunda” olduğunu belirtti.
Saldırıyı düzenleyen İran Devrim
Muhafızları Ordusu da pozisyo-
nunu yayımladığı dört maddelik
bildiriyle ortaya koydu. Yapılan
açıklamada ABD’nin başka bir
tahrik ya da taciz hareketi yap-
masının yıkıcı bir misillemeyle
karşılanacağı; İran’a karşı bir
saldırıda üslerini ABD'ye açan ül-
kelerin hedef alınacağı; İsrail ile
ABD’nin aynı görüldüğü; ve ABD
halkına fazla zarar yaşamamak
için Amerikan askerlerini bölge-
den çektirmelerinin tavsiye 
edildiğine yer verildi.

Açıklamalar ve İran tarafın-
daki memnuniyet, tarafların ön-
görüldüğü üzere gerilimi sıcak bir
çatışma boyutunda tırmandırma
yoluna gitmeyeceğini gösteriyor.
Bunda suikasttan itibaren teyak-
kuza geçen ABD’nin muhtemelen
saldırıdan da haberdar olarak as-
kerlerini korumaya almasının da
etkisi var. Bu denklemi değiştire-
bilecek tek husus ABD’nin iddia
edildiği boyutta bir zayiat ver-
mesi olur ki eldeki veriler bunu
doğrulamıyor. İran’ın saldırıyı
nispeten erken yapması ve bu
zamanlamayı Süleymani’nin ce-
nazesinin toprağa verildiği saate
denk getirerek meşrulaştırması
önemli. Bu sayede İran daha
fazla bekleyerek misillemede elin
yükseltilmesinin önüne geçti. Ül-
keden gelen görüntüler kamuoyu-
nun da belirli ölçüde teskin
edildiğini gözler önüne seriyor.

Birçok soru ise cevap bekle-
mekte. Öncelikle, ABD’nin Süley-
mani’yi öldürme şeklini
egemenlik ihlali olarak gören ve
Sünni ve Kürt bazı vekillerin çe-
kincelerine rağmen özellikle Şii
milletvekillerinin öncülüğünde bu
ülkeye askerlerini Irak’tan çekme
çağrısı yapan Irak parlamentosu-
nun İran’a vereceği tepki merak
konusu. Diğer yandan, İran’ın da-
ğınık vekil güçlerinin nasıl bir yol
izleyeceği de yakından takip edil-
meli. Son olarak nispeten yumu-
şaması beklenen atmosferde
özellikle suikasttan hemen sonra
Zarif’i Brüksel’e davet eden
AB’nin ve daha da somut olarak
nükleer anlaşmanın taraflarından
olan İngiltere, Fransa ve Alman-
ya’nın nasıl bir yol izleyeceği de
önemli olacak. Ancak konunun
bir de daha geniş boyutu var.

İran için "Süleymani 
meselesi" kapanabilir mi?

Süleymani’nin bağlı olduğu
Devrim Muhafızları Ordusunu
(DMO) Nisan 2019’da terör ör-
gütleri listesine alan ABD, bu hu-
kuksuz saldırısını temellendirmek
için Süleymani’nin geçmişte bir-
çok ABD vatandaşının ölümünden
sorumlu olduğunu ve daha fazla-
sını öldürmek için plan yaptığını
iddia etti. Dahası ABD Başkanı
Trump, saldırının ardından yap-
tığı açıklamada, Süleymani’yi
“dünyadaki bir numaralı terö-
rist” olarak tanımladı. İran cena-
hında ise Süleymani, ülkesinin
ABD’nin 2003’te Irak’ı işgal et-
mesinden itibaren Orta Doğu’daki
varlığının meşruiyet zemini ola-
rak vurguladığı “kutsal direnişin”
mimar ve sembollerinin en önem-
lilerinden biriydi. Öyle ki Devrim
Rehberi Hamaney onu bir defa-
sında “yaşayan şehit” olarak ni-
telemişti. Irak ve İran’ın farklı
kentlerinde Süleymani’nin ardın-
dan tertip edilen gösteriler ve 6-7
Ocak’taki cenaze merasimi de
onun ülkesindeki önemini gözler

önüne serdi. İşte İran’ın
bu kritik ismi artık hayatta değil
ve bu durumun dikkate değer so-
nuçlar doğuracağı açık.Yani İran
açısından Süleymani konusunun
kapanması biraz zaman alacak.
Süleymani’nin İran’ın iç ve dış
dengelerindeki rolü nedeniyle 
konuyu bu iki eksende ele almak
gerekir.

İç dinamikler neye işaret 
ediyor?

Bundan yaklaşık üç sene önce,
adı neredeyse İran İslam Cumhu-
riyeti ile özdeşleşmiş simalarından
ülkenin eski cumhurbaşkanı Ha-
şimi Rafsancani ölmüştü. İran’ı
takip edenler için Rafsancani’nin
ölümünün ülkenin üst kademele-
rinde fazla “soğukkanlılıkla” 
karşılanmış olması dikkat çeki-
ciydi. İran’ın “kara kutusu” ola-
rak görülen Rafsancani, öldüğünde
82 yaşındaydı. Ölüm tarihi itiba-
riyle uhdesinde bulunan çeşitli 
görevlerin yanı sıra ülkenin önemli
kurumlarından “Düzenin Yararını
Teşhis Konseyinin” de başkanı
olan Rafsancani’nin cenaze töre-
ninde kendisine mikrofon uzatılan
Süleymani’nin onun hakkındaki
değerlendirmesi hatırlanmayı hak
eder türdendi: “Bence sayın Ha-
şimi başta nasılsa sonda da öy-
leydi, başlangıçtaki hali neyse
sondaki de oydu. Tabii onun bazı
dönemlerde gösterdiği çeşitli tak-
tikleri vardı. Ama tabi, o hem ta-
hakküm karşıtı (istikbar-setiz)
hem de Siyonizm karşıtıydı." Ne
var ki muhafazakâr cenahta bazı-
ları Rafsancani’nin son yıllarında
onun gerçekte böyle olup olmadı-
ğından artık emin değildi.

Süleymani ise öldüğünde 62 ya-
şındaydı ve geçmişinde önemli bir
askeri sergüzeşt, önünde ise muh-
temelen parlak bir siyasi kariyer
vardı. Şiirlerinde “güvenilir” an-
lamına gelen “Emin” mahlasını
kullanan Hamaney, onu en güveni-
lir isimlerden biri olarak görü-
yordu ve ölümünün ardından
ondan “direnişin beynelmilel si-
ması” diye bahsetti. Süleymani,
Hamaney ve çevresinde, “hatt-ı
İmam” yani “Devrim Rehberi’nin
çizgisinde” olmak ve “Hizbullahi”
olmak yani “devrim ve din uğruna
savaşmak” denince akla ilk gelen
isimlerdendi. Ülkede, 2021'de ya-
pılacak cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde muhafazakârların en güçlü
adaylarından biri olacağı da söyle-
niyordu; faal siyasi arenaya girme-
den etkinliğini artırarak
sürdüreceği de. Kesin olan, Süley-
mani’nin, Cumhurbaşkanı Ru-
hani’nin 2017 seçimlerindeki
rakibi ve halihazırda ülkenin Yargı
Başkanı olan İbrahim Reisi ve
benzer isimlerle beraber 80 yaşın-
daki Hamaney’in kendisinden son-
raki İran vizyonunun mihenk
taşlarından biri olduğuydu. Ne var
ki ülkede bunun iyi bir fikir oldu-
ğundan pek emin olmayanlar da
vardı.

İran’da yaşlı ve kıdemli ilk nesil
devrimciler öldükçe daha genç
isimler ön plana çıkıyor ve bu gidi-
şat, İran’ın önümüzdeki yıllarında
daha da belirgin hale gelecek.
Fakat tek değişen şey 
yönetici nesil değil. Yüzde ellisi 
devrimden sonra dünyaya gelen 
ülkenin nüfusu içinde, dışarıda
kavgacı içeride ise baskıcı bir 
yönetim istemeyenlerin sayısı 
artıyor. Bütün İranlıların ortak
kaygısı ise daha müreffeh bir
yaşam. Ancak ülkenin mevcut 
gidişatı bu bağlamda pek iç açıcı
değil. Süleymani, siyasi olarak
aynı çizgide olmadığı bazı kesim-
ler dahil ülkede saygı duyulan ve
bilhassa DEAŞ karşıtı mücadele-
deki rolü nedeniyle takdir edilen
bir askerdi. Hatta İran’da son yıl-
larda hem muhafazakâr hem de
reformist simaların adının karış-
tığı yolsuzluk haberlerinin ayyuka
çıkması, Süleymani gibi sahada
ülkesi için mücadele ettiğine ve bu
işlere bulaşmadığına inanılan kişi-
lere olan saygıyı artırdı. Onun
ölümü, rejim taraftarı ve aleyhtarı
şeklindeki iki kampın ortasında bu-
lunan kesimlerden bir bölümünü
muhafazakâr yöne sevk edeceği
gibi muhafazakarların sesinin daha
yüksek çıkmasına ve iç ihtilafların
muvakkaten bir kenara bırakılma-
sına neden olacaktır. Ancak bu
durum kalıcı olamaz. İran’ın iç di-
namiklerinde bu tarz bir kenetlen-
meyle kalıcı olarak çözülemeyecek
kadar büyük yapısal sorunlar bulu-
nuyor. Bu sorunların çözümü için
İran’ın, Rafsancani’nin “bazı dö-
nemlerde gösterdiği çeşitli taktik-
lere” daha fazla ihtiyaç duyacağı
görülüyor. Bu, İran’ın özellikle dış
politikası için de geçerli.

Ümit BARAN
PANORAMA

DIŞ HABER

Süleymani konusu
kapanır mı?

ABD MASAYA 
OTURMAYA HAZIR 
ABD'nin BM Daimi Temsicisi Craft, ülkesinin "uluslararası barışın ve güvenliğin daha da tehlikeye girmesini
veya İran rejiminin tansiyonu tırmandırmasını önlemek amacıyla" müzakerelere hazır olduğunu kaydetti

İran daha sert intikam alacak 
İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Iraki, Irak'ta Ayn 
el-Esed'deki ABD üslerine önceki gün düzenledikleri füze saldırısına atıfta bu-
lunarak, "yakın gelecekte (ABD'den) daha sert bir intikam" alacaklarını söyledi
Tasnim Haber Ajansı'na göre, İsfa-
han'ın Erdistan ilçesinde konuşan
İran Genelkurmay Başkanlığı Gü-
venlik Dairesi Başkanı Abdullah
Iraki, "Devrim Muhafızları Ordusu,
lider Ayetullah Ali Hamaney'in pa-
zılarından biridir ve yakın gele-
cekte düşmandan (ABD) daha
sert bir intikam alacaktır." dedi.
Hamaney'in Yüksek Askeri Danış-
manı Yahya Rahim Safevi de,
Kasım Süleymani'ye düzenlenen
saldırının "CIA ve Mossad iş birli-
ğiyle" gerçekleştiğini belirtti. Teb-
riz'deki Aşura Devrim Muhafızları

Kışlası'ndaki konuşmasında Saf-
evi, "Uluslararası terör istihbarat
şebekeleri CIA ve Mossad, yanlış
bir hesap yaparak bu cinayeti
gerçekleştirdiler." ifadesini kul-
landı.

Olaylar nasıl gelişmişti?

ABD Savunma Bakanlığı (Penta-
gon), Süleymani ve Haşdi Şabi
Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-
Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağ-
dat Havalimanı yakınına
düzenlenen saldırıda öldürüldü-
ğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süley-

mani ve İranlı subayların yanı sıra
Mühendis'in de aralarında bulun-
duğu 5'i Iraklı, toplam 10 kişi ha-
yatını kaybetmişti. Hamaney,
olayın ardından yaptığı ilk açıkla-
mada, ABD'den intikam alınaca-
ğını söylemişti. Devrim
Muhafızları, Süleymani'nin öldü-
rülmesinin üzerinden 5 gün geç-
tikten sonra, dün Ayn el-Esed'deki
ABD üslerine düzenledikleri saldı-
rıda 80 ABD askerinin öldüğünü
öne sürmüş, ABD Başkanı Donald
Trump ise saldırıda ölü ve yaralı
olmadığını açıklamıştı.

Craft, ABD ve İran
arasında çeşitli

görüşmeler
yapılabileceğini

ifade etti.

Gözler askeri üslere çevrildi
ABD Kongresine bağlı Araştırma Merkezinin raporlarına göre, ABD'nin İran çevresindeki ülkelerde 50 binin üzerinde askeri bulunuyor

İran'ın balistik füzelerle ABD'nin
Irak'taki 2 askeri üssünü vurması
üzerine gözler Tahran yönetiminin

menziline girebilecek ABD'nin bölgedeki diğer
üslerine çevrildi. ABD'nin Kerkük'teki K1 Askeri
Üssü'ne 27 Aralık'ta Irak'taki Şii milis güçlerince
düzenlendiği iddia edilen füze saldırı sonrası
Washington ve Tahran yönetimi Irak üzerinden
birbirlerinin hedeflerini vurdu. Son olarak İran,
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3
Ocak'ta hava saldırısında öldürülmesine misil-
leme olarak ABD'nin Irak'ın batısındaki Ayn el-
Esed ve kuzeydeki Erbil'de bulunan askeri
üslerini balistik füzelerle hedef aldı. İran Devrim
Muhafızları Ordusunun saldırıdan sorumlu ko-
mutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan, Tasnim

haber ajansına yaptığı açıklamada, "ABD
güçleri sahip oldukları teknolo-

jiye rağ-

men füzelerimizin menzilini birkaç metre dahi
değiştiremedi. Füzelerimiz hedeflerini tam isa-
betle vurdu." dedi. ABD Başkanı Donald Trump
ise dün düzenlediği basın toplantısında İran'ın
füze saldırısında hiçbir ABD'linin zarar görme-
diğini açıkladı. Bu arada Trump'ın konuşma-
sında barışa yönelik ılımlı mesajlar vermesiyle
bölgede gerginlik nispeten düşmüş görünüyor.

Füzelerin Kirmanşah'tan fırlatıldığı iddiası

İran'ın ABD üslerine saldırısıyla ilgili değerledir-
meler ise sürüyor. ABD Savunma Bakanı Mark

Esper, İran'ın 3 bölgesinden
Irak'taki ABD askerlerinin
konuşlu olduğu 2 üsse 16
füze fırlatıldığını belirtir-
ken, saldırının rastgele

atışlar olmadığını vurguladı. Esper, erken uyarı
sistemlerinin yapılan saldırının etkilerini mini-
mize ettiğini aktardı. İran basınında çıkan ha-
berlere göre Tahran, ABD üslerine yönelik
füzeleri Irak sınırına yakın Kirmanşah vilayeti-
nin İslamabadi Garb kentinden ateşledi. İsla-
mabadi Garb, Ayn el-Esed'den 550 kilometre,
Erbil'den ise 350 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Haberlerde saldırıda İran tarafından üretilen
Kıyam ve Zülfikar füzelerinin kullanıldığı iddia
edildi. İran, buna benzer bir saldırıyı 8 Eylül
2018'de gerçekleştirmiş ve kendisine muhalif
İran Kürdistan Demokrat Partisi-
nin (İKDP) Erbil'in Koysan-
cak ilçesinde bulunan
askeri kampını hedef
almıştı. 

ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığı şimdiden tartışma konusu
haline geldi. ABD ise bölgeden çekilmemekte bir hayli kararlı.

MÜZAKERE İÇİN
KAPILAR AÇIK
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Şair, yazar ve çevirmen Cemal Sü-
reya, ölümünün 30. yılında anıldı.
Gerçek adı Cemalettin Seber olan ve

1931'de Erzincan'da dünyaya gelen Süreya, ba-
basının 1938'de sürgün edilmesi nedeniyle aile-
siyle birlikte Pülümür'den Bilecik'e gitmek
zorunda kaldı. Amcası Memo'dan ilkokula başla-
madan önce okumayı ve yazmayı öğrenen Sü-
reya, hastalığı sebebiyle okula bir yıl geç başladı.
Süreya, annesi Gülbeyaz hanımın vefatının ardın-
dan halasının yaşadığı İstanbul'a gönderildi ve
eğitimine burada devam etti. Ortaokulun ikinci yı-
lında Dostoyevski'nin eserleri ile tanışan Süreya,
Karamazov Kardeşler romanının üzerindeki etkiyi
vurgulamak için şunları yazmıştı: "Aslında ikinci

bir doğum tarihim de var ben: 1943. Dostoyevs-
ki'yi okudum, ondan sonra hiç huzur kalmadı
bende. Beni edebiyata, şiire iten şeylerde tuhaf
bir şekilde en çok bir romancının, Dostoyevs-
ki'nin etkisini buluyorum." Ortaokuldan sonra
Haydarpaşa Lisesine parasız yatılı olarak kaydo-
lan Süreya, daha sonra Ankara Üniversitesi Siya-
sal Bilgiler Fakültesi'nde Maliye ve İktisat
Bölümünde eğitimini sürdürdü.

İlk şiiri 1953'te yayınlandı

Süreya, şiire çocuk yaşlarda ilgi duymaya baş-
ladı ve 1953'te siyasal bilgiler fakültesinin okul
dergisi "Mülkiye"de çıkan "Şarkısı Beyaz", şairin
yayınlanan ilk şiiri oldu. Şiirlerindeki ironiyi or-

taya koyan Gül" şiiri Yeditepe dergisinde yayın-
landığında 23 yaşındaydı. Yıllar sonra, "Bulgucu
adam. Belki de ülkemizde tek bulgucu. Çok daha
yetenekli bir Mehmet Akif'inkini iç içe geçirin,
yaklaşık bir Sezai Karakoç fotoğrafı elde edebilir-
siniz" diyeceği Sezai Karakoç'la Fakültede yakın
arkadaşlık kuran Cemal Süreya "İkinci Yeni" şiiri-
nin öncülerinden biri kabul edildi. "Papirüs"ü son
olarak 15 Mart 1981'de çıkaran Cemal Süreya,
çeşitli devlet kademelerinde görev aldıktan sonra
1982 yılında emekli oldu. Cemal Süreya, ilk kitabı
çıktığında kendisinde etkileri olan şairlerin Oktay
Rifat ve Melih Cevdet Anday olduğunu söylerken
şu ifadeyi paylaşıyordu: "Mısra kurmasını, dile
yaslanmasını onlardan öğrendim." Süreya, şiirin

yanı sıra deneme, tenkit yazısı, şiir ve düz yazı
tercümesi, çocuk kitabı, günce ve derleme de ya-
zarken, yazılarında Osman Mazlum, Adil Fırat, Ali
Fakir, Ali Hakir, Ahmet Gürsu, Hüseyin Karayazı,
Birsen Sağanak, Dr. Suat Hüseyin gibi farklı mah-
laslar da kullandı. İlk kitabı "Üvercinka" ile
1958'de Yeditepe Şiir Ödülünü Arif Damar’la pay-
laşan Süreya, ikinci kitabı "Göçebe"yle Türk Dil
Kurumu 1966 Edebiyat Ödülünü, "Sıcak Nal" ve
"Güz Bitiği" kitaplarıyla 1988'de Behçet Necatigil
Şiir Ödülünü kazandı. Yazdığı şiirlerle modern
Türk şiirinin ustalarından biri olan, yaklaşık 40 ki-
tabı Fransızca'dan Türkçe'ye çeviren ve dört kez
evlenen Süreya, girdiği şeker koması sonucu 9
Ocak 1990'da hayatını kaybetti.

D ünyaca ünlü sanatçı Gülsin Onay, piyano-
sunun tuşlarına bu kez de Ataşehirli sanat-
severler için bastı.  MSKM sahnesinde ilk

olarak Ludwig van Beethoven’in “Sonata Pathetique”
adıyla bilinen 8. Piyano Sonatı’nı seslendiren sanatçı
uzun süre sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.
Gülsin Onay, konserin ikinci bölümünde Ludwig van
Beethoven tarafından bestelenen solo piyano eseri
“Andante Favori” deyi çaldı. Konser öncesinde Ata-
şehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncuları ve
teknik kadrosu Sanatçı Gülsin Onay’a sürpriz yaptı.
Kadın Futbolcular ligin ilk yarısının bitimine bir hafta
kala yoğun antrenman temposuna kısa bir ara verip
klasik müzik dinleme fırsatı buldular.

Üç unsur çok önemli

Kendisini dinlemeye gelen futbolcularla tanışan ve
onlarla sohbet eden Onay, “Spor ve müzik aslında
birbirlerine çok benziyor. Spordaki beden hâkimiyeti,

bedenimize, beynimize söz geçirmemiz müzikte de
var. Performans sergileyen bir sanatçının üç ayrı
görev yaptığını biliyoruz. Entelektüel, sportif ve duy-
gusallığın aynı anda olması gerekiyor. Bu sporcu-
larda da aynı şekilde bulunuyor. Duygu kısım elbette
ki biz de daha fazla. Her ne işi yaparsanız yapın bu üç
unsur çok önemli” dedi.

Kısa bir mola verdik

Futbolcular, ayrıca Gülsin Onay’a kendi isminin yazılı
olduğu bir forma ve çiçek hediye ettiler. Futbolcular,
Ataşehir Belediyesi Klasik Müzik Festivali’nde kısa
bir mola vermenin kendileri motive ettiğini ve Beledi-
yenin düzenlediği kültür-sanat etkinliklerine katılarak
maçların ve yoğun antrenman dönemlerinde yaşa-
dıkları stresin bu sayede bir nebze de olsa azaldığını
ifade ettiler.  Kadın Futbol Takımı Kaptanı Derya,
“Kısa bir mola vermek bize çok iyi geldi. Bu konseri
kaçırmak istemedik. İyi ki gelmişiz. Ataşehir Beledi-
yesi’ne ve Teknik Direktörümüz Taner Öner’e teşek-
kür ediyoruz” dedi.

romAntik şAir CemAl SüreyA unutulmuyor

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Üsküdar
heykelle
buluştu 
Üsküdar’ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren
Üsküdar Belediyesi, Türkiye’nin mermerlerini 
kullanarak, eserlerine figüratif bir boyut kazandıran
Heykeltıraş Dinçer Güngörür’ün insana dokunan Ben,
Sen, O Heykel Sergisi’ni İstanbullularla buluşturdu

HeYkaltraş Dinçer Güngörür’ün farklı
insan figürlerinden yola çıkıp, bireysel
farklılıklarımızla birlikte toplumsal zen-

ginliğimize dikkat çektiği 62 mermer heykelden olu-
şan Ben, Sen, O Heykel Sergisi, İstanbullularla
buluştu. Nev Galeri Nevmekan Sahil’de düzenlenen
görkemli bir açılışla sanatseverler tarafından yoğun
bir ilgi ile karşılaşan sergi, katılımcıları adeta büyü-
ledi. Açılış sırasında heykeltıraş Dinçer Güngörür’e
hediye takdim eden Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen, şunları söyledi: “NevMekan Sahil,
yine güzel bir sergiye, güzel bir sanata ev sahipliği
yapıyor. Ben de huzurlarınızda genç ve başarılı sa-
natçımız Dinçer Bey’e teşekkür ediyorum. Heykel
sanatı son yıllarda daha çok tanınır, bilinir hale gel-
meye başladı. Dinçer gibi başarılı ve genç sanatçıla-

rın bunda emeği ve katkısı oldukça çok. Burada yak-
laşık bir ay boyunca bu sergi açık kalacak. Sanatse-
verlerin dikkatini çekeceği ve çok kolaylıkla
ulaşabileceği bir lokasyon burası. Sanatseverlerin
uğrak yeri olacağına inanıyorum. ” dedi.

62 parça esere Türk mermeri damgası

Sergide yer alan 62 parça heykelde Türk mermeri
kullandığını vurgulayan heykeltıraş Dinçer Güngö-
rür,”Sergimin isminde yer alan “Ben”, dünya üze-
rinde var olan insanların kendisi. Bir insan ile birlikte
olan kendini çözümlendirme, anlamlandırma ve var
etme üzerindeki birliktelikteki “Sen”. Bu birlikteliğin
oluşturduğu bir kabuk ile dışarıda bıraktığı dünya-
daki diğer bütün insanlar olarak adlandırabilecek
olanı da ‘O’ kavramını anlatıyor.” diye belirtti.

Tutunamayanlar
izleyiciyle buluştu
Yapımcılığını İstanbul Medya
Akademisi ve Neden Film'in
üstlendiği "Tutunamayanlar" TRT 1
ekranlarında izleyiciyle buluştu

Yapımda rol alan oyuncular, ilk bö-
lümü dizinin ekibi ve davetlilerle izledik-
leri etkinlik öncesinde basın

mensuplarına açıklama yaptı. Kadrosu ve ilginç hi-
kayesiyle dikkati çeken yapımda Tarık'ın annesi ro-
lünü oynayan Asuman Dabak, çok heyecanlı
olduklarını belirterek, "Hepimizin çok sevdiği, eğle-
nerek okuduğumuz, çektiğimiz, çok tatlı bir aile ko-
medi dizisi oldu. Şansı bol olsun. Gerçekten çok
heyecanlıyız." diye konuştu. Oyuncu Zafer Algöz de
yapımın TRT'nin 2020 yılı yayın dönemi için hazır-
lanan önemli projelerinden biri olduğunu belirterek,
şöyle devam etti: "Umut ediyorum ki içeriğiyle,
oyunculuğuyla ve izleyici kitlesiyle tutulan bir tel-
evizyon dizisi olacak. Çünkü süre olarak makul, in-
sani boyutlarda bir zaman dilimi içerisinde çekilmiş
olacak. Bir mahalle dizisi, evet absürt komedi var.
Absürt komedi olmasının da tek sebebi benim.
Çünkü benim oynadığım karakter, zamanın gerisine
binlerce yıl uzaklara gidebilecek bir yeteneğe sahip.
Tüm izleyicilerimizin de Tutunamayanlar dizisine
gerekli ilgiyi göstereceklerine inanıyorum."

Biz çekerken güldük

Filmin senaryosuna da katkıda bulunan yönetmen
Osman Nail Doğan da projenin uzun uğraşlar so-
nucu ortaya çıktığını söyledi. Dizinin yönetmenliğini
de Murat Zaloğlu ile yaptıklarını anımsatan Doğan,
"Kış şartlarında çekimler biraz zor. İstanbul'u bili-
yorsunuz, zorlanıyoruz ama gayet keyifli bir iş or-
taya çıkıyor." dedi. Bir hikaye anlatmak için başlayıp
devam eden bir sürecin yaşandığını aktaran Doğan,
"Biz çekerken güldük, umarım seyirci de beğenir,
sever." değerlendirmesini yaptı. Yönetmen Murad
Zaloğlu ise diziye iki yönetmen olarak başladıkla-
rını, Osman Nail Doğan'ın ayrıca senaryoyu tasar-
ladığını söyledi. Mekanların seçimiyle ilgili 1,5-2
aylık bir hazırlık süreci yaşadıklarını ve oyunculuk-
ları doğal tutmaya çalıştıklarını anlatan Zaloğlu,
"Diziyi genel olarak sade tasarladık, reji olarak
müzik olarak. Mahalle olarak da Beykoz'u seçtik.
Çünkü bizim için daha sıcak bir havası vardı." şek-
linde konuştu. Dizinin oyuncuları ve yapım ekibinin
ilk bölümü hep birlikte izlediği etkinliğe, TRT Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim
Eren, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa
Alcan, TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz,
TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven,
TRT yöneticileri, basın mensupları ve davetlilerin
yanı sıra televizyon dünyasından tanınmış isimler
katıldı.

Her salı TRT 1 ekranlarında 
izleyiciyle buluşacak

Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Do-
ğan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise
Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun otur-
duğu "Tutunamayanlar", her salı TRT 1 ekranla-
rında izleyiciyle buluşuyor. Doğu Demirkol ve Ece
Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta
oyuncu Zafer Algöz'ün yanı sıra Şinasi Yurtsever,
Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu,
Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak, Dilek Çe-
lebi ve Uğur Serhan gibi isimler yer alıyor. Absürt
komedi tarzındaki dizinin konusu ise şöyle: "Hayatı
boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti ol-
mayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde, çok zengin-
ken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her
şeyini kaybeden İrem'e aşık olur. Gidecek yeri olma-
yan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir
ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar.
İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve
bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir. İrem'i et-
kilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören
Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz ilham perisi İl-
han'la karşılaşır. İlham perisinin verdiği fikirlerle
hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş
girişimlerine atılır."

55 yıl sonra yeniden ekranlara
Türk sinemasının sevi-
len oyuncularından, ti-
yatro sahnesinin

ardından Yeşilçam'daki 55 yıllık
sanat hayatına 130 film sığdıran
Salih Güney, iyi bir senaryo gelmesi
halinde yeniden kamera karşısına
geçmeyi hedefliyor. Adana'da 1945
yılında dünyaya gelen, oyunculuk
hayatına 1964'te tiyatro sahnesin-
deki "Aşk Zinciri" oyunuyla merhaba
diyen Güney'in hayatı yönetmen Hal-
dun Dormen'le tanışmasıyla değişti.
Dormen'in yönettiği birçok oyunda
sahne alan Güney, 20 yaşında yine

onun yönetmenliğini yaptığı "Bozuk
Düzen" isimli sinema filmiyle Yeşil-
çam'a adım attı. Güney, 25 yaşına
kadar tiyatro ile sinemayı beraber
yürütürken, daha sonraki yıllarda
geniş kitlelere ulaşmak için çok sev-
diği tiyatrodan kopmak zorunda
kaldı. Sanat yaşamına 130 film sığ-
dıran 75 yaşındaki aktör, başarılı
sanat hayatının yanı sıra yürüttüğü
çalışmalar sonucunda Herkül heyke-
linin daha önce çalınan kısmının
2011 yılında Antalya Arkeoloji Müze-
sine getirilmesine verdiği katkıyla da
ayrı bir yer edindi.



F enerbahçe’nin Almanya Bundesliga
ekiplerinden Eintracht Frankfurt’tan
sezon sonuna kadar kiralık olarak kad-

rosuna kattığı Simon Falette, kulüp televiz-
yonuna açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten övgü dolu sözlerle
bahseden Falette, “Fenerbahçe ile kontrat
imzaladığım için çok mutluyum. Fener-
bahçe, hem Türkiye'de hem de dünyadaki
en iyi kulüpler arasında. Burada çok sa-
mimi bir şekilde karşılandım. Umarım tüm
bunlar güzel şeylerin başlangıcı olur. Daha

önce buranın ne kadar büyük bir kulüp ol-
duğunu biliyordum. Hem Almanya'dan
hem de dünyanın her yerinden çok iyi oyun-
cuların burada oynadığını biliyordum. Ben
de burada olduğum için gerçekten çok mut-
luyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşü-
nüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım
her şeyin iyi olmasına katkı veririm” diye
konuştu.

Yüreğini ortaya koyacak bir karakter

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahat-

tin Baki ise Falette ilgili olarak, “Hayırlı
uğurlu olsun. Bizim için kesinlikle risk fak-
törü barındırmayan bir transfer. Uzunca sü-
redir solak stoper arıyorduk. Birçok takım
da arıyor. Hakikaten başarıya aç, oynamaya
aç, bizimle beraber deyim yerindeyse tırnak
içinde söylüyorum, bizimle beraber şampi-
yonluk yolunda kavga edecek, mücadele
edecek; gerek Samandıra’da, gerek so-
yunma odasında, gerek sahada oynadığı
zaman yüreğini ortaya koyacak bir karakter
bulduğunuza emin olabilirsiniz. Buna ben-

zer bir konuşmayı daha önce bir kişi için
yapmıştım. O da Sadık’tı. Sadık’ın karakteri
hakkında ne söylediysem, benzeri şeyleri de
Simon için söylüyorum. Birçok taraftarımızı
uzunca süredir oynamıyor olması aldatabi-
lir ama bana inanın Sayın Başkanımızla,
Sayın Başkan Vekilimizle ve Avrupa’daki
bazı kontaklarımızla ödevimizi yaptık. Altını
çizerek tekrar söylüyorum; oynamaya, başa-
rıya ve kupa kazanmaya hasret, aç ve po-
tansiyeli belli bir arkadaşımızı şu anda
kadromuza kattık” ifadelerini kullandı.
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DaMiEn Comolli, "Başkanımızın takıma fayda-
larını düşününce kararına saygı gösterilmelidir.
Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşıla-
malıdır" dedi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Da-
mien Comolli, sosyal medya hesabından

açıklamalarda bulundu. Twitter hesabı açan Co-
molli, takıma yeni dahil olan Simon Falette'nin
transferi hakkında bilgiler paylaştı. Falette trans-
ferinde kendisi ile ilgili hikayeyi paylaşmak istedi-
ğini belirten Damien Comolli, "Başkanımızın

takıma faydalarını düşününce kararına saygı
gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir
şekilde karşılamalıdır. Bugün basında çıkan ha-
berlere göre oyuncuyu getirmek için Rogon
Ajansı ile anlaştığım doğru değil” diye konuştu.

2019-2020 Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar
Ligi’nde final serisine kalan takımlar belli
oldu. İstanbul Buz Adam Gençlik ve Spor
Kulübü’nün normal sezonu lider olarak ta-
mamladığı ligde, final serisinde İstanbul
Buz Korsanları, Genç Ankaralılar Spor Ku-
lübü ve Narman Spor Kulübü şampiyonluk
için mücadele edecek. 11 Ocak’ta başlaya-
cak final serisinin son ayak maçları 5-12
Şubat arasında yapılacak. Türkiye Buz Ho-
keyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak,
kadınlar liginde finale kalan takımları tebrik
ederek, “Kadın buz hokeyinde A takım sevi-
yesinde yapılan yatırımların altyapılarımıza
son derece olumlu etkisi oluyor. Sezon es-
nasında çekişmeli müsabakalara şahit
olduk, inanıyorum ki final serisinde de çe-
kişmeli müsabakalar izleyeceğiz. Tüm ta-
kımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Comolli: Ali Koç'A sAygı gösterilmesi lAZım

Buz Hokeyi'nde
büyük heyecan
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Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Falette, “Burada olduğum
için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı
çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm” ifadelerini kullandı
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Darüşşafaka Tekfen’e
GENÇ DESTEK 
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup son 16 turu E Grubu ilk
maçında İtalya’nın Dolomiti Energia ekibini 73-69 yendi. Oynanan maça Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç, başkan yardımcıları, müdürler ve Sarıyer Belediye Spor
Kadın Voleybol Takımı’nın yanı sıra 300’e yakın Sarıyerli’de katıldı
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, 7  Days
Euro Cup son 16 turu E Grubu ilk maçında İtal-
ya’nın Energia ekibini Volkswagen arena’da konuk
etti. Maç öncesinde Darüşşüfaka takımını so-
yunma odasında ziyaret eden Başkan Genç, takı-
mın her zaman yanında olduğunu dile getirerek
başarılar diledi. Başkan Genç'in ve yüzlerce Sarı-
yerlinin destekleri ile başlayan Darüşşafaka Tek-
fen - Dolomiti Energia maçında heyecan
doruktaydı. Darüşşafaka Tekfen organize hücum-
larla bulduğu sayılarla oyunda dengeyi kurmaya
çalışırken, İtalyan ekibi ilk periyodu 19-16 önde
bitirdi. Derbentli taraftarların sloganlarıyla daha
da hareketlenen maçın ikinci periyodunda Colson
ve Sinan Güler’in basketleriyle Darüşşafaka Tek-
fen, 24-19 öne geçti. Yaptığı etkili savunmayla ra-
kibine fazla şans tanımayan yeşil-siyahlı takım,
soyunma odasına 36-30 üstün gitti. Molalarda se-

yirciyle bir araya gelen Genç, sloganlarıyla maçı
renklendiren taraftara eşlik etmeyi de ihmal et-
medi. Maçta ikinci yarının ilk bölümünde Gentile,
kelly ve knox ile etkili olan Dolomiti Energia,
skoru 45-45 eşitledi. Berk Demir ve Lamb’ın bas-
ketleriyle tekrar ritim bulan Darüşşafaka Tekfen
son çeyreğe 54-49 önde girdi. 

Maça tekrar denge getirdi

Son periyotta hücumda zorlanan Darüşşafaka
Tekfen karşısında Blackmon ve Gentile ile sayı
üreten Dolomiti Energia, maça tekrar denge ge-
tirdi. Browne ile kaydettiği basketlerle son daki-
kaya 67-65 önde giren Darüşşafaka Tekfen,
müsabakadan 73-69 galip ayrıldı. Darüşşafaka
Tekfen Basketbol takımının Volkswagen are-
na’daki bir sonraki maçı 21 Ocak’ta Sırbistan tem-
silcisi Partizan ile gerçekleşecek.

Türk sporunun acı günü
Türk ve dünya güreş tarihinin en önemli sporcularından
olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane güreşçi Yaşar
Doğu, ölümünün 59’uncu yıl dönümünde kabri başında anıldı
anKara Cebeci Askeri Şehitliği’nde
düzenlenen anma törenine, Yaşar
Doğu’nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer
Doğu’nun yanı sıra Spor Genel Müdür
Yardımcısı Ömer Altınsoy, Spor Genel
Müdürlüğü Yatırım İşletmeler Genel
Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin,
Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi
Başkanı Selçuk Çebi, olimpiyat
şampiyonu eski güreşçi Ahmet Ayık,
dünya şampiyonu eski güreşçi Şeref
Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu
(TGF) yöneticileri, TGF Teknik Kurul
Başkanı Prof. Dr. Haluk Koç, TGF Milli
Takımlar Koordinatörü Adem Varlık,
Grekoromen Milli Takım Antrenörü
Salih Bora ve sporcular katıldı. Yaşar
Doğu’nun sporculuk sonrasında
antrenörlük yaptığını hatırlatan oğlu
Prof. Dr. Gazanfer Doğu, “Bizlere
düşen, sizlere düşen çok önemli bir
görev var. Türk milletine özellikle Türk
güreşine hizmet yolunda hepimiz elimiz-
den geleni yapmalıyız” diye
konuştu.Olimpiyat şampiyonu eski
güreşçi Ahmet Ayık ise anma töreninde
yaptığı konuşmada Yaşar Doğu’nun
Türk güreşine yapmış olduğu hizmetleri
anlatmakla bitiremeyeceklerini belirtti.
Yaşar Doğu’nun aktif sporculuğunda
çok iyi maçlar çıkararak Türk güreşine
büyük hizmetler verdiğini anlatan
Ayık, bugün efsane ismin kabri başına
gelen sporcuları görmekten mutluluk
duyduğunu söyledi.

Hocamız büyük bir örnek

Spor Genel Müdürlüğü Yatırım
İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sü-
leyman Şahin de, Yaşar Doğu’nun spor
tarihinde iz bıraktığını belirterek, “Hay-
atta iz bırakmak, şampiyon olmak, Türk

sporunu en üste çıkarmak çok önemli
ama örnek şahsiyetle gelecek nesillere
ışık tutmak ve rol model olmak daha
önemli. Yaşar Doğu hocamız bunun en
büyük örneği” ifadelerini kullandı. Spor
Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi
Başkanı Selçuk Çebi ise yaptığı
konuşmada, Yaşar Doğu’nun 48 yıllık
yaşamı boyunca çok büyük başarıları
olduğunu vurgulayarak, “Kazandığı
başarıların yanında şampiyonlar da
yetiştirmiştir. Bütün her şeyini Türk
sporuna harcamıştır. Madalyonun diğer
tarafında iyi bir kişilik ile efsane oluyor-
sunuz. Yaşa Doğu hocamız bir ef-
sanedir” dedi. Konuşmaların ardından
Yaşar Doğu’nun doğduğu Samsun’un
Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünden
muhtarın getirdiği toprak ve su, efsane
sporcunun mezarın üzerine döküldü.

Ankaragücü için hazırım
MKE Ankaragücü'nün Arjan-
tinli futbolcusu Oscar Sca-
rione, "Son 3 ayda 3 farklı
sakatlık geçirdim. Sakatlıkların
sebebini bulmaya çalışıyor-
dum ancak bulamadım. Şu an
için yüzde yüz iyileştim ve sa-
katlıklar geride kaldı" dedi. An-
karagücü'nde ligin ilk yarısında
yaşadığı sakatlıklar yüzünden
sadece ligin son haftasında
Denizlispor karşısında sahaya
çıkabilen, bu maçta da attığı 2

golle takımına 1 puanı getiren
isim olan Oscar Scarione, ta-
kımının Antalya kampında
Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) özel açıklamalarda
bulundu. Hazırlıkların iyi geç-
tiğini belirten Scarione, "Ha-
zırlıklarımız çok iyi gidiyor.
Zaten burada zamanı çalış-
mak için kullanıyoruz. Hava
koşullarından dolayı dün sa-
dece fitness yapabildik ama
kamp genel olarak iyi gidiyor.”

bu yıl FIFA kokartı alan Arda Kardeşler,
"VAR faydalı bir sistem. Daha önce elle atı-
lan goller, 1 metre ofsayt olan pozisyonlar,
ceza sahası dışında verilen penaltılar vs. gibi
çok açık hatalar engellendi. Ancak yoruma
bağlı pozisyonlarda
sıkıntılar yaşanabili-
yor. Bu da futbolun
güzelliği diyelim"
dedi. FIFA kokartı ta-
şıyan hakemlerden
Ümit Öztürk'ün ye-
rine listeye eklenerek
FIFA kokartı alan
Arda Kardeşler, Mer-
kez Hakem Kuru-
lu'nun (MHK) Kış
Semineri sonrasında Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bu-
lundu. Genç yaşta kokart taktığı için mutlu
olduğunu belirten Arda Kardeşler, "Mutlu-
yum, kokart takmak bana nasip oldu. Genç
yaşta bu kokartı elde ettiğim için emeği
geçen MHK başkanlarımıza, hocalarımıza,
ağabeylerimize, arkadaşlarıma, herkese te-
şekkür ediyorum. Umarım yurt dışında da
başarılı olurum" diye konuştu.

VAR faydalı 
bir sistem

Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonu ara
transfer dönemi kapsamında, altyapısından
yetişen tecrübeli libero Merve Dalbeler As-
lan'ı kadrosuna kattı. Vestel Venus Sultanlar
Ligi ekibi Eczacıbaşı VitrA, 18 yaşında ku-
lübün altyapısından A Takım'a çıkan, daha
sonra sırasıyla Haznedar Spor Kulübü, Ec-
zacıbaşı, Yeşilyurt, Galatasaray, Fenerbahçe
ve Beşiktaş'ta forma giyen 32 yaşındaki
Merve Dalbeler Aslan ile yeniden anlaştı.
2005-2007 yılları arasında da Marco Mot-
ta'yla çalışan 1.80 m boyundaki tecrübeli li-
beronun kadrolarına iyi bir takviye
olacağına inandığını belirten Eczacıbaşı
VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, "Merve,
tecrübesiyle önümüzdeki yoğun dönemde
takımımıza çabuk uyum sağlayıp, önemli
katkı verecektir. Merve'yi tekrar aramızda
görmek bizi mutlu etti" dedi.

Voleybolda 
önemli transfer
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili kulüpte başkanlığın büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Burada üstlenmiş
olduğumuz görev ve sorumluluk oldukça ağır ve bir o kadar anlamlı. Trabzonspor kolay bir camia değil. Bir savaşın içerisine girdiğiniz
yerde o işin sonunu layıkıyla getirene kadar diğer konularda yapmış olduğunuz fedakârlıkların muhasebesini tutamazsınız" dedi

T rabzonspor Başkanı Ahmet
Ağaoğlu, bordo mavili takı-
mın Antalya'da sürdürdüğü

devre arası kampında Demirören
Haber Ajansı'na (DHA) özel açıkla-
malarda bulundu. Süper Lig'deki
şampiyonluk yarışı hakkında Ağa-
oğlu, "Trabzonspor da şampiyon-
lukta diğer takımlar kadar şanslı. Üst
sıralardaki takımlara bakıldığında
puan farkı çok değil. Alt sıradaki ta-
kımlar arasında da puan farkı çok
değil. Bu sezon enteresan bir sıra-
lama oluştu. Takımlar arasında yer
değiştirme 1 - 1.5 galibiyetle olabili-
yor. Çok şanssız puan kayıpları oldu.
Bize göre iyi bir yerde bitirmedik.
İkinci yarı daha çok farklı bir Trab-
zonspor olması için çok büyük uğraş
içerisindeyiz. Eminim ki taraftarlarda
ikinci yarıda çok farklı bir Trabzons-
por izleyecek" diye konuştu.

Mücadelemiz şampiyonluk için

Ligde son düdükle birlikte sonucun
resmileşeceğini belirten Ağaoğlu,
"Sezon bittiği zaman ya da kupada
da final maçının son düdüğü çaldığı
zaman şampiyon belli olacak. Verilen
bütün mücadele şampiyonluk ve ku-
panın kazanılması için ama sizinle
birlikte diğer takımlar da aynı müca-
deleyi veriyor. Şampiyonluk ile ilgili
söylemleri rakiplere karşı biraz saygı-
sızlık olarak nitelendiriyorum. Müca-
delenizi verirsiniz, o mücadele sizi
nereye taşır, o son düdükle ya da son
hafta belli olacak bir yarış, bir müca-
dele" dedi.

Sakatlıklar olmasa farklı olurdu

Bordo mavili takımın sakatlıklardan
çok fazla etkilendiğini söyleyen Ağa-
oğlu, "Sakatlıklar diğer takımları da
etkiledi. Önemli oyuncularımız sakat-
landığı için sakatlık konusu ön plana
çıktı.  Biz biraz daha fazla hasar gör-
dük. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasa-
ray ve diğer takımlarda da sakatlıklar
yaşandı. Sakatlıklar da bu oyunun bir
parçası, bir gerçeği. Tabii ki olma-
saydı çok farklı yerde olurduk. So-
sa'nın sakatlığı ve 4-5 hafta
olmaması, Abdülkadir Ömür'ün sa-
katlığı ve hâlâ aramızda olamamış
olması ve Ekuban'ın sakalık sonrası

hâlâ istenilen performansı yakalaya-
mamış olması ciddi anlamda güç
kaybına neden oldu" ifadelerini kul-
landı.

Transfler devam edebilir

Ligin devre arasında transfer yapma-
nın zorluğuna dikkat çeken Başkan
Ağaoğlu, şunları kaydetti:" Devre
arası transferleri öyle kolay transferler
değil. İyi bir oyuncu ve size direkt
katkı yapabilecek bir oyuncu, takımın
performansını artıracak bir oyuncu,
kendi takımlarında mücadele eden
oyuncular. Devre arasında o oyuncu-
ları bulmak çok zor. Hocamızla da
konuştuğumuzda üstün bir perfor-
mansla katkı sağlayabilecek, direkt
oynayabilecek oyuncuyu transferde
düşünüyoruz ama maliyette önemli
bir faktör. Transferlerin kulübün büt-
çesini etkilememesi lazım. Mevki ola-
rak belirtmek de çok doğru olmaz.
Şu ana kadar Badou Ndiaye transferi
gerçekleşti ve bir transfer daha olabi-
lir. 14 yabancı yabancı transferini de
tamamlamış durumdayız. Bu 14 fut-
bolcuyu oynatma ve kadroya alma
şansınız yok. Trabzonspor'un da oy-
natamayacağı oyuncuları kadrosuna
katma lüksü yok. Transfer üzerinde
konuşacağımıza takımdaki yer alan
oyuncular üzerinden değerlendirme-
ler yapsak çok daha sağlıklı olur."

Hüseyin hoca takımla iç içe

Takımdaki teknik direktör değişikli-
ğini oyuncu değişikliğine benzeten
Ağaoğlu, "Oyun içinde oyuncu deği-
şikliği gibi düşünürsek çok da yanlış
olmaz. Devam eden oyun içerisinde
oyuncu sahaya giriyor, bu da onun
gibi bir şey. Takımın, camianın, oyun-
cuların hiç yabancısı değil. Bu açıdan
bakıldığı zaman hocanın da çok zor-
lanacağını zannetmiyorum. Takımla
birlikte iç içe olan bir insandı. Birinci
yardımcı hocaydı" dedi.

Her şey layığıyla güzel

Trabzonspor başkanlığının büyük bir
sorumluluk olduğunu dile getiren
Ağaoğlu, "Aile hayatımı, iş hayatımı,
özel hayatımı, sosyal hayatımı etki-
ledi ama burada üstlenmiş olduğu-
muz görev ve sorumluluk ve ağır bir

görev ve sorumluluk. Trabzonspor
camiası kolay bir camia değil. Yıllar-
dır başarıyı arzulayan, başarıyı he-
defleyen, başarıyı bekleyen bir camia.
O yüzden bir taraftan alıp diğer ta-
kıma vermek zorunda kalıyor insan.
Bütün hayatımı etkilediğini söyler-
sem yanlış olmaz. Bir savaşın içeri-
sine girdiğiniz yerde o işin sonunu
layıkıyla getirene kadar diğer konu-
larda yapmış olduğunuz fedakârlık-
ların muhasebesini tutamazsınız. O
yola çıktıysanız o yolun sonunu ge-
rektiği şekilde görmek zorundasınız.
Çok şeyi etkiledi ama burada üstle-
nilmiş olan bir görev var. Balonda
kum torbaları vardır, yükselmek için
o kum torbalarını teker teker atarsı-
nız. Burada da tabiri yerindeyse buna
benzer bir durum söz konusu" diye
konuştu.

Sürdürülebilir başarı önemli

Takımın süreklilik içinde devam et-
mesinin önemini vurgulayan Ağa-
oğlu, "Burada sadece şampiyonluk
önemli değil, kulübün her açıdan sür-
dürülebilir bir yapıya oturtulması
lazım. O şampiyonluğun da sürdürü-
lebilir bir şampiyonluk olması lazım.
Ekonomik başarıyla sürdürülebilir bir
ekonomik başarı gerekiyor. Sportif
açıdan sürdürülebilir sportif bir yapı-
nın oluşturulması lazım. Bunları yerli
yerine oturtup sürdürülebilir bir şe-
kilde getirmedikten sonra aldığınız
bir şampiyonluk ya da bir kupa da
bir şey ifade etmez. Şampiyonluk
elde ettikten sonra o seviyede ekono-
mik, sportif ve idari olsun o seviyede

mücadeleyi devam ettirmediğiniz
takdirde fazla da bir anlam ifade
etmez. Bir şampiyonluğun ya da bir
kupanın her şeyi unutturacağı anla-
mına gelmez. Daha fazlası lazım"
dedi.

Biz de küsme kırılma olmaz

Teknik direktör Ünal Karaman'ın gö-
revden ayrılması sürecinde yaşanan-
larla ilgili de açıklama yapan
Ağaoğlu, şunları söyledi: "Bu görevi
yapan insanlar için kırılma, darılma,
gücenme, alınma, üzülme gibi şeyler
söz konusu olmaz. Bu yaptığınız işin
bir parçası. Çünkü yaşamış olduğu-
nuz olaylar dışarıdan doğru ve sağ-
lıklı olarak değerlendirilmeyebilir. Her
şeyin kendi içinde bir gizliliği vardır,
her şeyin kendi içinde bir mahremi-
yeti vardır. Bunun da herkes tarafın-
dan doğru olarak değerlendirilmesini
bekleyip, eleştirilerin de o doğrultuda
olmasını bekleyemezsiniz. Benzer
şeyler her zaman olmuştur. Eleştiri,
hakaret oluyor, farklı boyutlara taşı-
nıyor, tehdit de oluyor ama bunlar
zaman içerisinde yerine oturuyor.
Bundan bir sene önce Trabzonspor
iki önemli oyuncusuyla vedalaştığı
zaman da bundan farklı şeyler ol-
madı. Yaptığınız işin doğruluğu
zaman içerisinde bunları siliyor.
Önemli olan süreç içerisinde bunlar-
dan etkilenmemek. Çok samimi söy-
lüyorum; hiç darılmadım, hiç de
etkilenmedim, hiç kırılmadım. Bu
görevin bir parçası. Bunlardan etkile-
nirseniz psikolojik olarak doğruyu
bulmakta da zorlanırsınız." DHA

TRABZON KOLAY BIR 
CAMIA DEGILDIR

Bordo mavili takımda sezon sonu
sözleşmeleri bitecek Sosa ve Novak'a
iyi bir teklif yaptıklarını söyleyen
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağa-
oğlu, "O konuda bizim bir sıkıntımız
yok. Rakamsal olarak da bir sıkıntı-
mız olduğunu zannetmiyorum. Ku-
lübün verebileceği en yüksek rakamı
oyuncularımıza teklif ettik. İki oyun-
cunun da menajerleri birazcık 'mena-

jercilik' oynuyor. Bizle alakalı bir sı-
kıntı yok, oyuncularla alakalı da me-
najerlerle henüz bir noktaya gelmiş
değiliz. Onlar bekliyor, biz de bekli-
yoruz. Çözülmemesi için bir sebep
yok. Menajerlik 'menajercilik' oynu-
yor; bunlar vardır, bunlarla karşılaşa-
biliyoruz. Orada sabrı gerektiren bir
süreç var. İşin doğrusu bizim de bir
acelemiz yok" dedi. 

Bazıları menajercilik oynuyor

Futbolda devrim!

1987 yılında Avusturya'da kurulan
Red Bull özellikle ekstrem sporlara
yaptığı yatırımlarla dikkat çekerken,
2005 yılında satın aldıkları Avus-
turya Salzburg ile futbolda da yatı-
rım yapmaya başladı. Sporda girdiği
her işte başarıyı adet yerine getirmiş
Red Bull'un futbola yatırımının ar-
kasında da detaylı bir çalışma var.
Satın alınan Avusturya Salzburg
Kulübünün adını FC Red Bull Salz-
burg olarak değişirken, takımın
renkleri de tüm Red Bull kulüpleri-
nin kullandığı kırmızı-beyaz oldu.
İlk Avusturya Bundesliga şampiyon-
luğuna 2006-2007 sezonunda yaşa-
yan Red Bull Salzburg, son 6
sezondur ligde şampiyonluğa adeta
ambargo koydu. Şampiyonlar Li-
gi'nde aldıkları başarılı skorlarla da
Avrupa'da adını duyuran kulüp izle-
diği transfer politikası ile de dikkat
çekiyor. Fransa'nın mütevazi ekiple-
rinden Metz'de forma giyen Sadio
Mane'yi 2012 yılında 4 milyon Euro
bonservis bedeliyle alan Red Bull
Salzburg sadece 2 sezon sonra
oyuncuyu 23 milyon Euro gibi rekor
bonservis bedelle Premier Lig ekip-
lerinden Southampton'a satma ba-
şarısı gösterdi. Başarılı scout ağı ile
Fransa 2.Lig takımlarından olan Is-
tres'te forma giyen Naby Keita'yı
keşfeden Red Bull Salzburg sadece

1.5 milyon Euro'ya aldığı oyuncuyu
2 yıl sonra RB Leipzig'e 11 milyon
Euro'ya sattı. Red Bull Salzburg son
olarak da Norveçli wonderkid Erling
Haaland'ı 20 milyon Euro'ya Dort-
mund'a ve Japon yıldız Takumi Mi-
namino'yu da 10 milyon Euro'ya
Liverpool'a sattı. 

İlk yarıyı lider bitirdi

Almanya Bundesliga'da oynadığı
futbol ve aldığı sonuçlarla adından
en çok söz edilen kulüp haline gelen
RB Leipzig, kuruluş hikayesiyle de
dikkat çekiyor. Red Bull tarafından
2009 yılında 5'inci ligdeki SSV
Markranstadt Kulübünün lisansının
alınması ile kurulan RB Leipzig, 7
yıl gibi kısa bir sürede başarılı plan-
lama ile Almanya Bundesliga'ya
yükseldi. Takımın yükselişi tribün-
lere de yansıdı. Kurulduğu ilk yıl-
larda 2 bin kişiye oynayan RB
Leipzig, şimdilerde ise maçlarını
41.454 kapasiteli Red Bull Arena'da
oynuyor. Bundesliga'da henüz ilk se-

zonunda enerjik ve hızlı futboluyla
dikkat çeken RB Leipzig ligi 2'inci sı-
rada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde
katılma başarısı göstermişti. Bun-
desliga'ya yükseldiğinden beri ligin
en genç takımı olan RB Leipzig'i bu
sezon ligin en genç teknik adamı Ju-
lian Negalsmann yönetiyor. Kadro-
sunda Almanya Milli Takımı forveti
Timo Werner, henüz 19 yaşındayken
sadece 1.5 milyon Euro'ya alınan
Danimarkalı yıldız Yussuf Poulsen
ve sadece 2 sezon önce Fransız ekibi
Sochaux'tan bonservissiz alınan ve
şu an piyasa değeri 40 milyon Euro
olan Ibrahima Konate gibi yıldızla-
rın olduğu RB Leipzig Bundesli-
ga'da ilk yarıyı lider bitirdi.     

Al yetiştir sat 

Futbolda diğer şirket takımlarının
aksine farklı bir transfer politikası
olan Red Bull takımlarının al, yetiştir
ve sat modeli ülkemiz futbolu için de
en iyi örneklerden biri. Kurdukları
geniş scout ağı sayesinde dünyanın
dört bir yanında oyuncu izleyen ve
buldukları potansiyel oyuncuları
uygun fiyata transfer eden Red Bull
takımlarında bu iş adeta bir gelenek
halini aldı. Buna en güzel örnek
olan takım ise Red Bull Salzburg.
Avusturya ekibi özellikle gençlere
verdiği önem ile bilinirken pilot ta-
kımı olan FC Liefering sayesinde
gençleri profesyonel maçlara çıkar-
tarak geleceğe hazırlıyor. Avusturya
1. Ligi'nde mücadele eden Red Bull
Salzburg'un pilot takımı FC Liefe-
ring'in kadrosunda yer alan futbol-
cuların tamamı 21 yaş altı şeklinde.
Red Bull Salzburg altyapı akademi-
sinin en önemli başarısı ise 2017 yı-
lında yaşandı. Manchester City,
PSG, Barcelona, Benfica gibi altya-

pılarıyla ünlü kulüplerin yer aldığı
UEFA Gençlik Ligi'nde 2017 yılında
finalde Portekiz ekibi Benfica'yı 2-1
yenerek şampiyon olan Red Bull
Salzburg, gençlere yaptığı yatırımın
karşılığını almıştı. 

Gençlere değer veriyor

Red Bull Salzburg son 3 sezonda 10
milyon Euro ve üstü 16 futbolcu sa-
tarak da büyük bir başarıya imza
attı. Avusturya ekibi sadece bu satış-
lardan yaklaşık 220 milyon Euro ka-
sasına koydu. Bu isimler arasında
dünyaca tanınan Naby Keita, Erling
Haaland, Takumi Minamino,
Munas Dabbur ve Amadou Hai-
dara gibi isimler var. RB Leipzig ise
Red Bull Salzburg kadar sattığı
oyuncularla dikkat çeken bir takım
olmasa da geniş scout ekibi ile ta-
kıma ve dünya futboluna kazandır-
dığı isimlerle dikkat çekiyor. Uygun
bonservis bedeline aldığı genç isim-
leri parlatan RB Leipzig için buna
en iyi örneklerden biri de 2 sezon
önce bonservis bedeli alınmadan
transfer edilen 20 yaşındaki Ibra-
hima Konate. Bir diğer örnek ise
Danimarka'nın sıradan takımların-
dan olan Lyngby'den henüz 19 ya-
şında keşfedilen Yussuf Poulsen
olabilir.  Red Bull'un yerleştirmeye
çalıştığı bu model Türkiye için de
kurtarıcı nitelikte olarak duruyor.
UEFA'nın Finansal Fair Play kriter-
leri nedeniyle zorluk yaşayan takım-
larımız için kurtarıcı rol model bu
sistem olarak gözükebilir. Genç
yaşta keşfedilen yeteneklerin, pişiril-
mesi ve sonrasında da satılmasıyla
elde edilen gelir, kulüplerimizin
içinde bulunduğu ekonomik dar bo-
ğaza çözüm üretebilecek bir örnek
olarak duruyor. 

Sporun farklı dallarına
yaptığı yatırımlarla dikkat

çeken Red Bull, futbolda da
al, yetiştir ve sat ile yeni rol
model oldu. Avrupa'da Red
Bull Salzburg ve RB Leipzig

takımlarının sahibi olan
şirket Amerika'da New York

Red Bulls, Güney Amerika'da
Brezilya da ise Red Bull

Brasil'in sahibi

Transfer
bombaları
patlayabilir

Avrupa
liglerinde

başlayan ara
transfer dönemi,

sezon sonunda
kontratı bitecek
önemli isimleri
akıllara getirdi

KADROLARINI güçlendirme çalış-
malarına başlayan ve gözünü ser-
best futbolcu piyasasına çeviren
kulüpleri, hareketli bir transfer dö-
nemi bekliyor. Sezonun sona erme-
siyle sözleşmesi bitecek futbolcular
arasında Chelsea'den Willian, Pedro,
Olivier Giroud, Paris Saint-Germa-
in'den (PSG) Edinson Cavani, Tho-
mas Meunier, Layvin Kurzawa,
Thiago Silva, Real Madrid'den
Nacho, Luka Modric, Totten-
ham'dan Christian Eriksen, Borus-
sia Dortmund'dan Mario Götze,
Napoli'den Dries Mertens, Manc-
hester United'dan Nemanja Matic,
Eric Bailly, Juventus'tan Blaise Ma-
tuidi, Milan'dan Giacomo Bonaven-
tura, Atalanta'dan Josip Ilicic ve
Zenit'ten Artem Dzyuba gibi birçok
önemli isim yer alıyor.

Kulüpler ön anlaşma
imzalayabiliyor

Kulüpler, Bosman kuralları gereği
sözleşme bitiş tarihinin 6 ay öncesin-
den futbolcularla ön anlaşma imza-
layabiliyor. Gelecek yıl için transfer
planlamaları kapsamında kulüpler,
sözleşmeleri sezon sonunda bitecek
futbolcularla şimdiden anlaşma im-
kanına sahip.

En değerlisi Eriksen

Transfer piyasasının nabzını tutan
Alman internet sitesi Transfer-
markt'ın verilerine göre, sözleşme ye-
nilemediği takdirde sezon sonu
serbest kalacak futbolcular arasında
Tottenham forması giyen Christian
Eriksen, en değerli isim olarak dik-
kati çekti. Yaz transfer döneminde
adı Real Madrid'le anılan ve takım-
dan ayrılmak istediğini ifade eden
ancak transferi gerçekleşmeyen Da-
nimarkalı milli oyuncu Eriksen'in 90
milyon avro piyasa değeri bulunu-
yor. Sezon sonu takımından ayrıla-
bilecek yıldız futbolcular arasında
Eriksen'i 32 milyon avro piyasa de-
ğeriyle Willian, 30'ar milyon avroyla

PSG'den Meunier ve Bournemo-
uth'tan Ryan Fraser, 25'er milyon av-
royla Napoli'den Mertens ve
PSG'den Cavani takip ediyor.

Golcüler sezon sonu serbest
kalabilir

Birçok kulübün transfer listesinde
yer alan Cavani, Giroud ve Dzyuba
gibi golcüler, sezon sonuna kadar
sözleşme yenilemedikleri takdirde
boşta kalacak. Napoli'den PSG'ye
2013'te 64 milyon avro bedelle trans-
fer olan Cavani, 291 maçta 198 kez
ağları sarstı. Kulüp tarihinin en fazla
gol atan oyuncusu olan 32 yaşındaki
Uruguaylı futbolcunun adı Manc-
hester United, Arsenal ve Atletico
Madrid ile anılıyor. Sezon sonunda
sözleşmesi sona erecek bir diğer isim
olan Giroud, Ocak 2018'de Arse-
nal'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.
Milli formayı 97 kez terleten Fransız
oyuncu, 39 gol attı. Bu sezon ligde
sadece 2 maça ilk 11'de çıkan Giro-
ud'nun sözleşmesini uzatması bek-
lenmiyor. Adı sık sık Galatasaray ile
anılan Rus oyuncu Dzyuba da kont-
ratı bitecek golcüler arasında yer alı-
yor. 2015 yılında Zenit'e katılan 31
yaşındaki forvet, 165 maçta 65 gol
atarken, milli formayla 42 maçta 24
kez ağları sarstı.

Birçok oyuncu boşa çıkacak

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamam-
layan Demir Grup Sivasspor'da bir-
çok oyuncunun sözleşmesi sezon
sonunda sona erecet. Emre Kılınç,
Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşil-
yurt, Ziya Erdal ve Arouna Kone,
kontratlarını yenilmemeleri halinde
kulüpten ayrılacak. Süper Lig'de se-
zonun sona ermesiyle sözleşmesi bi-
tecek futbolcular arasında son
şampiyon Galatasaray'dan Ma-
riano, Yuto Nagatomo ve Ryan
Donk, Fenerbahçe'den Hasan Ali
Kaldırım, Mauricio Isla, Tolga Ci-
ğerci ve Adil Rami, Beşiktaş'tan
Caner Erkin, yer alıyor.
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E ğitime yaptığı yatırımlar ve sosyal bele-
diyecilik anlayışıyla çalışmalarına hız
kesmeden devam eden Beylikdüzü Be-

lediyesi, bölgenin kültürel kalkınmasına katkı
sağlamak, amacıyla 25 Ağustos 2019’da ilkini
gerçekleştirdiği okuma buluşmalarının ikinci-
sini Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde düzenledi. Okuma alışkanlığına
farkındalık yaratmak ve bireylerin sosyalleşe-
bildiği platformlar oluşturmak adına gerçekle-
şen etkinliğe; Zehra Çalık, Eğitimci - Vizyon
Koleji Yön. Kur. Bşk. Abdulkadir Özbek, Bey-
kent Ünv. Öğr. Gör. Prof. Dr. Ayşegül Kapta-
noğlu, Yazar-Türkiye Felsefe Kurumu Bşk.
Nuran Direk, Yazar Semra Atasoy, Göz Dok-
toru Mustafa Apa, ilçe protokolü ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. Tüm konukların
katılımıyla interaktif bir şekilde gerçekleşen
söyleşilere katılımcıların ilgisi oldukça yoğun
oldu.

Her ayın ikinci çarşamba günü 

Her ayın ikinci Çarşamba günü farklı mekân-
larda, sürpriz etkinliklerle ve değişik konsept-
lerle düzenlenmeye devam edecek etkinlikte,
Abdulkadir Özbek Türkiye’de okuma alışkan-
lığıyla ilgili veriler ve anlayarak hızlı okuma
teknikleri hakkında püf noktaları paylaştı. Et-
kinlik alanını ziyaret ederek öğrencilerle bir
araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık; “Umarım Beylik-
düzü’nde her güzel şey gibi siz güzel, küçük fi-
danlarımızı da kitapla ve bilgiyle birlikte
Türkiye’ye hazır bir hale getiririz. Biz, üzeri-
mize düşeni sonuna kadar yapacağız. Evlatla-
rımız için güzel işlere imza atmak istiyoruz.
Sizler var oldukça biz de var olacağız. Sizler
kendinizi çok iyi şekilde yetiştireceksiniz; bil-
giyi beceriyi okuyacağınız kitaplardan öğrene-
ceksiniz. Bizim mekânlarımız sizlere,
okullarımıza ve ailelerinize sonuna kadar
açık.” ifadelerini kullandı. DHA

KUCUKLERI TURKIYE’YE
HAZIR HALE GETIRECEGIZ
Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilki geçen Ağustos ayında gerçekleşen Oku-Yorum Buluşmaları
ve Kitap Bağışı Kampanyası’nın ikincisi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Umarım Beylikdüzü’nde her güzel şey gibi siz
güzel, küçük fidanlarımızı da kitapla ve bilgiyle birlikte Türkiye’ye hazır bir hale getiririz” dedi

Kraliyet ailesinde 
bir devrin sonu
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan Markle, İngiltere
Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildi. Dün The
National'ın Londra'daki Dorfman Tiyatrosu'nu ziyaret eden
Markle'ın evlilik yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmadı
İngİltere'de Sussex Dükü
Prens Harry ve eşi
Düşes Meghan Markle, sos-
yal medya hesapları Instag-
ram'dan yaptıkları yazılı
açıklamada Kraliyet ailesinin
"üst düzey" üyeliğini bıraka-
caklarını açıkladı. Kararla-
rıyla herkesi şaşkına çeviren
çiftle alakalı ilginç bir detay
daha ortaya çıktı. Düşes
Meghan Markle, kraliyet ai-
lesinden ayrıldıklarını duyur-
madan saatler önce prens
eşi olmadan The
National'ın Londra'daki
Dorfman Tiyatrosu'nu ziya-
ret etti. Şıklığıyla yine dikkat
çeken Markle'ın parmağın-
dan hiç çıkarmadığı evlilik
yüzüğünü takmaması dik-
katlerden kaçmadı. 

Çalışmaya
başlayacaklar

Sussex Dükü ve Düşesi, dün
sosyal medya hesabından

açıklama yaparak kraliyet ai-
lesinden ayrılacaklarını du-
yurdu. Çift tarafından
yapılan açıklamada şu söz-
lere yer verildi: "Aylar süren
derin düşünce ve fikir alışve-
rişi sonucu, bu yıl bir deği-
şim yapma ve bu kurum
içinde kendimize daha yeni-

likçi bir rol biçimlendirmeye
başlama kararı aldık. Krali-
çe'ye tam desteğimiz sürer-
ken, Kraliyet ailesindeki 'üst
düzey' görevlerimizden çekil-
diğimizi ve ekonomik olarak
bağımsızlığımızı kazanma
yolunda çalışmaya başlaya-
cağımızı söylemek isteriz." 

Proje geleneksel hale gelecek
Beylikdüzü oku yorum projesinin
beyin takımında yer alan, güzel fikir-
ler, vatandaşların desteği ve katılı-
mıyla yol almayı planladıklarını
belirten Zehra Çalık; “Beylikdüzü oku
yorum projesi ile hem çocuklara hem
de yetişkinlere kitap okuma alışkanlı-
ğını kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu
projeyi her ay düzenli bir şekilde
yapıp yaygınlaştırarak geleneksel
hale getireceğiz. Etkinlik sırasında ki-

taplarıyla gelip o kitabı okuduktan
sonra kampanyaya katkı sunmak is-
teyenler bağış noktasına bırakabili-
yorlar. Ayrıca kütüphanelere bağış
yapmak isteyenler ise istedikleri
zaman kitaplarını getirebilirler. Topla-
nan kitapları yaş ve eğitim grubuna
göre tasnif ediyoruz ve bizden resmi
olarak talep eden, ihtiyaç duyan dev-
let okullarına sırasıyla gönderiyoruz.”
şeklinde konuştu. 

Belediye Başkanı Çalık programın ardından öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Kardeşler anlaştı
satış iptal edildi
İstanbul'da turistlerin uğrak yeri, dünyaca ünlü tarihi Kapalıçarşı'da, 12 mil-
yon TL bedelle açık artırmaya çıkartılan 9,20 metrekarelik dükkanın satışı,
hissedar 4 kardeşin arasındaki anlaşmazlığın giderilmesiyle iptal edildi
Kapalıçarşı'da, 9,20 metreka-
relik Serengil kardeşlere ait
dükkan, 12 milyon TL bedelle
geçen Kasım ayında açık artır-
maya çıkarıldı. İstanbul 6.
Sulh Hukuk Mahkemesi’nde
ortaklığın satış yoluyla gideril-
mesi için dava açıldı. Mah-
keme dükkanın satışını açık
artırma ile gerçekleştirmek için
gazetelere ilan verdi. Stil Altın
Alım Satım Merkezi adıyla
kullanılan dükkanın satış ila-
nında İstanbul Üniversitesi Be-

yazıt Kampüsü, Mısır Çarşısı,
Gülhane Parkı, Ayasofya ve
Sultanahmet camileri ile Top-
kapı Sarayı gibi tarihi ve turis-
tik yerlere
yürüme mesafe-
sinde olduğu be-
lirtildi. İlanda
dükkanın ol-
dukça yüksek
olan gayrimen-
kul değerinin
daha anlaşılabil-
mesi amacıyla

Kapalıçarşı’nın tanıtılması da
dikkat çekti. 12 milyon TL’lik
rekor bedeliyle gündem oluştu-
ran 9,20 metrekarelik dükkanla

ilgili DHA'nın mah-
keme kaynakların-
dan aldığı bilgiye
göre, hissedarlar
Sema, Güneş, Ufuk
ve Tarık Serengil
kardeşler arasındaki
anlaşmazlık sona
erdi.
DHA


