
Şişli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı döne-
mine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nın

bugünkü durumu içler acısı. İBB'nin sorumluk
alanında bulunan kapısında kilit bulunmayan, 
isteyen herkesin rahatlıkla girebildiği tarihi me-
zarlıkta çoğu mezar taşı kırılmış veya yerinden
sökülmüş durumda. Her yerinde çöp bulunan ve
ateş yakılan mezarlıkta, bazı mezarların da kazıl-
dığı görülüyor. Maçka Mezarlığı'na son defin 
işlemi 1935 yılında yapıldığı biliniyor. Bu tarihten
sonra mezarlığa defin yapılmamış. Mezarlık 
zamanla unutulmaya yüz tutmuş.  I SAYFA 9

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkan Yar-

dımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Özt-
rak, "Kanal İstanbul'a 75 milyar lira
harcamayı düşünenler, depreme ha-

zırlık için kullanı-
labilecek
kaynakları heba
edecekler. 75
milyar lira ile İs-
tanbul'da yüz-
binlerce konut
depreme hazır
hale getirilebilir"
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 7

çAK Parti Grup Başkanvekili
Bülent Turan’ın "100 farklı be-

lediye AK Parti'ye geçiyor" iddiasına
sert sözlerle yanıt veren Saadet Par-
tisi lideri Karamollaoğlu, "Belediye
başkanı diyor ki ‘Kusura bakma, ben
mecburum bunu yapmaya. Bu beni
utandırıyor ama mecburum. Borcu

ödeyemiyorum,
benden önceki
belediye bunu
başıma bela
etmiş. Hükümet
de diyor ki gel
benim yanıma
ben öderim.Bu
hakikaten haysi-
yetsizlik" dedi. 
I SAYFA 7
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Temel Karamollaoğlu

Faik Öztrak

SAYFA 5Utku KIZILTAN

Çevre ve insan
sağlığı
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Bu hakikaten 
haysiyetsizlik

İstanbul'da etkili olan fırtına
108 çatıyı uçurdu ve 128

ağacı devirdi. Fırtına ve bazen de
tedbirsizlik sonucu düşen tabelalar,
uçan çatılar ve devrilen ağaçlar can
kaybına, yaralanmalara ve maddi
zararlara yol açıyor. Fırtına nede-
niyle yaşanan çatı uçması ya da
levha düşmesi gibi olayların sonuç-
larından, bina ve yapı sahiplerinin
sorumlu olduğu açıklandı. I SAYFA 5
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Uçan çatıdan
sahibi sorumlu

SON DEFİN İŞLEMİNİN
1935 YILINDA YAPILDI
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75 milyar TL’yi
deprem için kullanın

PKK terör örgütü tarafından 25
yıl önce katledilen şair, yazar, si-

nema eleştirmeni Onat Kutlar vefatının
25’inci yılında Kadıköy Belediyesi Sü-
reyya Operasında düzenlenen “Onat
Kutlar Bir Şenliktir” adlı programla
anıldı. Belediye Başkanı Şerdil Dara

Odabaşı, Onat
Kutlar’ın sadece
bir yazar ve şair
değil, Sinema-
tek’ten İstanbul
Film Festivali’ne
uzanan biz dizi
kolektif çabanın
kurucusu ve yöne-
ticisi olduğunun
altını çizdi.
I SAYFA 8
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Şerdil Dara Odabaşı

Onat kutlar
bir şenliktir

İBB Meclisi 1. Başkanvekili
AK Partili Göksel Gümüşdağ,

görevinden 17 Ocak'ta istifa edece-
ğini söyledi. Saraçhane'de gerçekle-
şen İBB ocak ayı meclis toplantısı
ilk birleşimi sonunda konuşan Gü-
müşdağ, 16 yıl meclis başkanlığı

yapmaktan do-
layı mutlu oldu-
ğunu belirterek,
tüm belediye
başkanlarına ve
meclis üyelerine
teşekkür etti.
Gümüşdağ,
"Bundan sonra
meclis üyesi sıfa-
tıyla aranızda
olacağım" dedi. 

ç

Göksel Gümüşdağ

Gümüşdağ, cuma
günü istifa edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
İtalya Başbakanı Conte ile

ortak basın toplantısı düzenledi. 
Erdoğan açıklamasında “Libya'daki
ateşkesin kalıcı bir hal alması için
çabalıyoruz" ifadelerini kullanırken

İtalya Başbakanı da açıklamasında
"Ateşkes umut verici, kalıcı olmalı"
dedi. Erdoğan "Libya’da bir barış
gücü olur mu?" sorusuna "Görüş-
meler olumlu istikamette devam
ediyor" cevabını verdi. I SAYFA 7
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Yerel yönetimlerin imar yetkilerini kısıtlayan kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu. AK
Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kaçak yapıların yaptırımlarının ağır olacağını belirterek, “Bundan
sonra hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliğine gidemeyecek. Yükseklik kısıtlanacak” dedi.
Muhalefet, AK Parti'nin böyle bir teklifi, büyükşehirleri kaybetmesi nedeniyle hazırladığını savundu

mEZArLIK DEGIL
COpLUK SANKI!

AtEŞKES UmUt
VErICI OLmALI

IMAR RANTINA
YASAL MUDAHALE

AK Parti tarafından
imar mevzuatıyla ilgili

hazırlanan yasa teklifi
TBMM'ye sunuldu. Düzen-
leme, belediyelerin parsel
bazlı plan değişikliğine kısıt-
lama getiriyor. Kişi ya da ku-
rumların imar taleplerinin
önünü kapatıyor. Bundan
sonra imar planlarında ‘yük-

seklik serbest’ tanımı yer ala-
mayacak. Teklif yasalaşınca
çıkılacak kata firmalar karar
veremeyecek. Teklife göre, kat
sınırlarını belediye meclisleri
belirleyecek. 1 Temmuz 2021
tarihine kadar imar planları-
nın bu taslağa göre düzenlen-
mesi gerekecek, aksi takdirde
ruhsat verilmeyecek.

KAT SINIRINI MECLİSLER BELİRLEYECEK
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Tasarıya göre, kaçak
yapıların satış ve kira-

lamasını engellemek için ta-
pularına şerh konulacak.
Kaçak yapıların, ilgili idarece
yıkılmaması durumunda, ba-
kanlık yıkımı gerçekleştirecek.
Bu defa yıkım maliyetini
yüzde 100 fazlasıyla idareden
tahsil edecek. İmar Barışı’na

başvurup Yapı Kayıt Belgesi
alanlar, yapı denetim firmala-
rının kontrolünde güçlen-
dirme yapabilecek. Vatandaş,
hak kaybı olmadan belediye-
lerden güçlendirme ruhsatı
alabilecek. Vatandaş kendi iş
gücü ve nakdi takviyesi ile
yaptığı konutlar için harç 
ödemeyecek. I SAYFA 9

BELEDİYE YIKMAZSA BAKANLIK YIKACAK
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Şişli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nda
bazı mezarlar kazılmış, mezar taşları kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda

KAçAK YApIYA 
BüYüK

YAptIrIm

O başkan Uysal;
İmamoğlu değil!

İBB Basın Danışmanlığından yapılan açıkla-
mada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet

Cahit Turan’ın sözlerine yalanlama geldi. Açıkla-
mada, Turan'ın dediğinin aksine şehir hastanesi ile
bağlantılı Başakşehir – Kayaşehir metro inşaatını
durduran İBB Başkanının, Ekrem İmamoğlu değil
Mevlüt Uysal olduğu belirtildi. I SAYFA 5
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Galatasaray Kulübü Baş-
kanı Mustafa Cengiz, Fe-

nerbahçe Kulübü Başkanı Ali
Koç'un dün basın toplantı-
sında yaptığı açıklamalara
sert yanıt verdi. Cengiz, "Ben
bir kulüp başkanına ‘yalan-
cısın’ diyecek kadar basit
olmam. Edebimi bilirim,
edepsizce davranamam.
Benim edebim böyle 
konuşmaya izin ver-
mez” dedi.  I SAYFA 15

BEN EDEPSİZCE
DAVRANMAM!

BEN EDEPSİZCE
DAVRANMAM!

BEN EDEPSİZCE
DAVRANMAM!

BEN EDEPSİZCE
DAVRANMAM!

BEN EDEPSİZCE
DAVRANMAM!

BEN EDEPSİZCE
DAVRANMAM!

BEN EDEPSİZCE
DAVRANMAM!

SAYFA 4Fakir Yılmaz

Jürnalcılar...

İmar mevzuatında
değişikliği öngören

yeni yasa teklifini 
değerlendiren Avcılar
Belediye Başkanı Turan
Hançerli, “Bu teklifi oku-
dum. İki uzman arkada-
şıma ilettim. Bana rapor
sunacaklar” dedi. Teklifte
en çok dikkatini çeken
şeyin parsel bazında
imar değişikliğinin ya-
saklanması olduğunu

ifade eden Hançerli, “Ya-
saklasın. Böyle bir deği-
şiklik olmasın da. Ben de
yasaklanmasından yana-
yım” diye konuştu. Tasa-
rıda deprem sorununu
çözecek bir düzenleme
olmadığını belirten Han-
çerli, hükümetin dönü-
şümle ilgili faiz indirimini
önemli bulduğunu, bu
desteğin artması gerekti-
ğini söyledi. 

ç

İBBMeclisi 2020 yılının ilk top-
lantısında CHP ve İYİ Parti'nin

grup başkanvekillerinin imzasıyla ce-
mevlerinin ibadethane statüsünde ta-
nımlanmasına yönelik teklif gündeme
geldi. Teklifte İstanbul'da 93 cemevi bu-
lunduğu belirtilerek, bu durumun ana-
yasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu
belirtildi. Konu üzerine söz alan AK
Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili
Tevfik Göksu, teklifin, İBB Başkanının

teklifi ile gündeme
alınabileceğini be-
lirterek, "CHP her
zaman Alevi me-
selesini istismar
etmiştir. Yine de
AK Parti grubu
olarak müspet oy
vereceğiz" diye
konuştu.  

ç

AK Parti’den 
cemevine müspet oy

Tevfik Göksu

44 YILLIK DOSYA YENİDEN İBB'DE
İBB Meclisi'nce 9 yıl önce oy birliğiyle
kapatılan, Moda sahilinin sorunlu imar

dosyası, yeniden gündeme geldi. 'Moda Teras
Kafe' olarak da bilinen arazinin sahipleri, 44
yıllık sorun için yeni taleple İBB'ye başvurdu.

Arazide anıt ağaç bulunduğu için İBB tarafın-
dan başvuru dosyası, Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Komisyonu'na gönderildi. İmar
dosyasında yer alan bilgilere göre, arazinin
mülkiyeti Soytaş Holding'e ait. I SAYFA 8
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İBB'nin talebi
reddedildi

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB) şirketleri-

nin, TCDD’nin Haydarpaşa ve
Sirkeci garlarının depo sahala-
rını kiralamak üzere açtığı iha-
leden hukuksuz şekilde
elenmesi sonrasında ihalenin
iptali ve yürütmesinin durdu-
rulması istemi ile açtığı davada
talep reddedildi. I SAYFA 9
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ÜNLÜLER
PARTİDE 

BULUŞTU

Ünlü bir spor 
salonunun yeni

yılda düzenlediği ilk
partiye ünlüler akın etti.
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QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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Mustafa
Cengiz

Teklife göre 
sadece talep 

olması halinde
bütün maliklerin
rızası alınarak
ada bazlı bir
değişikliğe 

gidilebilecek. 

Parsel bazında
değişiklik yasaklansın

HABER MERKEZİ

Guiseppe
Conte

Recep Tayyip
Erdoğan

Sayfa 2

Zafer
Polat Turan

Hançerli
Turan
Hançerli
Turan
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Hançerli
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Hançerli
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Hançerli
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Hançerli
Turan
Hançerli
Turan
Hançerli

Erdal
Nas



BAşArıLı şarkıcı
Gökhan Türkmen,
düet şarkısı 'Gül-
medi Kader'i klip-
lendirdi. GTR
Müzik'in bünyesi
altında bulunan
genç şarkıcı
Birkan Nasu-
hoğlu'yla düet
yapan 
Türkmen, 
albümdeki
şarkılarını
tek tek klip-
lendirmeye
devam edi-
yor. Klibiyle
birlikte eş
zamanlı ola-
rak yayınla-
nan şarkının
sözü ve mü-
ziği Türkmen
ve Nasuhoğ-
lu'na ait. Dü-
zenlemesini
Aytaç Özgü-
müş'ün yaptığı
şarkının mix'i Tunç
Çakır'ın ellerinden
çıkarken mastering'i
ise Shawn Hatfield im-
zası taşıyor. Yönetmen
koltuğunda ise Bora Çif-
terler'le birlikte oturan Türk-
men, başarılı oyunculuğuyla
dikkat çekti.

2 SALI 14 OCAK 2020

Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin

Y eni yılın ilk parti-
sini veren
firma, Deniz

Akkaya, İrem De-
rici, Gonca Vusla-
teri, Edis, Ezgi
Mola, Özge Ulu-
soy, Orkun Işıt-
mak gibi ünlü
simaların spor için
tercih ettiği mekanla-
rın başında
geli-
yor.

Konsept partiler dü-
zenleyen spor firması-
nın bu seferki konusu
90'lardı. 'Retro Night' adı
altında düzenlenen partiye
katılım oldukça yoğundu. 

DJ Nikki Wild sahne aldı

Nişantaşı'nda düzenlenen partiye ka-
tılan ünlü isimler arasında Deniz Akkaya,
Gonca Vuslateri, Tanju Babacan, Neslihan

Yargıcı, Burak Altındağ, Gizem Barlak,
Şebnem Ercantürk, Semih Hazar

ve Özgür Aras vardı.
İş, sanat ve cemiyet
hayatından birçok

ismin
katıldığı par-

tide konuklara 90'lı yılların şarkıları eşlik
etti. Ünlü dj Nikki Wild'in sahne aldığı par-
tide eğlence gecenin geç saatlerine kadar
devam etti. Mekanın sahibi gelen konuklarla
tek tek fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

BULUsTU
Ünlü bir spor salonu merkezi belirli aralıklarla 
parti vermeye devam ediyor. Yeni yılın ilk 
partisine, Deniz Akkaya, Gonca Vuslateri, 
Tanju Babacan, Neslihan Yargıcı, Burak Altındağ,
Gizem Barlak, Şebnem Ercantürk, Semih 
Hazar ve Özgür Aras gibi isimler katıldı

UNLULER PARTiDE 

İYİLİK MELEĞİ 
HALUK LEVENT

Kas hastası Gökdeniz'e söz veren Haluk Levent, sözünde durdu. 
Gökdeniz'in mutluluğunu gören evdekiler gözyaşlarını tutamadı

yaptIğI iyiliklerle tanınan ve
ahbap platformunun kurucusu

başarılı şarkıcı Haluk le-
vent, geçtiğimiz günlerde

kas hastası Gökdeniz'i
ziyaret etmek için

Bursa'ya gitti. Gur-
betçi gençler gru-

bunun sosyal

medya üzerinden yaptığı çağrıya
ünlü şarkıcı kayıtsız kalmadı.
trabzonspor formasıyla Gökde-
niz'i ziyaret eden ve Sev Karde-
şim şarkısını söyleyerek gitarla
odaya giren levent, şarkının so-
nunda "en büyük trabsonspor"
dedi. Gökdeniz'in mutluluğunu
gören evdekiler gözyaşlarını tuta-

madı. Bu özel anları sosyal
medya hesabından paylaşan le-
vent, videonun altına "Gökdeniz'e
söz vermiştim ve Bursa'ya gel-
dim." yazdı. Video kısa sürede
binlerce beğeni aldı. yorum yağ-
muruna tutulan videoya hayran-
ları, "iyilik meleği Haluk levent"
yazdı.

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

DEDEOĞLU 
YİNE 

İDDİALI!
Genç popçu Fikret Dedeoğlu, yeni
şarkısını sevenlerinin huzuruna
sundu. 'Keşke' adlı şarkının sözü ve
müziği şarkıcının kendisine aitken,
düzenlemesini ise Çağrı Telkıvıran
üstlendi. Mix ve mastering'ini
Özgür Yurtoğlu'nun yaptığı 'Keş-
ke'nin video klibini de Kemal Baş-
buğ çekti. Poll Prodüksiyon
etiketiyle yayınlanan şarkı, tüm diji-
tal platformlardaki yerini aldı. Şarkı
kısa sürede 800 bin izleme sayısına
ulaştı.

Gökhan
Türkmen’e 
‘Gülmedi
Kader’

2019 yılında yaptığı cover
şarkısı 'Bana da Söyle'yle
tüm yıla damgasını vuran ba-
şarılı şarkıcı Ziynet Sali, ödüle
doymuyor. RadyotV takip platformu ta-
rafından 2 ödüle birden layık görülen
popçu, mutluluğunu Instagram üzerin-
den dile getirdi. tüm müzik kanalla-
rında en çok izlenen ve dinlenen cover
şarkı ödüllerine layık görülen Sali'nin
keyfi şu sıralar oldukça yerinde.
Ferdi tayfur'a ait olan şarkı Sali'ye
uğurlu geldi. Kıbrıs asıllı güzel

popçu, "Bu şarkıyı yeniden yo-
rumlamama müsade eden 

sevgili Ferdi tayfur'a çok 
teşekkür ederim" dedi.
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Ziynet
Sali

Gökhan
Türkmen

Birkan 
Nasuhoğlu

Fikret 
Dedeoğlu

Deniz 
Akkaya

Neslihan
Yargıcı

Ödülleri
topladı



K ilyos açıklarında geçtiği-
miz cuma günü Glard-2
isimli Rus tanker gemisi

ile çarpışan balıkçı teknesinin
batmasının ardından kaybolan 3
balıkçı için arama çalışmaları
başlatılmıştı. Çalışmaların ikinci
gününde Türkmenistan uyruklu
bir kişinin cansız bedenine ula-
şıldı. Kayıp iki balıkçı için de
arama çalışmaları devam ediyor.
Arama çalışmalarına yaklaşık 30
balıkçı teknesi gönüllü olarak
katıldı. Balıkçılar kazanın olduğu
alanda trol atarak arama çalış-
malarına destek veriyor.

'Çok fazla akıntı var'

Çalışmalara gönüllü olarak katı-
lan Kaptan Metin Kurşun yapı-
lan seferberlikle ilgili olarak,
“Genelde böyle hadiseler olduğu
zaman birleşebiliyoruz. Yar-
dımda bulunabiliyoruz. Bu mes-
leği yapan herkes birbirini
uzaktan yakından tanır. Kayıp
kişiler de yakın tanıdıklarım ol-
dukları için elimizden geleni
yapmaya çalışıyoruz. Boğaz

ağzı olduğu için çok fazla akıntı
var. Teknenin battığı yerde değil
de etrafında belki kayıpları bula-
biliriz diye trol ağaları ile dipte
arama yapıyoruz. Dün telsizle
anons edildi. Bugün için arama
yapılacağı herkese söylendi. Sağ
olsun herkeste arama çalışmala-
rına katıldı" dedi. Çalışmalara
batan tekneden kurtulan Fatih
ve Dursun Ali Coşkun da ka-
tıldı.

Valilik açıklama yapmıştı

İstanbul Valiliği'nden arama ça-
lışmalarına ilişkin basın açıkla-
ması yapıldı. Açıklamada, “Gün
boyu yapılan çalışmalarda her-
hangi bir bulguya rastlanılma-
mıştır. Bir Sahil Güvenlik Botu
tarafından termal kamera ile su
üstü araması yapılmaya devam
edilmektedir. Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı'ndan 2 bot, 1 dalış
timi ve 1 helikopter ve Kıyı Em-
niyet Genel Müdürlüğü'nden 1
bot ile arama kurtarma faaliyet-
lerine devam edilecektir" 
denilmişti. DHA
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istAnBul Kaçakçılık Suçla-
rıyla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri, Şişli'de bulunan

bir alışveriş merkezindeki tütün ve tütün
ürünleri satan bir dükkanda kaçak puro
satışı yapıldığı ve aynı alışveriş merkezi
içerisindeki parfüm dükkanında ve depo-
sunda yüklü miktarda kaçak puro depo-
landığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine
harekete geçen
kaçakçılık po-
lisi, teknik ve
fiziki takip baş-
lattı. Polis
ekipleri, kaçak
yollarla getiri-
len ünlü puro
markalarının
kutuları üze-
rine TAPDK
bandrolleri ya-
pıştırıldığı ve
bu bandrolleri elinde bulunduran şüphe-
lilerin aynı bandrolleri defalarca kullan-
dıkları, bu yöntemle 3 milyon liranın
üzerinde vergi kaçırdıkları tespit edildi. 

Piyasa değeri  5 milyon

Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri
10 Ocak günü alışveriş merkezindeki
dükkan ve depoya operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli
yakalanarak gözaltına alınırken, 234 bin
kaçak puro, 11 bin 500 puro etiketi ve 3
bin puro stikeri ele geçirildi. Ele geçirilen
puroların ise piyasa değerinin yaklaşık 5
milyon lira olduğu öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Cad-
desi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Müca-
dele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin
tamamlanmasının ardından adliyeye
sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece
adli kontrol şartıyla serbest kaldı. DHA

Sokak ortasında
sopalı dayak

GAziosmAnpAşA Küçükköy
Yeni Mahallesi'ndeki olay geç-
tiğimiz günlerde meydana

geldi. Çevredekiler tarafından cep telefo-
nuyla görüntülenen kişi, elindeki sopayla
kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran
saldırgana kimsenin müdahale etmemesi
dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada
paylaşıldı.

'Uyuşturucu kullanıyor' iddiası

Saldırıya uğrayan kadının şikayeti üze-
rine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri sopayla kadına saldıran
kişinin kişinin F.M. olduğunu tespit etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri
inceleyen ekipler F.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edilen F.M adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. Öte yandan saldırıya
uğrayan kadın emniyetteki ifadesinde
F.M'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu
ve oğluyla arkadaşlık etmemesi için ya-
nına gittiği sırada F.M'nin sopalı saldırı-
sına uğradığını söylediği öğrenildi. DHA

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

GONULLU OLARAK 
ARAMA YAPIYORLAR

Belediye'ye ait su tankeri devrildiBelediye'ye ait su tankeri devrildiBelediye'ye ait su tankeri devrildiBelediye'ye ait su tankeri devrildiBelediye'ye ait su tankeri devrildiBelediye'ye ait su tankeri devrildi

kAzA, Kağıthane İm-
rahor Caddesi'nde ya-
şandı. İddiaya göre

sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesiyle Şişli Beledi-
yesine ait 34 ZH 5954 plakalı su

tankeri devrildi. Kazada araç
içinde olan sürücü ve bir kişi ya-
ralandı. Çevredekilerin ihbarıyla
olay yerine sağlık, polis ve itfaiye
ekipleri sevk edildi. Olay yerine
gelen itfaiye ekipleri, şoför ma-

hallinde sıkışan sürücüyü kur-
tardı. Yaralılar ilk müdahaleleri-
nin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların
sağlık durumlarının iyi olduğu
öğrenildi. DHA

BAkırköy 20. Ağır Ceza Mah-
kemesi'nce görülen üçüncü du-
ruşmaya tutuklu sanık Hülya

Ören getirildi. Duruşmaya çeşitli kadın ör-
gütleri ve taraf avukatları katıldı. Mah-
keme Başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan
gelen otopsi raporunu okudu. Adli Tıp
Kurumu'ndan gelen rapora karşı beyanda
bulunan sanık avukatları, Hülya Ören'in
tahliye edilmesini talep etti.

'Meşru müfada' 

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan
Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Türker, mak-
tulün sanığa darp ve şiddet uyguladığına
dair iddiaları destekleyen doktor raporu-
nun dosyada yer aldığını ifade etti. Müta-
laada sanık Ören'in, Kadir Ören'i üç kez
bıçakladığı ve eyleme kendiliğinden son
verdiği, ambulansı ve polisi aradığı da ge-
rekçe gösterilerek öldürme kastına dair
delil bulunamadığı belirtildi. Savcı Türker,
mütalaasında sanığın cinsel saldırılara
karşı kendini korumaya çalıştığını ve
meşru müdafaa sınırlarını maruz görüle-
bilecek bir korku ve panikle aştığının kabul
edilmesi gerektiğini gerekçe göstererek
sanık hakkında ceza verilmesine yer olma-
dığını söyledi. Savcı sanığın tahliyesine
karar verilmesini talep etti.

'Öfkesini benden çıkardı'

Mütalaanın ardından söz verilen mak-
tulün ailesinin avukatı, yazılı beyanda

bulunduklarını belirterek “Sanığın en
ağır şekilde cezalandırılmasını talep
ederiz" dedi. Sanık avukatları da sanığın
tahliye edilmesi talebini yineledi. Müta-
laayla ilgili kendisine söz verilen tutuklu
Hülya Ören ise "Maktul ailesine olan
hıncını, anne sevgisizliğini benden çı-
kardı. Beraatimi ve tahliyemi isterim"
diye konuştu.

Tutukluluk haline devam kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti,
sanığın tutukluluk halinin devamına
karar vererek, mütalaaya karşı beyanda
bulunulması için duruşmayı ileri bir ta-

rihe erteledi. Duruşmanın ardından ad-
liye önünde sanık avukatı ve bir kadın
grubu bir araya gelerek basın açıkla-
ması yaptı. Avukat Selmin Cansu
Demir, basın açıklamasında "Hülya uğ-
radığı cinsel saldırı sonucunda yaşa-
mını savunmak için buradaki davanın
konusu olan eylemini gerçekleştirdi.
Bugün savcılık mütalaası, Hülya'nın
maruz kaldığı eylemler sonrasında ya-
şamını savunmak için bir savunma ey-
lemi gerçekleştirdiğini ifade etti.
Mahkeme savcılık mütalaasını dikkate
almadı ve tutukluluk halinin devamına
karar verdi" şeklinde konuştu. DHA

Ormanda kadın
cesedi buldular

ArnAvutköy İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Devriye Ekipler Amirli-
ğine bağlı ekipler Yunus Emre

Mahallesi'nde devriye görevindeyken 2 kişi
polis aracını durdurdu. Gençler, polislere or-
manlık alanda mantar toplarken, kazılı bir
alan gördüklerini ve bu alanı elleriyle eşeleyip
biraz açtıklarını söyledi. Battaniyeden kötü
bir koku geldiğini fark edince korktuklarını ve
battaniyenin üzerini tekrar kapattıklarını
ifade eden 2 genç kaçarak ormandan uzak-
laştıklarını belirtti. Yaşadıkları mahalleye
döndüklerinde durumu arkadaşları ile pay-
laştıklarını ve polise durumu anlatmaları yö-
nünde fikir aldıklarını söyledi.

Başına darbe almış

Gençlerin tarif ettikleri yere giden polisler,
koli bandı ile bantlanmış battaniye içinde bir
kadın cesedi ile karşılaştı. Birkaç gün önce öl-
dürülerek ormanlık alana gömüldüğü, kadı-
nın 35-40 yaş arasında olduğu ve başına
aldığı bir darbe sonucu öldüğü tahmin edili-
yor. 

Kilyos açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen arama çalışmalarına yaklaşık 30 balıkçı teknesi gönüllü olarak katıldı

Savcı 'meşru müdafaa’ dedi 
Güngören'de 25 Ağustos 2019'da eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hülya Ören'in
davasında mütala açıklandı. Savcı mütalaada, sanık Ören'in meşru müdafaa sınırlarını maruz görülebilecek
bir korkuyla aştığının kabul edilmesi gerektiğini gerekçe göstererek, sanığın tahliyesini istedi

Kağıthane'de İmrahor Caddesi'nde Şişli Belediyesine
ait bir su tankeri devrildi. 3 kişi hafif şekilde yaralandı

Şişli'de kaçak 
puro operasyonu
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, Şişli'de bulunan bir alış-
veriş merkezindeki dükkan ve depoya
düzenledikleri operasyonda 234 bin puro
ele geçirirken, 5 şüpheliyi gözaltına aldı

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, kadını
sokak ortasında sopayla dövdü.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne
sürülen kişi, kadının şikayeti 
üzerine gözaltına alınarak daha
sonra serbest bırakıldı
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İ ranlı Generalin ve ondan önceki DEAŞ
Liderinin hatta onlardan önce öldürülen
Bin Ladin ve daha nice cinayetleri ger-

çekleştirenlerin adına, 'Ön Bilgi' dediği ama
toplumun arasında adları Jürnalcı yani resmi
adı istihbarat, mahalle ağzında ise fesat
olanların kanalıyla para ya da saten vücutları
dahil çeşitli vaatler karşılığı alınan bilgileri
verenler, satanlar ardından harekete geçen,
insan öldüren ya da insanın önünü kesenlerin
ortaklarıdır, jurnalcılar, fesatlar, alçaklar.

Gerek sol yanımda kurşun yediğim kanlı
günlerde, gerekse gazetecilik ve stk başkanlı-

ğım süresince sıkça karşılaştığım ve oyunla-
rını bozmak için enerjimin büyük bölümünü
harcadığım bu alçakların bol olduğu metro-
pollerde insanım diye gezenlerin, onca olu-
şum ve kalabalıklar arasında birer şeytan
oldukları da hemen anlaşılmaz.

Çünkü köyde birdi sayıları.. Ama devam
eden göçle birlikte hepsi metropollere taşındı
ve adeta bir ordu kurup, kendileri gibi adla-
rını, amaçlarını ve alçaklıklarını birleştirip,
diaspora gücü ile saldırıya geçerler, alçakça
bir vaka olan jürnalcılar, namuslu geçinip na-
mussuzca işlere kalkışırlar.

Sözlük anlamı ve modern zaman denen bu
zaman da despotların da başvurduğu bir yön-
temdir fesat denen jürnalcılar.

Yani gelişen teknoloji nedeniyle parayla
tutulan muhbirlerin yerini dinleme cihazları,
yani kendileri gibi böceklerle, emniyet içeri-
sindeki özel kadrolar ve tetikçi gazeteci ve
akademisyenler almışsa da bu tiplerden çok
vardır, hem de çok yakınım, yakınınızdakiler

arasında.
Ve bunların diğer bir alçaklıkları da o

küçük beyinlerinin yetmemesi nedeniyle ya-
pamadıkları, hayata geçiremediklerini unu-
tup, yapanları kıskanıp, 'onları nasıl
engellerim, nasıl kendi dibi balçık olan ku-
yuma çekerim' hesapları ile sağa sola ihbar-
cılık, jürnalcılık yani fesatçılık yapmalarıdır
bunları şeytanlaştıran.

Bunu başaramayınca da başkaları aracı-
lığı ile hedeflerine ulaşmak ister ve kendile-
rince hazırladıkları kurgular ile.

Bunu başarmak içinde gerektiğinde kulla-
nılmaya müsait olduklarını hissettirme çaba-
ları, gösterişleri ve fotoğrafları ile kendilerini
sıkça sergileme yoluna giderler..

Ama şunu da bilmeliler ki; O kirli elleri ile
bizzat kendilerinin hazırladıkları bu alçak si-
lahın er geç geri tepeceğini de düşünemezler.

Çünkü kendileri gibi kuş beyinli oldukla-
rını da düşünemez bu fesatlar, çukurdan da
aşağı olduklarını her geçen gün biraz daha
etraflarına hissettiren bu jurnalcılar.

Evet, biriyle ilgili olarak yetkililere ihbar
yazısı göndermek ve kötülemek.

Jurnalcinin yaptığı iş olduğunu bir ben
birde o bilgileri alanlar iyi bilir ve İranlı, Pa-
kistanlı, Iraklı ve hayatımızın içinde, bulun-
duğumuz her alanda kısacası dünyanın bir
çok yerinde kullanılıp, çöpe atılacakları günü
beklerler bu yere yakınlar, kendileri gibi ger-
çek adları alçak olanlar...

Jürnalcılar...
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Kıvırcık Ali anılacak
eSenyurt Belediyesi, elim bir trafik
kazasında yitirdiğimiz halk müziği
sanatçısı Kıvırcık Ali’yi, ölümünün 9.

yılında türkülerle anacak. 28 sanatçının katıla-
cağı etkinlikte, Kıvırcık Ali’nin çocukları Eren
Özütemiz ile Ecem Gün Özütemiz de sahne
alacak. 15 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de
Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ge-
cede, bağlamasıyla ve özgün sesiyle türkülere
yeni bir soluk getiren Kıvırcık Ali’nin eserlerini
seslendirecek. Kıvırcık Ali’yi sevenlerin ücretsiz
olarak katılabileceği konserde, Kıvırcık Ali’nin
çocukları Eren Özütemiz ile Ecem Gün Özüte-
miz, Adnan Orhan, Ali Tan, Ayhan Yağız, Ber-
dan Mardini, Demali Çelik, Eda Alakuş, Eren
Aydın, Gülcihan Koç, Gülsüm Gül, Hüseyin
Alan, İbrahim Dizlek, Kenan Çallı, Koray
Çatal, Latif Doğan, Maksut Koca, Murat Kur-
şun, Nesrin Güneş, Onur Türe, Özcan Türe,
Serpil Sarı, Şükrü Çömert, Taner Maciran,
Taner Özdemir, Tülay Maciran, Uğur Bulut ve
Yıldırım Budak sahne alacak. 

BüyüKçeKmece Belediyesi Türk
resim sanatına çok özel Atatürk port-
releri kazandıran İranlı ressam Saeed

Aghanejad ve Remzi Taşkıran’ın “Model Ata”
isimli sergisine ev sahipliği yaptı. Büyükçekmece
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ser-
gide 30 adet Mustafa Kemal Atatürk tablosu
sergilendi. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Bakır-
köylü Sanatçılar Derneği (BASAD) işbirliğiyle
Milli Mücadele’nin 100’üncü yılında açılan
Model Ata sergisi Atatürk sevdalıları tarafından
büyük beğeni topladı.  

Akgün'e teşekkür

Sergi açılışına katılan Atatürkçü Düşünce Der-
neği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Gülek, “Ata-
türk’ü çok iyi özümsemiş iki değerli ressam
Sayın Remzi Taşkıran ve Saeed Aghanejad’dan
bir koleksiyon hazırlamalarını rica ettik ve 30
tabloluk bu koleksiyon ortaya çıktı. Bu sergi Ata-
türk’ü model aldığımızın göstergesidir” diye ko-
nuştu. Büyükçekmece Belediyesi’ne teşekkür
eden ressam Remzi Taşkıran, “Bu sergiye ciddi
bir emekle hazırlandık. Sergimize yer veren
Sayın Hasan Akgün’e teşekkür ederiz. Kendisi-
nin sanata ve sanatçılara çok destek verdiğini bi-
liyorum” dedi. İranlı ressam Saeed Aghanejad,
“Bir İranlı olarak Atatürk’le çok gurur duyuyo-
rum. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ede-
rim” ifadesini kullandı. 

Tablolar çok anlamlı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Ak-
gün’ü temsilen sergi açılışını gerçekleştiren Bele-
diye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide
Bolcan, “Sayın Dr. Hasan Akgün’ün sizlere
sevgi ve saygılarını iletiyorum. Çünkü bu sergiyi
burada görmeyi ve ev sahipliği yapmayı o arzu
etti. Bu özgün resimlere ev sahipliği yapmaktan
mutluyuz. Bir tarihçi olarak özellikle Atatürk’ün
resimlerini incelerken onun ifadesini verebilenleri
tercih ediyorum” dedi. 

ODULLER BIZIM 
ICIN SEREFTIR

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, UNESCO
ve Avrupa Konseyi tarafındanödüle layık görüldü. Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Belediyemizi ve şehrimizi 
ilgilendiren çok önemli ödüller alacağız. Ödüller bizim ve 
Büyükçekmece halkı için bir şereftir” ifadelerini kullandı

B üyükçekmece Belediyesi, Türkiye
Belediyeler Birliği tarafından Cum-
hurbaşkanlığı himayesinde düzen-

lenen “Belediyeler İçin Akıllı Şehirler Fikir
Yarışması” kapsamında “Akıllı Etiket Çek,
Gönder, Güncelle” projesiyle ödül al-
maya hak kazandı. Yarın Ankara’da,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın katılımıyla gerçekleşecek ödül töre-
ninde Büyükçekmece Belediyesi’ne plaket
ve 500 bin TL para ödülü verilecek. Baş-
kan Akgün, belediye meclis üyeleri ile bir-
likte törene katılarak ödülü alacak.

30 belediye arasında 

UNESCO tarafından düzenlenen İDE-
ALKENT Ödülleri’ne “Akıllı Kent Bilgi
Otomasyonu” adlı projeyle başvuran
Büyükçekmece Belediyesi, 150 projenin
katıldığı yarışmada ödül almaya hak ka-
zanan 30 belediye arasında yer aldı. Bü-
yükçekmece Belediyesi “FlexCity”
uygulaması ile 3’üncü kez ödül kazana-
rak büyük bir başarıya imza atmış oldu.
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 16
Ocak Perşembe günü Paris’teki
UNESCO binasında düzenlenecek tö-
rene katılarak ödülü alacak.

Avrupa 12 Yıldız Ödülü

Büyükçekmece’ye bir ödülde Avrupa
Konseyi’nden geldi. Büyükçekmece Bele-
diyesi, 8’inci kez “Avrupa 12 Yıldız Şehir”
ödülüne layık görüldü. Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ta-
rafından 8. kez “Avrupa 12 Yıldız Şehir
Unvanı”na layık görülen Büyükçekmece
Belediyesi, 8 defa üst üste bu ödülü alan
tek belediye oldu. 25 Şubat tarihinde
Fransa’nın Strazburg kentinde düzenle-
necek olan törende Başkan Akgün’e “Av-
rupa 12 Yıldız Ödülü” takdim edilecek.

Ödüllerin sahibi halkımız

2020 yılına ulusal ve uluslararası alanda
3 önemli ödülle başlamanın mutluluk ve-
rici olduğunu belirten Başkan Akgün;
“Belediyemizi ve şehrimizi ilgilendiren 
3 ödül alacağız. Takdir edenlere teşekkür
ediyoruz. Bu ödüller bizim için, Büyük-
çekmece halkı için bir şereftir. Başarıları-
mızın gerçek sahibi ise halkımızdır. Bu
hizmetlere destek veren tüm meclis üyesi
ve mesai arkadaşlarıma şehrimiz ve halkı-
mız adına ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şük-
ranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. 

Çocuk üniversitesi 
ön kayıtları başladı
Küçükçekmece Belediyesi’ nin bünyesinde faaliyet gösteren ‘Küçükçekmece
Çocuk Üniversitesi’ 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ön kayıtları başladı

KüçüKçeKmece Çocuk
Üniversitesi ön kayıtları
başladı. 7 Haziran 2020’de

sona erecek olan kayıtlar için baş-
vuru yapacak öğrencilerde, 'WISC-
R/WISC-IV yani Wechsler
Intelligence Scale for Children yani
Wechsler Çocuklar için Zeka Tes-
ti'nde başarılı olmaları, Küçükçek-
mece’de ikamet ediyor ve eğitim
görüyor olmaları şartları aranıyor.
Ayrıca başvuruda bulunacak öğren-
cilerin, BİLSEM (Bilim Sanat 
Merkezi) öğrencisi olmamaları ve
(2020-2021 döneminde) 4. sınıfa
başlayacak olmaları da gerekiyor.
Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi,
üstün yetenekli çocukların kendile-
rini keşfetmesini ve eğitimlerine
doğru şekilde devam etmesini
amaçlıyor.

60 öğrenci alıyor

Her yıl sadece 60 öğrencinin kabul
edildiği Çocuk Üniversitesi’nde, baş-
vurusu alınan öğrenciler Çocuk Üni-
versitesinden bağımsız bir kurumda
teste yönlendiriliyor. Öğrencilere,
Türkiye genelinde bilinen en yaygın,
kapsamlı, güvenilir ve en güncel
zeka testi olan 'WISC-R/WISC-IV'
uygulanıyor. Test sonucu olumlu so-
nuçlanan öğrenciler, Küçükçekmece
Çocuk Üniversitesi atölye eğitmen-
leri tarafından, grup içi uyumları,
davranış, iletişim, sosyal beceri,

gruba katılım, hiperaktivite gibi yön-
lerden değerlendiriliyor. Testte ve de-
ğerlendirme atölyelerinde başarı
elde eden öğrencilerden ilk 60 kişi
ise Çocuk Üniversitesi’ne girmeye
hak kazanıyor.

245 öğrencisi var

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk
Üniversitesi’ nde, 4, 5, 6 ve 7. sınıf-
taki öğrencilere 4 yıl boyunca eği-
timler veriliyor. Üniversite’den şu

anda 245 öğrenci faydalanıyor. Yüz-
lerce minik dehaya kapılarını açan
Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’
nde ‘Bir Acayip Bilim’, ‘Dinamik Be-
yinler’, ‘Zeka ve Akıl Oyunları’,
‘Okuma’, ‘Dil (İngilizce)’, ‘Robot’,
‘3D Tasarım’ ile ‘Oyun Kodlama ve
Yazılım’, ‘Model Uçak’, atölyeleri
yer alıyor. Öğrenciler, eğitimlerinin
4. yılında danışman öğretmenlerinin
liderliğinde bir proje hazırlayarak
mezun olmaya hak kazanıyor.

ZANAAT NEREYE 
KADAR SANAT
Silivri Belediyesi Ocak Ayı Kültür Sanat
Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen
Derya Tecimer’in “Zanaat Nereye Kadar
Sanat” isimli söyleşisi sohbet tadında geçti

Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Sah-
nesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Geleneksel El Sanatları

Bölümü Öğretim Görevlisi Derya Tecimer’i mi-
safir etti. Günümüzde sanat ve zanaat ilişkisi
üzerine konuşma yapan Tecimer, zengin bir
sunuş gerçekleştirdi. Silivri Belediyesi Ocak Ayı
Kültür Sanat Takvimi kapsamında gerçekleştiri-
len söyleşiye Silivri Sanat Platformu’nun yanı
sıra öğrenciler, sanatseverler ve vatandaşlar
katıldı. 

Slayt eşliğinde anlattı

Öğretim Görevlisi Tecimer, özellikle öğrencileri
bilgilendirmek konusunda hassasiyet göstererek,
sanat ve zanaat tanımlamalarına yer verdi. Akıl
ile yeteneğin, beraberinde ustalık ve sanat ile gü-
nümüzde çok önemli bir yere sahip olduğunu
aktaran Tecimer, iki dalın farklılıklarına da de-
ğindi. Sanatçıların ve zanaatkarların kesişmesi
ile günümüzde birbirinden kıymetli ve paha bi-
çilmesi zor eserlerin ortaya çıktığını slayt eşli-
ğinde vurgulayan Tecimer, çağdaş sanat
terimlerini katılımcılara anlattı. Konuşmasının
ardından katılımcıların sorular ile devam eden
söyleşi faydalı ve bilgilendirici oldu.

Atatürk’le gurur 
duyuyorum
İranlı ressam Saeed Aghanejad, “Bir İranlı olarak
Atatürk’le gurur duyuyorum. Sergide emeği geçen
herkese teşekkür ederim” ifadesini kullandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün



G eçen yıl 16 Ocak'ta, Esenler Oruç
Reis Mahallesi'nde kendisinin ve
dedesinin üzerine bir börekçinin

tabelası düşen Samet Kaş, "Dedemle be-
raber hasta ziyaretine giderken, sokağa gi-
rince tabela birden üstümüze düştü, ben
düşer düşmez bayılmışım. İki ambulans
gelip dedemle beni götürmüş. Kafama 13
dikiş atıldı. Dedemin de kalçasında kırık-
lar meydana geldi. Bu kırıklar da idrar
yollarını kopardı, 6-7 ay dedem yatalak
kaldı. Tabelayla kepenk sadece bir çiviye
monte edilmişti. Daha sonra oraya gitti-
ğimde, orayı sıvayla kapatmışlardı. İhmal
hat safhada, isteseydiler tabelayı daha
çok sabitleyebilirlerdi" dedi. Son günlerde
etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı tedir-
gin olduğunu belirten Kaş, "Rüzgardan
dolayı bir şey düşecek diye ister istemez
korkuyor insan. Yolda yürürken de gözüm
ister istemez yukarıya gidiyor. Hala kor-
kularım var bu konuda. Kepenktir, tabela-
dır deyip bir şey olmaz diyorlar ama
insanlar ölebilirler. Bunun için önlem al-
malılar" ifadelerini kullandı. 

Saniyelerle kurtuldular

Bahçelievler'de, 7 Ocak'ta şiddetli rüzgar
nedeniyle çatısı uçan iş merkezinde tekstil
firması işleten İbrahim Çevik ise, "Çatı iş-
çilerin ve arabaların üzerine düşecekti. İş-
çiler saniyeyle kurtuldular altından. Saat
5,5 sıralarıydı, biz oturuyorduk içeride. İki
kişi dışarıda iş faaliyetini yürütüyordu.
Yüksek bir gürültü gelince 'Herhalde dep-
rem oluyor' dedim. Tam ayaklandık, çatı
düşmesi gerçekleşti. Allah'tan can kaybı
yok, tek tesellimiz o" dedi. Olayın yaşan-
dığı gece çatıdan sarkan bazı parçaların
kaldırılmadığını belirten Çevik, "Biz olay-
dan sonra tedbirimizi aldık, kapımızı ka-
pattık. İş yerinin ikinci kapısı var. Giriş
çıkış oradan sağlandı ama bilmeyen bir
insan, mesela bir çocuk buradan geçmeye
kalksaydı facia yaşanabilirdi. Daha ted-
birli olunmalı, iş güvenliği daha yüksek
olmalı" diye konuştu.

Bina sahibi tazminat öder

Tazminat hukukuna ilişkin kitapları bulu-
nan Çelik Ahmet Çelik, fırtına nedeniyle
yaşanan çatı uçması ya da levha düşmesi
gibi olayların sonuçlarından, bina ve yapı
sahiplerinin sorumlu olduğunu söyledi.
Bu olaylarda bina sahiplerinin tazminat
ödeme yükümlülüğünün olduğunu belir-
ten Çelik, "Bir fırtınanın şiddeti önceden
belirlenmiş ve önlenemez bir durumda
olsa dahi, bina ve yapı eserleri sahipleri
sorumluluktan kurtulamıyor. Buna kusur-
suz sorumluluk, sebep sorumluluğu deni-
yor. Örneğin bir binanın çatısından düşen

kiremit, herhangi bir levha ya da balkon-
dan düşen saksı, yoldan geçen birinin
üzerine düşüp onun yaralanmasına veya
ölümüne neden olmuşsa, burada fırtına-
dan dolayı bina sahiplerinin doğrudan
kusur sorumluluğu olmamakla birlikte,
zarar gören kişiye bina sahiplerinin taz-
minat ödeme yükümlülüğü bulunmakta-
dır" dedi.

Tazminatı geri isteyebilirler

İlan ve reklam panolarının yerinden
kopup düşmesi olaylarında da bina sa-
hiplerinin sorumlu olduğunu söyleyen
Çelik, "Reklam sahipleri, panoyu oraya iyi
monte edememekten dolayı kusurlu so-
rumlu olsa da onlarla sözleşme yaparak
binanın cephesine o levhayı, o ilan pano-
sunu astırmış olan bina sahipleri de ku-
sursuz sorumluluk hükümlerine göre
sorumlu oluyorlar. 
Bina sahipleri zarar görenin tazminatını
ödemişlerse reklam şirketinden ödedikleri
tazminatı geri isteme hakları var" diye ko-
nuştu. Çelik ağaçların devrilmesi sonucu
oluşan zararlarla ilgiliyse, "Yoldaki ağaç
devrildiğinde, mesela belediyeye ait ağaç-
lar devrilmişse kusursuz sorumluluklar
hükümlerine göre belediyenin hiçbir
önlem alma yükümlülüğü yok ama kişi-
leri korumasız bırakamayız. Bu yüzden de
belediyeden bir tazminat istemek müm-
kündür" dedi. DHA

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
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Bozulan çevrenin 
insan sağlığına etkileri 

N e yazık ki, insan eliyle kirletilip, yok edilen
çevre, yine önce insan sağlığını etkilemekte-
dir. İnsan sağlığına olumsuz etkiler yapan or-

tamların giderek artması, her geçen gün doğal
çevrenin yerini yapay çevrenin alması, diğer canlılar
gibi insanların da yaşam alanlarını daraltmakta, in-
sanlar kirli kent ortamından doğaya, kirlenmemiş
kentlere kaçmaktadır. Ne var ki; yine insanların kaç-
tığı bu kentlerde temiz sahiller ve deniz kirliliğe, bol
ağaçlıklı yerler tuğla yığınları ve çöle, dönüşüveriyor.
Bu oluşumun suçlusu siyasiler ve belediyeler. 24 yıl
oldu, Bostancı'dan Büyükçekmece'ye göçüşümüz. 

Bostancı'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üze-
rinden İTÜ'ye giderken Ömerli baraj havzası, Küçük
Çamlıca, Büyük Çamlıca ormanlıktı. Ormanlık
alanda bir tek ev yoktu şimdi, iki şehir oluşmuş 24
yılda. Şöyle bir düşünün bu durum, ormansızlaş-
maya, kirli su içmeye davet değil mi? Oralara yerle-
şime göz yumanların, sağlıklı yaşama vurduğu darbe
değil mi? Şayet sağlığımız yok olmuşsa, zengin
olmak neye yarar? Ceplerimiz para ile dolu olsa bile
bu paraları kanser, solunum bozukluğu vb. gibi hasta-
lıklara için ilaç almaya harcayacağımızı biliyor mu-
sunuz? Maalesef padişahların kulu olan bizler pısırık,
tepkisiz, örgütsüz insanlar olmaktan bir türlü kurtu-
lamadık. Hepimizin, üzerine düşen uyarma işlevini
yerine getirme, bilinç geliştirmeye katkı yapma gör-
evimiz var. Bu konuda var gücü ile çalışan, yüzlerce
kişi ile mahkemelik olan ve zaman zaman da döğülüp
hastanelik olan Prof. Dr. Orhan Kural ile, Türkiye Su
Meclisinin HES'lere (Hidro Elektrik Santralleri) ver-
diği hukuki mücadele ile, Birtakım dernekler, şahıs-
lar ile mücadele sonuç getirmedi. Geçtiğimiz yıl
ÇYDD'de (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği)
burslu öğrencileri ile çevre konusunda söyleşi yaptık.
Öğrenciler hepsi birer Türkan Saylan gibi idi. Mutlu
oldum. İnşallah içlerinden Türkan'lar, Orhan'lar çıkar.
Şimdi,"Daha Sağlıklı Bir Yaşama Çevrenin Etkileri"
konulu bu bilgileri sizlere sunacağım.

Sağlık ve çevre ilişkileri

İnsan sağlığı; bedensel, ruhsal, sosyal açılardan
tam bir iyilik durumu olarak tanımlanır. İnsanın bu-
lunduğu her ortamda çevre ile etkileşim içinde ol-
ması, onunla ilgili çevre sorunlarını da belirler.
Örneğin fiziksel bir etken olan soğuk hava insanı
hasta edebilir. Biyolojik çevrede bir virüs hasta edebi-
lir ya da yetersiz beslenme bedenimizi zayıf düşüre-
rek hasta edebilir. Çevre kirliliği birçok hastalıklara
sebep olur. İçinde barındığımız konut, çalıştığımız iş
yeri, üzerinde yürüdüğümüz yollar pek çok çevresel
etkenler ile iç içedir. Kirlilikleri insan bünyesinde
hemen etkisini gösterir. Radyasyon gibi öyle kirlilikler
de vardır ki, bunlar etkisini yıllar sonra da gösterebi-
lir. Bu süre, insan bünyesinde biriken kirliliğin ne
oranda olduğuna bağlıdır. İnsan bünyesini etkileyen
en önemli çevre faktörlerini şöyle sıralayabiliriz.
Hava kirliliği, su kirliliği, deniz kirliliği, toprak kirli-
liği, atıklar kirliliği, besin kirliliği, gürültü kirliliği,
radyasyon kirliliği vb. gibi. Bu kirlilikleri hızlandıran
ve yaratan da maalesef en çok zarar görenin kendisi
olan insandır. En önemli temel sorun ise nüfus artışı,
göçler, çarpık yerleşim ve tüm bunlara oy uğruna,
rant uğruna göz yuman siyasilerimizdir. Dünya Çevre
Günlerinde nutuk atarak, slogan atarak sonuca vara-
mayız. Herkes üstüne düşeni yapmalı. Sağlıklı kal-
manız dileklerimle...                                      Arşiv

İstanbul'da etkili olan fırtına 108 çatıyı uçurdu ve 128 ağacı devirdi. Fırtına ve bazen de tedbirsizlik sonucu düşen tabelalar,
uçan çatılar ve devrilen ağaçlar can kaybına, yaralanmalara ve maddi zararlara yol açıyor. Fırtına nedeniyle yaşanan çatı
uçması ya da levha düşmesi gibi olayların sonuçlarından, bina ve yapı sahiplerinin sorumlu olduğu açıklandı

UCAN CATIDAN
SAHIBI SORUMLU

Belirsiz alacak davalarının zaman aşı-
mına uğramadığını söyleyen Çelik,
"Ölüm ve bedensel zararlarda kişilerin
can kayıpları söz konusudur. Mesela
herhangi bir kişinin üzerine pano düş-
müş ve o kişi belirli bir oranda maluli-
yete uğramışsa bir maddi tazminat,
ayrıca manevi tazminat isteyebilir. Kişi
ölmüşse ölenin yakınları, destekten
yoksun kalma tazminatı ve ayrıca man-
evi tazminat isteyebilirler. Bu gibi dava-

larda bir kere dava açıldıktan sonra bu
davaların ne kadar uzarsa uzasın
zaman aşımına uğraması söz konusu
değildir" diye konuştu. Çelik, "Bina ve
yapılardan dolayı zorunlu sigorta yü-
kümlülüğü söz konusu değil. Ama bazı
bina sahipleri belki özel sigorta yaptır-
mışlardır. Bu özel sigortadan kendileri,
zarar görene bilgi vermek suretiyle ya-
rarlanmasını sağlayabilirler" şeklinde
konuştu.

ZAMANAŞIMI YOK

O başkan Uysal; İmamoğlu değil!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit
Turan, katıldığı bir TV programında, İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’nu kast ederek “Haziran
ayında Başakşehir’de, Kayaşehir’de yaptığımız
hastaneyi açacağız; ama önceki yönetimin bu
hastaneye ulaşacak olan metro sistemini ve ka-
rayolu altyapısını inşaatını durdurdu” açıkla-
masını yaptı. Bakan Turan, inşaatı durdurma
konusundaki bu bilgileri Sağlık Bakanı’nın ken-
disine aktardığını da belirtti. Turan'ın bu açıkla-
masının ardından İBB Basın
Danışmanlığından yapılan açıklamada, "Bu
sözlerinin aksine, Başakşehir-Kayaşehir metro
hattı inşaatını durduranın önceki İBB Başkanı
Mevlüt Uysaldır. Ekrem İmamoğlu yönetimin-
deki İBB, şehir hastanesine hizmet verecek bu
hattın bir an önce hizmete girmesi için her çalış-
mayı başlatıp, istasyonun kazı çalışmalarını
yüzde 3 düzeyinden yüzde 25’e çıkardı. İBB,
Hattın 2022’de hizmete girmesi için finansman
çalışmalarını da sürdürüyor" ifadelerine yer
verdi. 

2017 tarihinde durduruldu

Bakan Turan’ın tartışmaya açtığı Başakşehir –
Kayaşehir metro inşaatı ile ilgili süreci de değer-
lendiren İBB Basın Danışmanlığı, "Başakşehir –
Kayaşehir Metro Hattı Projesi, 3 Mart 2017 tari-
hinde ihale edildi. 28 Nisan 2017 tarihinde yer
teslimi yapılarak çalışmalara başlandı. 29 Aralık
2017 tarihinde dönemin İBB Başkanı Mevlüt
Uysal’ın 131 sayılı yazısı ile hattaki tüm çalışma-
lar durduruldu. Uysal imzalı yazıda ilgili kararın
“iptal edilmesi tarafımdan uygun görülmüş olup
ihalenin iptal edildiğinin yüklenicilere bildirilmesi
ve kamu kaynaklarının kullanımı bağlamında
hizmet gereklerinin ortaya çıkardığı bu zorunlu-
luk karşısında, hukuki güvenlik ve idari istikrar il-
kesinin de gözetilmesi adına idaremiz ile yapılan

ihaleye ilişkin sözleşmenin de karşılıklı olarak
feshi için gerekli işlemlerin yapılması hususunda
gereği rica olunur” dediği görüldü. 13 Mart 2018
tarihli ve 9 sayılı Başkanlık Olur’u ile çalışmalar
yeniden başlatıldı; ancak projeye herhangi bir fi-
nans sağlanamadığı ve yapım yüklenicisine
ödeme gerçekleştirilemediğinden tüm işler Ekim
2018 itibariyle yeniden durdu. Nisan 2019 tari-
hinden itibaren şehir hastanesi açılışına engel ol-
mayacak şekilde açılışa hazır olması için o
bölgedeki imalatlara tekrar başlandı" açıklama-
sını yaptı. 

Nisan 2019'da yeniden başlandı

Şehir hastanesinin hedeflenen 2020 açılışına
engel olmamak adına, şehir hastanesi istasyon
kazı çalışmalarına Nisan 2019 tarihi itibari ile ye-
niden başlandığı belirtilen açıklamada, "Böylece
yüzde 3 olan fiziki ilerleme seviyesi yüzde 25 dü-
zeyine yükseltildi.İBB, şehir hastanesi istasyonu
inşaatı kapsamında, Sağlık Bakanlığı’ndan 10
Haziran 2019 tarihinde peyzaj projelerini talep
etti. Bu talebe rağmen rağmen İBB’ye iletileme-

yen ve tasarım çalışmalarının sonlandırıl-
masının önünde engel niteliğinde olan
metro istasyon yapısının da entegre olduğu
projeler, Bakanlık tarafından ancak 04 Ara-
lık 2019 tarihinde İBB’ye gönderildi ve
temin edilen bu projelere uygun olarak is-
tasyon mimari, elektro-mekanik ve statik
nihai tasarımını tamamlamak için çalışma-
lara Bakanlık kaynaklı yaşanan bu gecikme
nedeniyle ancak Aralık 2019 itibariyle baş-
lanılabildi" bilgisi verildi. 

Tünel çalışmaları da sürüyor

Açıklamanın sonunda Haziran 2018’den
bu yana imalatları durdurulmuş olan
Onurkent - Metrokent arası tünellerin özel-

likle yoğun yerleşime sahip bölgelerde, vatanda-
şın can ve mal güvenliğini tehdit eden yarım
bırakılmış tünel imalatlarına Eylül 2019 tari-
hinde yeniden başlandığı hatırlatılarak, "Şaft-1
tünellerinde Hat-1üzerinde yaklaşık olarak 194
m, Hat-2 üzerinde ise yaklaşık olarak 200 m
NATM tünel kazı imalatı yapıldı. Riskin tama-
men ortadan kaldırılması için tünel kalıcı kap-
lama imalatlarının en kısa sürede
tamamlanmasını teminen çalışmalar devam et-
mekte. Bugün itibari ile finansal sorunlar nede-
niyle kazı işleri durma mertebesinde yavaşlamış
durumda. Bu istasyon imalatının tamamlanması
için gereken bütçe 200 milyon TL olup, bu büt-
çenin sağlanması durumunda, şehir hastanesi is-
tasyon yapısının 2020’nin ikinci yarısında
tamamlanması mümkün olabilecek. Ayrıca Hat-
tın tamamlanması için 1,5 milyar TL + KDV
miktarında bir bütçeye ihtiyaç duyulmakta. Bu
finansın sağlanması durumunda, yapım işleri
hızlandırılabilecek olup, 2022’nin ilk yarısında
metro işletmesine başlanabilecektir" ifadeleri kul-
lanıldı.  TAYLAN DAŞDÖĞEN

İBB Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’ın sözlerine
yalanlama geldi. Açıklamada, Turan'ın dediğinin aksine şehir hastanesi ile bağlantılı Başakşehir – Kayaşehir
metro inşaatını durduran İBB Başkanının, Ekrem İmamoğlu değil Mevlüt Uysal olduğu belirtildiTuran Taşkın Özer

Gürsel’i ağırladı
CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı
Av. Turan Taşkın Özer, "10
Ocak Gazeteciler Günü" dola-

yısıyla Gazeteci Yazar Kadri Gürsel’i İlçe
Başkanlığı'nda ağırladı. Kadri Gürsel ile
Türkiye’de Basın Özgürlüğü ve Dış Poli-
tika konulu panel CHP örgütünün katı-
lımlarıyla gerçekleşti. İlçe Başkanı Özer,
bütün gazetecilerin 10 Ocak Basın Bayra-
mı'nı kutlayarak, Türkiye'de basının
özgür olmadığını belirtti. 

Bize sağlıklı gelecek lazım

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. Turan
Taşkın Özer,  Kanal İstanbul projesine
ilçe örgütü ile itiraz dilekçesini iletti. Özer,
"İstanbul’daki tüm okullar yenilensin,

tüm riskli binalar tekrardan yapılsın, yeni
hastaneler yapılsın, yüzlerce fabrika ve
üretim alanı istihdam yaratılacak projeler
oluşturulsun. Bize kanal değil, çocukları-
mızın hayatı için sağlıklı bir gelecek
lazım" açıklamasını yaptı. 

Özel çocuklara özel hediyeler

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı tarafın-
dan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Birimi’nde
düzenlenen yeni yıl etkinliğine katılan İlçe
Başkanı Turan Taşkın Özer, çocuklara he-
diye takdim etti. Özer, çocukların tüm en-
gellerin aşıldığı, sevginin ve saygının
hüküm sürdüğü çok güzel bir yıl 
geçirmelerini diledi.



2 020 yılında bekar bir işçi için
asgari ücret AGİ dahil 2.324
TL olarak açıklandı. Asgari

ücret açıklandıktan yaklaşık iki
hafta sonra Kamu-Sen, Aralık 2019
asgari geçim endeksi rakamlarını
açıkladı. Buna göre tek kişinin yok-
sulluk sınırı 3.408,93 TL olarak he-
saplandı. Dört kişilik bir ailenin
asgari geçim haddi ise 6.897,69 Lira
olarak belirlendi. Yani bu yıl 2.324
TL asgari ücret alan bekar bir işçi
yoksulluk sınırının 1084 TL altında
yaşıyor. Sonuçlar, dört kişilik bir ai-
lenin asgari geçim haddinin bir ön-
ceki aya göre yüzde 0,56 oranında
arttığını gösteriyor.

Kamu-Sen açıkladı

Türkiye Kamu Çalışanları Sendika-
ları Konfederasyonu (Kamu-Sen)
Ar-Ge Merkezi'nce hazırlanan as-

gari geçim endeksinin aralık ayı so-
nuçları açıklandı. Araştırmaya göre,
dört kişilik ailenin asgari geçim
haddi aralık ayında 6 bin 897 lira 69
kuruş olarak hesaplandı. Bu rakam,
bir önceki aya göre yüzde 0.56 artış
gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sı-
nırı bir önceki aya göre yüzde 0.41
artarak 2 bin 636 lira 64 kuruş, yok-
sulluk sınırı ise 3 bin 408 lira 93
kuruş oldu. Araştırmada, dört kişilik
ailenin ortalama gıda ve barınma
harcamaları toplamı 2 bin 560 lira
66 kuruş, sağlık kuruluşlarının belir-
lediği gibi sağlıklı biçimde beslene-
bilmesi için gerekli harcama tutarı
ise günlük 51 lira olarak hesapladı.

Ek zam verilmeli

Türkiye Kamu-Sen Genel Baş-
kanı Önder Kahveci, araştırmayla
ilgili değerlendirmesinde, birçok

üründe zamların hız kesmeden
devam ettiğini kaydetti. Yıllık en-
flasyondaki gerileme verilerine
karşın vatandaşın enflasyonun
yüksek olduğunu vurgulayan
Kahveci, "TÜİK verilerinden ya-
rarlanarak yaptığımız araştırma
da bu gerçeği gözler önüne seri-
yor. Vatandaşın mutfak masrafları
artmaya devam ediyor. Dolayı-
sıyla vatandaşın bütçesindeki açık
her geçen ay biraz daha büyüyor
ve kapatılamaz bir hal alıyor" ifa-
delerini kullandı.

Dilek değil zaruret

Memurlara enflasyon farkı veril-
mesine rağmen maaşların önemli
biçimde eridiğini belirten Kah-
veci, şu değerlendirmelerde bu-
lundu: "Zaten enflasyon farkı
demek en iyi ihtimalle sıfır zam

demektir. Bugün dört kişilik bir
ailenin aylık zorunlu harcamaları
ortalama memur maaşının nere-
deyse iki katına yükselmiştir. Do-
layısıyla, her ay memur bir maaşı
tutarında içeriye girmektedir. Ha-
zine ve Maliye Bakanı ülke eko-
nomisinin yüzde 5 büyüyeceğini
ifade etti. Herkes küçülme bekler-
ken ekonominin büyüdüğü gö-
rüldü. Ekonomi büyürken
pastadan memurun, işçinin, as-
gari ücretlinin aldığı pay küçülü-
yorsa ya da aynı kalıyorsa burada
gelir dağılımı bozuluyor demektir.
Bu bağlamda, sıfır zam doğuran
enflasyon endeksli artışlardan bir
an önce vazgeçilmesi zorunluluk
haline geldi. Memur ve emekliye
ek zam verilerek piyasalara can
suyu sağlanmalıdır. Bu bir dilek
değil, zarurettir."
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Gökçen’e ABD’den
yeşil bina sertifikası
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, Amerikan Yeşil Binalar
Konseyi tarafından verilen LEED sertifikasını Gold kategorisinde almaya hak kazandı

YOKSULLUK
SINIRI 3 BIN
408 LIRA OLDU

isTanBul Sabiha Gökçen Uluslar-
arası Havalimanı terminal binası, 31
Ekim 2009 tarihinde hizmete girdi. Bu

yıl yaklaşık 36 milyon yolcuyu ağırlayan bina,
1998 yılından bu yana Amerikan Yeşil Binalar
Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED
sertifikasının sahibi oldu.

Sertifika Gold kategorisinde

Çevre dostu uygulamalar, konforlu iç mekan ko-
şulları ve yüksek oranlarda enerji, su ve ham-
madde tasarrufu gibi kriterleri değerlendiren
LEED Sertifikasyon Sistemi, İstanbul Sabiha
Gökçen terminal binasının toplu taşıma ulaşı-
mını özendirerek karbon salınımının düşürülme-
sine destek vermesi, enerji verimliliğini artırması
ve günışığından faydalanması gibi özelliklerine
vurgu yaparak LEED Sertifikası Gold kategori-
sinde verildi.

Hedeflerimizi sürdüreceğiz

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sabiha
Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi
İSG’nin CEO’su Ersel Göral, “İstanbul Sabiha
Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak 7
gün24 saat yaşayan bir yapıya sahibiz. Yaptığı-
mız işlerin ve verdiğimiz hizmetlerin temelinde,
insana, topluma ve doğaya dair ‘iyi olanı ortaya
koymak’ yatıyor. Terminal binamızdaki çevre
dostu uygulamalar, doğaya saygılı ve enerji ta-
sarruflu yürüttüğümüz operasyon ve konforlu iç
mekan koşullarımızla dünyada en çok tercih edi-
len LEED sertifikasyonuna dahil olduk. Ve bu
sertifikayı başvurduğumuz ilk yılda Gold katego-

risinde alarak önemli bir başarıya imza attık. Bu
sertifikaya sahip olarak, enerji verimliliğinde
yüzde 30 artış hedeflerken, doğalgaz kullanı-
mında ve karbon emisyon salınımında ise yüzde
30 azalma gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca
su tasarrufunda da yüzde 25 oranında bir hede-
fimiz var. Bundan sonraki süreçte de tasarruf
hedeflerimizi artırarak sürdüreceğiz. 2020 yılının
ilk çeyreğinde temelini atacağımız yeni terminal

binamızı da yine bu hedeflere uygun bir şekilde
inşa edeceğiz” dedi. İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı terminal binasına verilen LEED
sertifikasını dünyada New York JFK (ABD),
New York La Guardia (ABD) , San Diego
(ABD), Cidde Kral Abdülaziz (Suudi Arabis-
tan), Zagreb (Hırvatistan) havalimanlarının yanı
sıra Türkiye’den de İzmir Adnan Menderes Ha-
valimanı'na verilmişti. DHA

2020 yılı için
uygulanacak as-
gari ücret bekâr
bir işçi için 2 bin
324 TL olarak
açıklandı Kamu-
Sen 2019'un
Aralık ayında
tek kişinin 
yoksulluk
sınırını 3 bin
408 TL olarak
hesapladı. 
Asgari ücretli
miladi takvim
gereği 2020
yılına girse de
aldığı ücret
maalesef yeni
yıla giremedi

EKONOMİ

2020 beklentisi 
250 milyon 

Avro

Geçtiğimiz yıl
29,8 milyon yolcu
taşıyarak yüzde 86 doluluk oranına
ulaşan Pegasus Hava Yolları, bu yıl 210-250
milyon Avro arasında net kar beklediğini açıkladı

35’i yurT içi, 77’si yurt
dışı olmak üzere toplam
43 ülkede 112 noktaya

yolcularını ulaştıran Pegasus Hava
Yolları, 2020 yılı beklentilerini de
açıkladı. Buna göre Pegasus Hava
Yolları, yüzde 12-14 arası kapasite
artışı, dış hatlarda doluluk oranında
da 1,0-1,5 puan arası artış bekliyor.
Yıl sonu 10 uçak artışı, iç hat birim
geliri ise yıllık bazda 10-15 TL artışı
beklendiği de belirtildi. Pegasus'un,
Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu'na(KAP) bildirimine göre 2020
yılında 210-250 milyon Euro net
kar bekliyor. 2020 yılı beklentile-
rinde dış hat birim gelirinin ise yıllık
bazda Avro bazında yatay-hafif
düşüş olacağı da beklentilerde ifade
edildi. Yakıt-hariç arz edilen koltuk
kilometre başı maliyeti (CASK)
(Kapasite Artışı başına yakıt-dışı
maliyet, Avro cent) yaklaşık yüzde
1,0 düşüş, FAVÖK marjında ise
yüzde 32-32,5 beklendiği de ifade
edildi. Pegasus Hava Yolları, 2020
yılında ortalama Brent petrol fiyatı-
nın ise 65 ABD doları/bbl olarak
öngördüklerine de yer verdi.

Yan gelirlerde de artış 

Pegasus Hava Yolları, dış hat
uçuşlarında gümrüksüz ürün sa-
tışları, uçak içi yiyecek–içecek sa-
tışlarının da aralarında olduğu yan
gelirlerinde de bu yıl artış bekliyor.
Pegasus Hava Yolları, misafir ba-
şına yan gelirde yıllık bazda 1,0
Euro -1,5 Avro artış beklediğini de
duyurdu. Pegasus Hava Yolları,
yolcu taşımacılığı ile bağlantılı
uçuş öncesi ve uçak içi yiyecek–
içecek satışı, uluslararası uçuş-
larda gümrüksüz ürün satışı, fazla
bagaj, rezervasyon değişikliği ve
bilet iptal ücretler, havalimanı
check-in ve koltuk seçimi ücretleri
gibi ürün ve hizmetleri içeren çe-
şitli yan hizmetlerden gelir elde
ediyor.

29,8 milyon yolcu

Geçtiğimiz yıl yüzde 86 doluluk
oranına ulaşan Pegasus Hava Yol-
ları, toplamda 29,8 milyon yolcu
taşıdı. Bu yolcuların 15,6 milyonu
iç hat yolcularından oluşan Pega-
sus Hava Yolları’nın şu anda filo-
sunda 84 uçağı bulunuyor.

Taksit sınırı 3'e indirildi
Bddk, havayolları,
seyahat acenteleri ve
konaklama ile ilgili

yurt dışına ilişkin harcamalarda
taksitlendirme sürelerini altı
aydan üç aya düşürdü. Bankacı-
lık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu, havayolları, seyahat
acenteleri ve konaklama ile ilgili
yurt dışına ilişkin harcamalarda
taksitlendirme sürelerinin altı
aydan üç aya düşürülmesine
karar verdi. BDDK'den yapılan
açıklamada, "Bankacılık Düzen-

leme ve Denetleme Kurulunun
10/01/2020 tarihli ve 8792 sayılı
Kararı ile Banka Kartları ve
Kredi Kartları Hakkında Yönet-
meliğin 26 ncı maddesinin ye-
dinci fıkrası uyarınca,
11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı
Kurul Kararı ile belirlenen kredi
kartlarında taksitlendirme süre-
lerinin havayolları, seyahat
acenteleri ve konaklama ile ilgili
yurt dışına ilişkin harcamalarda
altı aydan üç aya düşürülmesine
karar verilmiştir" denildi. 

Ar-Ge merkezi sayısı
bin 227’ye ulaştı

Türkiye’de kurulan
toplam araştırma-geliş-
tirme (Ar-Ge) merkezleri-

nin sayısı 1,227 düzeyine yükseldi.
Sektör bazında bakıldığında; yazılım
112, bilgisayar ve iletişim teknoloji-
leri 79 olmak üzere toplamda 191
Ar-Ge merkeziyle bilişim sektörü bi-
rinci sırada yer alıyor. Bu sektörü sı-
rasıyla makine ve
teçhizat imalatı 179
ve otomotiv yan sa-
nayi 129 takip edi-
yor. İl bazında en
fazla Ar-Ge merkezi
ise 422 ile İstan-
bul’da bulunuyor.
Türkiye’de 2015’te
faaliyette olan Ar-
Ge merkezi sayısı
232’yken bu rakam
2018 yılında 900’e
ulaştı. 2020 yılı iti-
bariyle güncel Ar-
Ge merkezi sayısı ise
1227 düzeyinde. Ar-
Ge/Tasarım Merkezi
kurulumu, yönetimi,
Ar-Ge hibe desteği,

Ar-Ge ürünlerinin seri üretimi ve
SGK teşvikleri gibi konularda danış-
manlık hizmetleri sunan Exper-
to’nun Yönetim Kurulu Başkanı
Jülide Birol, günümüzde Ar-Ge’nin
sürdürülebilir ekonomik büyüme için
en önemli araçlardan biri haline
dönüştüğünün altını çizdi ve ekledi:
"Rekabetin acımasız olduğu günü-

müz dünyasında Ar-Ge
artık üretim, satış gibi or-
ganik bir fonksiyon üstle-
niyor. 11. Kalkınma
Planında Ar-Ge’nin de
bir ekosistem dahilinde
ele alındığını görüyo-
ruz.Devlet burada ekosis-
temi, finans sektörünü de
içine alacak şekilde geniş-
leterek ilgili bütün aktör-
ler arasında eşgüdüm
sağlama işlevini yükleni-
yor. Diğer bir yandan son
yıllarda Ar-Ge merkezi
sayısında yaşanan artış
da bize gösteriyor ki şir-
ketler artık Ar-Ge üzerine
kurulu bir yapılaşmaya
doğru gidiyor.''
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CHP Merkez Yönetim Ku-
rulu (MYK), Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu başkan-

lığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantı esnasında, parti sözcüsü Faik
Öztrak basın toplantısı düzenledi. Özt-
rak, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğ-
rafyanın son 10 yıldır çok yorulduğunu,
bölgenin artık kaybetmeye tahammülü-
nün bulunmadığını söyledi. Öztrak,
"CHP olarak bizim önerimiz son de-
rece açık. Bölgenin sorunlarını bölge ül-
keleri çözmelidir. Bunun için Ortadoğu
Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmalıdır.
CHP iktidarında bölge ülkeleriyle geliş-
tireceğimiz iyi ilişkilerle, bu teşkilatın
kurulmasıyla Ortadoğu'da kalıcı barışın
sağlanması için elimizden geleni yapa-
cağız" dedi.

Bizim dediğimiz yere geldi

Öztrak, CHP olarak baştan beri Türki-
ye'nin Libya'daki iç savaşa taraf olma-
ması ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle
ateşkes sağlanması gerektiğini savun-
duklarını belirtti. Türkiye'nin taraflar
arasında arabulucu rol oynamasının
doğru olacağını defalarca açıkladıkla-
rını kaydeden Öztrak, "AK Parti Genel
Başkanı, bu çağrılarımızı Genel Başka-
nımızı 'uluslararası hukuku bilmemekle'
suçlayarak yanıtladı. 'Meşru hükümet
ile darbeciler arasında arabuluculuk
olur mu?' diyerek bir de kendince akıl
vermeye kalkıştı. Ama üç gün sonra,
Putin Türkiye'ye geldi. Bir de baktık
aynı Erdoğan Rusya'yla birlikte Hafter
ile Sarrac arasında arabuluculuğa so-
yunmuş. Yani bizim dediğimiz yere gel-
miş. Oysa Putin gelmeden önce, biz

'Libya’da taraf tutmayın, denge unsuru
olun' dediğimizde Genel Başkanımıza
ve bize demediklerini bırakmıyorlardı.
Bizim dediğimizi daha önce yapsaydın,
Ankara’nın bölgedeki etkinliği ve itibarı
artacaktı. Şimdi Moskova'nın etkinliği
artmış oldu" diye konuştu.

Deprem bu ülkenin gerçeği

Öztrak, önceki gün Marmara Deni-
zi'nde Silivri açıklarında 4.7 büyüklü-
ğünde deprem meydana geldiğini
hatırlatarak, şöyle konuştu: "Deprem
bu ülkenin gerçeği ama bu gerçeği ge-
rektiği gibi tartışmıyoruz. Oysa gecik-
meden, süratle tedbir almak
zorundayız. Ülkemizin kaynakları sı-
nırlı. Kanal İstanbul'a 75 milyar lira
harcamayı düşünenler, depreme hazır-
lık için kullanılabilecek kaynakları heba
edecekler. 75 milyar lira ile İstanbul'da
yüzbinlerce konut depreme hazır hale
getirilebilir. Depremde yurttaşlarımızın
toplanacağı alanlar şimdiden hazır edi-
lebilir."

Çözüm bulmakla ilgisi yok

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük
bir devlet olduğunu, iyi bir yönetimle
vatandaşlarına daha fazla refah ve çok
daha iyi bir yaşam sağlayabileceğini
kaydeden Öztrak, bunu daha önce ya-
şadıklarını ve gördüklerini kaydetti.
Öztrak, "Bu ülke, geçmişte en ağır eko-
nomik krizlerden, doğru tedbirlerle çok
kısa sürede çıktı. Bir yılda enflasyonu
yarıya indirdik, büyüme ibresini yeni-
den pozitife çevirmeyi başardık. Fakat
ülkemizin içinde bulunduğu kriz, şimdi
kötü yönetimle giderek derinleşiyor. Ya-

pışkan bir işsizlik ve hayat pahalılığı
milletimizi eziyor. Her gün ortaya attık-
ları gündemlerin hiçbirinin vatandaşın
sıkıntılarına çözüm bulmakla ilgisi yok.
Varsa yoksa top çevirmenin, gündem
değiştirmenin peşindeler. Biz iktidarı
tekrar uyarıyoruz. Bu ülkenin gerçek
gündemi ekonomidir. Evlerinde oturan
işsiz gençlerdir. Borcunu ödeyemeyen
esnaftır. Mutfaklardaki boş tenceredir"
açıklamasını yaptı. DHA

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan İtalya Başbakanı Guiseppe
Conte ile görüşmesinin ardından

açıklamalarda bulundu. "Suriye konusu ve
ikili ilişkilerimiz konularını değerlendirme
fırsatımız oldu. Berlin sürecini yapıcı şe-
kilde destekledik desteklemeye devam edi-
yoruz" diyen Erdoğan, "Bu hafta sonu
Berlin’de yapılacak zirve ile ilgili olarak biz-
ler de katılma kararlılığımız var. Sayın Putin
ile bir ortak açıklama yaptık ve ateşkes baş-
ladı. Heyetimiz bugün Moskova’da görüş-
melerine devam ediyor. Yakın zamanda bir
ateşkes anlaşmasının imzalanmasını te-
menni ediyorum. İtalya'nın çabalarını
önemli görüyoruz. Ateşkesin kalıcı bir hal
alması için çabalıyoruz. Başbakan Con-
te’ye AB’den beklentilerimizi ilettik.
2012’den bu yana yapılamayan hükümetler
arası zirve toplatışının bu sene icra edilmesi
konusunda mutabık kaldık. 2020 Avrupa

Futbol Şampiyonasının açılış maçı
Roma’da milli takımlarımız arasında oyna-
nacak. Her iki takıma da başarılar diliyo-
rum. Şimdiden o maçı beraberce
izleyeceğimizin kararını aldık. Herhalde
güzel bir ev sahipliği yaparlar bize" ifadele-
rini kullandı. 

İtalya süreci destekliyor

İtalya Başbakanı Conte ise Libya konu-
suna değinerek, "İtalya siyasi sürecin des-
tekçisidir. Şartlandırıcı şekilde istikrarlı ve
bağımsızlık üzerine müdahalesi olacak hiç-
bir şeyi İtalya kabul etmeyecektir. BM hi-
mayesi ve Berlin Konferansı’nın içinde
bizler ve özellikle Türkiye bu çözümün
içinde var oluyoruz. Bir yandan da Suriye
ve Irak’a bakıyoruz. Dünyayı bloke eden
Ortadoğu sorunu var. İstikrara çok ciddi
etkisi oluyor bunun. Burada yapılması ge-
reken diplomatik gayretlerin daha da yo-

ğunlaştırılmasıdır" açıklamasında bulundu. 

Görüşmeler devam ediyor

İki lider daha sonra gazetecilerin sorula-
rını cevaplandırdı. "Libya’da bir barış
gücü olur mu?" sorusuna cevap veren
Erdoğan, "Görüşmeler devam ediyor.
Zannediyorum akşam saatlerinde bu gö-
rüşmeler nihayete erecektir. Ama olumlu
istikamette devam ettiğini az önce arka-
daşlarımdan bilgiyi aldım. Sayın Guter-
res ile yaptığım görüşmelerden sonra
gerekirse BM’nin burada görev yapması
gözlemci olması noktasında isabetli ola-
caktır. Berlin sürecine gelince. Liderler
olarak bir araya gelmek suretiyle ateşkes
sürecini çok daha güçlü hale getirmek
için bir araya geliyoruz geleceğiz. Te-
menni ederim ki Libya’daki bu gelişmeler
son bulur barışın Libya’da hakim olma-
sına yardımcı olur" diye konuştu. 

Güçlü bir netice çıkacak

"Berlin konferansı siyasi bir sürecin de baş-
langıcı olabilir mi?" sorusu üzerine, "Şu an
itibarıyla gelenlere baktığımızda güçlü bir
katılım var. Bu güçlü katılımla birlikte gün
birlikte olsa güçlü bir netice de çıkacaktır"
diyen Erdoğan, "Nitekim bugün Mosko-
va’da yapılan çalışmalar bir yerde Berlin sü-
recinin de alt yapısını oluşturacaktır. Her
şeyden önce Sarrac ve ekibi olduğu gibi karşı
tarafta Hafter ve ekibi var. Bütün bunların
yanında gerek Rusya gerekse Türkiye tarafı
olarak biz de başından beri, bu işe verdiği-
miz destekle Sayın Putin ile yaptığımız gö-
rüşmede bunları etraflıca ele almıştık.Bu
sürecin ilk adımlarıydı. İnşallah Moskova’da
bugün yapılan toplantıyla güzel bir neticenin
çıkacağı haberlerini arkadaşlarımızdan aldık.
Metin ortada olacak ve bu metinle Berlin’e
gideceğiz ve bu inşallah sağlam bir zemine
oturtmuş olacağız" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Conte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan açıklamasında "Libya'daki ateş-
kesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz" ifadelerini kullanırken İtalya Başbakanı da açıklamasında "Ateşkes umut verici, kalıcı
olmalı" dedi. Erdoğan "Libya’da bir barış gücü olur mu?" sorusuna "Görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor" cevabını verdi

Orta eğitim tuzağı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir ülkenin milli geliri 10 bin doları aşamıyorsa aslında o ülkede
orta eğitim tuzağı vardır. Yani eğitimi orta olursa ekonomisi de orta olur bir ülkenin" dedi

Mİllİ Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, 'e-Denklik Mo-
dülü' tanıtım toplantısın-

dan sonra Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Ekonomi ve Tekno-
loji Üniversitesi Teknoloji Merke-
zi'nde, 'AR-VR Sanal ve Artırılmış
Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi'nin
açılış törenine katıldı. Burada konu-
şan Bakan Selçuk, ilkokul, ortaokul
ve liselerde özellikle meslek lisele-
rinde hummalı çalışma içinde olduk-
larını söyledi. Eğitimle ekonomi
arasındaki ilişkinin farkında oldukla-
rını belirten Bakan Selçuk, şöyle ko-

nuştu: "Ekonomi, eğitim ve demok-
rasi üçlemesinin bir ülkenin varolu-
şuyla doğrudan doğruya ilgisi
olduğunun da farkındayız. Bir ülke-
nin milli geliri 10 bin doları aşamı-
yorsa aslında o ülkede orta eğitim
tuzağı vardır. Yani eğitimi orta olursa
ekonomisi de orta olur bir ülkenin.
Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığı-
mız atılım bir dünya hikayesine eşlik
etmekle ilgilidir" dedi. 

Çözümler konuşulmalı

"Bu yeni dönem artık mazeretleri bir
kenara bırakıp, şikayetleri bir kenara

bırakıp, çözümler üzerinde konuşma
dönemidir" diyen Selçuk, "Erkek ço-
cuklarımızın meslek liselerine yönel-
mesini engelleyen askerlik sorunu ile
ilgili yasayı çıkarmış olmak istiyoruz.
Meslek liselerindeki üretimi engelle-
yen yüzde 15'lik hazine kesintisini
yüzde 1'e indirmek, mesleki eğitim
merkezlerindeki çocukların ayrıca
'lise okuması gerekiyor' denilerek, çı-
raklığın bir şekilde sıkıntıya girmesine
neden olan durumu meslek eğitim
merkezine devam eden çocuk, zaten
lise mezunu sayılacaktır hükmünü
getirmek" ifadelerini kullandı. DHA
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75 milyarı heba etmeyin
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kanal İstanbul'a 75 milyar lira harcamayı düşünenler, depreme
hazırlık için kullanılabilecek kaynakları heba edecekler. 75 milyar lira ile İstanbul'da yüzbinlerce konut depreme hazır hale getirilebilir" dedi

BİZE GÜVENMİYORSA 
BİZ ÇEKİMSER KALIRIZ
Öztrak, MHP Genel
Başkanı Devlet Bah-
çeli'nin, 'CHP'ye gü-
venim yok'
sözlerinin hatırlatıl-
ması üzerine, "Bizim
FETÖ'nün siyasi aya-
ğının araştırılması
için vermiş olduğu-
muz önerge henüz
genel kurula in-
medi. Eğer Sayın
Bahçeli, Cumhur İtti-
fakı içindeki orta-
ğıyla birlikte
FETÖ'nün siyasi aya-
ğıyla ilgili araştırma
önergesi verecekse,
bizim grup başkan-
vekili arkadaşlarımız
ve meclis grubumuz
bunu genel kurula
indirmezler ama
bekliyoruz. Mecliste
gerekli çoğunluğa
sahipler. Eğer bize
güvenmiyorlarsa ve
bizim oy dahi ver-
mememizi istiyor-
larsa biz çekimser
de kalırız. Ama ge-
tirsinler şu önergeyi

görelim. Bakalım
Cumhur İttifakı içeri-
sinde birbirlerine
olan bağlılıkları ne
kadarmış" değerlen-
dirmesini yaptı. Özt-
rak ayrıca, CHP
Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nun eşi Selvi Kılıç-
daroğlu, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğ-
lu'nun eşi Dilek İma-
moğlu, eski HDP Eş
Genel Başkanı Sela-
hattin Demirtaş'ın
eşi Başak Demir-
taş'ın birlikte, Sela-
hattin Demirtaş'ın
'Devran' isimli kitabı-
nın okuma tiyatro-
sunu izlemesi ile
ilgili olarak ise "Bu
sosyal bir olaydır.
Dolayısıyla bu tür
sosyal olaylar neden
bu ülkede yadsını-
yor. Neden illa ku-
tuplaşma isteniyor
bunu bizim anlaya-
bilmemiz mümkün
değil" diye konuştu.

Bu hakikaten
haysiyetsizlik
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent 
Turan’ın "100 farklı belediye AK Parti'ye
geçiyor" iddiasına sert sözlerle yanıt
veren Saadet Partisi lideri Karamolla-
oğlu, "Bu hakikaten haysiyetsizlik" dedi

AK PArtİ
Grup Başkan-
vekili Bülent

Turan, partisinin Küçük-
kuyu Belde Teşkilatı’nın
7’nci Olağan Kongre-
si’nde açıklamalarda bu-
lunmuştu. Turan,
önümüzdeki günlerde,
diğer partilerden 100'e
yakın belediye başkanının
AK Parti rozeti takaca-
ğını söylemişti. Saadet
Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu,
AK Parti Grup Başkan-
vekili Bülent Turan’ın
sözlerine cevap verdi.

Buna insanlık denilir mi?

Partisinin Kahramanmaraş Elbistan 7. Olağan İlçe
Kongresi'nde konuşan Karamollaoğlu, "Yakında 100
tane belediye AK Parti’ye geçiyormuş. Vay canına!
Nasıl olmuş bu iş? Belediye başkanı diyor ki ‘Kusura
bakma, ben mecburum bunu yapmaya. Bu beni utan-
dırıyor ama mecburum. Borcu ödeyemiyorum, ben-
den önceki belediye bunu başıma bela etmiş.
Hükümet de diyor ki gel benim yanıma ben öderim.
Bu hakikaten haysiyetsizlik ya! Bir de bununla övünü-
yorlar. Böyle bir mantık olur mu ya? Ülke böyle yöne-
tilir mi? Bunun adına demokrasi denir mi? Buna
insanlık denilir mi? Belediye başkanlarının 100 tanesi
geçecekmiş! İktidar partisine geçmeleri belki sağlanır
ama ben inanıyorum ki samimi olan herkes bundan
dolayı bu iktidara hınç besler" açıklamasını yaptı. 

Soylu’dan ‘İdlib’ 
için yardım çağrısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib için
başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili,
"Bu kampanya, sınırımızın hemen dışında
ölümden kaçan insanlar içindir" dedi

İçİşlerİ Ba-
kanı Süley-
man Soylu,

Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığı'nda
(AFAD) düzenlenen
'İdlib Yardım Kampan-
yası Basın Tanıtım Top-
lantısı'na katıldı.
Toplantıya Bakan Soy-
lu'nun yanı sıra AFAD
Başkanı Mehmet Güllü-
oğlu, Türk Kızılayı Genel
Başkanı Kerem Kınık,
Türkiye Diyanet Vakfı
2'nci Başkanı İhsan Açık
ile kampanyaya destek veren sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri katıldı.

Şimdi el uzatma zamanı

Bakan Soylu, konuşmasında, İdlib'deki insanlık dra-
mına bir nebze olsun çare olmak için 'Biraradayız, 
İdlib'in Yanındayız' isimli bir yardım kampanyasını
başlattıklarını söyledi. Türkiye'de 2017 yılında 175
bin, 2018'de 268 bin, 2019'da ise 454 bin kaçak göç-
menin yakalandığını ancak batıdaki ülkelerin bu du-
rumu umursamadığını belirterek, "Tepkileri sadece
bize dönüp, 'aman bunları bırakmayın, bunların bize
gelmesini engelleyin' çerçevesinde oldu. Kusura bak-
masınlar, bunu o bölgede savaşa sessiz kaldıklarında
düşünselerdi. Yine kusura bakmasınlar, acımasızca
terör örgütlerine silah gönderdiklerinde bunu düşün-
selerdi" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın girişimleriyle Libya ve İdlib'de ateşkes
olduğunu ve oradaki insanların rahat bir nefes aldı-
ğını belirten Soylu, "Libya ve İdlib'deki insanlar, acı-
masız bombardımanlardan, insanlığı düşünmeyen bu
anlayışlardan şimdilik kurtuldular. Ve şimdi buralara
elimizi uzatmanın tam zamanıdır. Yerinde yardım et-
menin, yerinde onlarla birlikte olmanın tam zamanı-
dır" diye konuştu.

Yüzde 76'sı kadın ve çocuk

İdlib'de iç savaş öncesinde 1,5 milyon insan yaşadı-
ğını, savaş süresince de yoğun bir göç aldığını ve bu-
günkü nüfusunun 3.7 milyon olduğunu ifade eden
Bakan Soylu, "Son dönemde yaşanan gelişmeler ve
çatışmalar neticesinde, 1 Aralık 2019'dan itibaren bu-
güne kadar 312 bin kişi, sınırımıza yakın yerlere doğru
göç etmiştir. Göç edenlerin yüzde 76'sı kadın ve ço-
cuktur. Takdir ederseniz ki bu bir taşınma değildir.
Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla kaçıştır. Sı-
nırımızın dışında, 20 kilometre kadar yakında oluştur-
duğumuz 9 kamp alanına geliyorlar. Arkadaşlarımız
bu kamp alanlarında atılabilecek bütün adımları atı-
yorlar. Biz Somali'den Arakan'a kadar dünyanın her
noktasında en çok yardım yapan ülkeyiz. Kişi başına
gelir seviyemiz yükseldikçe şımarmadık, geleneğimiz-
den, göreneğimizden, bize bırakılan emanetlerden ay-
rılmadık. Çadır dağıtmadan kumanyaya, sağlık
yardımından kış ortamında orada ihtiyaç duydukları
tüm malzemelere kadar, AFAD Başkanlığımız, Kızıla-
yımız, Diyanetimiz ve buradaki tüm yardım kuruluş-
ları her birisi elinden geleni ortaya koymaya çalıştılar”
açıklamasını yaptı. 
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İ stanbul'un en gözde yerlerinden
Kadıköy'deki Moda sahilinin 44
yıllık geçmişe dayanan sorunlu

imar dosyası, yeniden gündeme geldi.
İmar dosyası, İBB Planlama Müdür-
lüğü'nün 20 Kasım 2019'daki başvu-
rusuyla İstanbul 1 No'lu Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Komisyo-
nu'nun gündemine alındı. İBB yetkili-
leri, dosyanın, mal sahibinin talebi
üzerine komisyona gönderildiğini
söyledi.

Karar oy birliğiyle alındı

Moda sahilinde bulunan 75 ada 1 ve
2 No'lu parsellerle ilgili imar dosyası,
İBB Meclisi'nin 13 Aralık 2011'de oy
birliğiyle aldığı kararla 9 yıl önce ka-
patılmıştı. 2011 yılına kadar birçok
kez İBB Meclis gündemine gelen, da-
valara konu olan, Moda sahilinde
betonlaşmaya yol açacağı için 
kamuoyunda tartışılan toplam 
5 bin 605 metrekarelik arazi, 'Moda
Teras Kafe' olarak biliniyordu.
Özellikle dönemin Kadıköy Belediye
Başkanı CHP'li Selami Öztürk ve o
dönem İBB Meclis üyesi olan Gürsel
Tekin ile Hüseyin Sağ, söz konusu
alanın imara açılmak istenmesine
tepki göstermişti. Mimarlar Oda-
sı'nca açılan dava ve kamuoyundan
gelen tepkilerin ardından 2011'de İBB
Meclisi, 1994 tarihli plan kararlarına
dönülmesine karar vermiş, bu karara
arsa sahiplerinin yaptığı itirazı da oy
birliğiyle reddetmişti.

5 kat istediler İBB vermedi

İBB Meclisi'nin 2011'de aldığı kararla
ilgili imar dosyasında yer alan bilgi-
lere göre, söz konusu arazinin mülki-
yeti Soytaş Holding'e ait. 3 Mayıs
2005 tarihli bir gazetede yer alan ha-
berde, Soytaş Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı İsmail Kolat, burada
gerçek mağdurun kendileri olduğunu
söylemiş, arsayı satın aldıkları 1976
yılında imar durumu turistik tesis
olarak ve 30 metre yükseklik 10 katlı
bina yapma izni olduğunu belirtmişti.
Kolat, "1981 yılında Anıtlar Kurulu
bölgeyi sit alanı ilan edince elimiz ko-
lumuz bağlandı" diyerek, "Ancak bir
süre sonra bölge sit alanından çıka-
rıldı. 30 metre yüksekliğinde bir yapı
izni verseler bile, oraya o yapıyı yap-
maya çevre ve kamu anlayışıma ters
düşer. Biz oraya bölgenin ihtiyacına
cevap verecek, silueti bozmayacak
çok fonksiyonlu bir tesis yapmak isti-
yoruz. Emlak vergimizi veriyoruz.
Kamulaştırma veya takas gibi her

türlü çözüme de razıyız" açıklamasını
yapmıştı. O dönem arsa sahipleri,
2011 yılında İBB'ye sundukları;
ancak İBB Meclisi tarafından kabul
edilmeyen tekliflerinde ise arazinin
1800 metrekarelik kısmının yeşil
alana ayrılmasını diğer kısmına ise 5
kat yüksekliğinde konut yapılmasına
izin verilmesini önermişti.

İBB Meclisi, neden reddetti?

İBB Meclisi'nce 2011 yılında istenen
imar planı değişikliği özetle şu 
gerekçeyle reddedilmişti:
"İstanbul II No'lu Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu kara-
rında söz konusu parsellerdeki ağaç-
ların korunması gerekli anıt ağaçlar
olarak tescil edildiğinden, parsellere
önerilen konut+ticaret fonksiyonları
3621-3830 sayılı yasalara ve yönet-
meliğine aykırı olduğundan, kıyı ka-
nununa göre hazırlanmış olan mer'i
plan kararlarına aykırı, plan bütünlü-
ğünü bozucu, yapı ve nüfus yoğunlu-
ğunu artırıcı, donatı azaltıcı, emsal
teşkil edici olduğundan müdürlüğü-
müzce uygun görülmemektedir."
DHA

İBB Meclisi'nce 9 yıl önce oy birliğiyle kapatılan, Moda sahilinin
sorunlu imar dosyası, yeniden gündeme geldi. 'Moda Teras Kafe'
olarak da bilinen arazinin sahipleri, 44 yıllık sorun için yeni 
taleple İBB'ye başvurdu. Arazide anıt ağaç bulunduğu için 
İBB tarafından başvuru dosyası, Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildi
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TabiaT Varlıkları'na gönderilen, Mo-
da'daki arazi ile ilgili yeni talebin ne ol-
duğu konusunda ise ibb yetkilileri, bilgi
vermedi. ibb yönetimine yakın kaynak-
lardan edinilen bilgiye göre, arazi
sahiplerinin talebi ne olursa
olsun, 2011 yılında ibb
Meclisi'nin oy birliğiyle al-
dığından farklı bir karar
alınması söz konusu ol-
mayacak. Kadıköy be-
lediyesi eski başkanı
Selami Öztürk konuyla
ilgili yaptığı açıklamada,
"10- 15 yıl sonra konunun
yeniden gündeme gelmesi

enteresan. Hatırlıyorum, mal sahipleri
yurt dışından bir resim bulup, getirmiş-
lerdi. anıtlar Kurulu'nu o resimle ikna et-
meye çalışmışlardı; imara kapalı olduğu

için 'işte bakın, burada eskiden bina
vardı' diyerek. ancak bölgede

oturan eski sakinlerden
kimse, öyle bir binanın ol-
duğunu hatırlamıyor.
Oraya 5- 10 katlı bina ya-
pılmaya kalkılması, kıya-
meti kopartır. ama mal
sahibini de fazla mağdur

etmeden belki 1- 2 katlı bir
şeyle yapılabilir" önerisinde

bulundu. 

5 KAT KIYAMET KOPARIR!

ONAT KUTLAR 

BiR SENLiKTiR

PKK terör 
örgütü 

tarafından
25 yıl önce 
katledilen
şair, yazar,

sinema
eleştirmeni 
Onat Kutlar

vefatının 
25’inci yılında

Kadıköy
Belediyesi 

Süreyya
Operasında
düzenlenen

“Onat Kutlar
Bir Şenliktir” 

adlı programla
anıldı

PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği bom-
balı saldırı sonucu ağır yaralanan ve 11
Ocak 1995’te hayatını kaybeden Onat

Kutlar’ın anısına, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera-
sında anma programı düzenlendi. Etkinliğe Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan
Odabaşı, Onat Kutlar’ın eşi Filiz Kutlar ve Onat Kut-
lar’ın yakın dostları katıldı. “Onat Kutlar Bir Şenlik-
tir” anma programının sunuculuğunu, senaryosunu
Onat Kutlar’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Ömer Ka-
vur’un yaptığı “Yusuf İle Kenan” filmi ile 1979 yı-
lında 15 yaşında ilk kez kamera karşısına geçen
oyuncu Cem Davran ile yazar Zeynep Oral yaptı.
Zeynep Oral ile Cem Davran’ın Kutlar'ın hayatına ve
eserlerine ilişkin bilgiler aktardığı gecede, Kutlar'ın fo-
toğraflarından ve konuşmalarından oluşan filmler de
gösterildi.

Cebenoyan’ı da unutmadı

Açılışta konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı, Onat Kutlar’ın sadece bir yazar
ve şair değil, Sinematek’ten İstanbul Film Festivali’ne
uzanan biz dizi kolektif çabanın kurucusu ve yöneti-

cisi olduğunun
altını

çizdi. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, "Onat Kut-
lar'ın mirası, insanımızın dört bir koldan kuşatıldığı
bugün, her zamankinden daha değerli bizim için.
Onat Kutlar, aynı adı taşıyan şiirinde 'Ne kalacak biz-
den geriye?' diye sorar. Bize düşen şimdi bu salonda
sevgili Onat Kutlar'a ‘İnsan kaldı, şiir kaldı, aşk kaldı,
umut kaldı’ diye seslenmek olacaktır" diye konuştu.
Odabaşı, Onat Kutlar’la birlikte aynı saldırıda haya-
tını kaybeden Yasemin Cebenoyan’ı da rahmetle
andı.

23 yaşında olgun bir yazar

1965'te Onat Kutlar ve arkadaşları tarafından kuru-
lan Türk Sinematek’in kurucularından Cevat Çapan
da gecede bir konuşma yaptı. Onat Kutlar'ın 1959 yı-
lında 23 yaşında yazdığı ‘İshak’ isimli kitabıyla tanın-
dığını belirten Çapan, "Birdenbire olgun bir yazar
gibi karşılandı. Kimse 'Ne kadar genç bir yazar, ne
kadar acemice yazılmış bu kitap ve öyküler' diyemedi.
Olgun bir usta çıkmıştı karşımıza. Onat Kutlar saygı
duyulan, sevilen, deneyimli ve kendinden yaşça
büyük eleştirmenler tarafından da benimsenen bir
isim oldu” diye konuştu. Yazar Adnan Özyalçıner ve
Hülya Uçansu’nun da konuşmacı olarak yer aldığı
gecede usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Onat Kut-

lar'ın "Yeter ki Kararmasın" ve “Gün-
demdeki Konu” eserlerinden

bir seçkiyi seslendirdi.
UFUK ÇOBAN

Şarkılara 
eşlik ettiler
Çatalca Belediyesi Türk Sanat Müziği
Korosu ilk konserinde sergilediği 
performansla izleyenleri büyüledi. 
Konserde adeta zamanda yolculuk yapan
dinleyiciler şarkılara alkışlarıyla eşlik etti

Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner tarafından belediye bünyesinde
kurulan Türk Sanat Müziği Korosu ilk

konserini verdi. Nazım Özbay Kültür Merkezi'nde
gerçekleşen konsere; Belediye Başkanı Mesut
Üner, eski Belediye Başkanı İsmail İp, AK Parti
İlçe Başkanı Yusuf Aslan, Belediye Başkan yar-
dımcıları ve Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 

3 ayda hazırlandılar

TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Şef Cengiz-
han Sönmez yönetimindeki Türk Sanat Müziği
Korosu, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz eserlerin-
den oluşan zengin bir repertuvar ile dinleyicilerin
karşısına çıktı. 3 ay gibi kısa bir sürede çalışmala-
rını başarıyla tamamlayarak ilk konserini veren 50
kişilik koro, konserde birbirinden eşsiz parçalarını
seslendirerek salonu dolduran müzikseverlere do-
yumsuz bir gece yaşattı. Koro öğrencileri tarafın-
dan solo performansların da sunulduğu konserde
adeta zamanda yolculuk yapan dinleyiciler şarkı-
lara alkışlarıyla eşlik etti. Yaklaşık 3 saat süren kon-
ser boyunca dinleyicilere muhteşem bir müzik
ziyafeti sunan Çatalca Belediyesi Türk Sanat Mü-
ziği Korosu’nun performansı, müzikseverler tara-
fından uzun süre ayakta alkışlandı.

Birgör de sahne aldı

Türk Sanat Müziği Korosunun ardından TRT İs-
tanbul Radyosu Ses Sanatçısı Türk Sanat Müziği-
nin eşsiz seslerinden Ayşen Birgör sahne aldı.
Keyifli zaman geçiren dinleyiciler muhteşem ge-
cede Türk Müziğinin unutulmaz eserlerini usta ses
Ayşen Birgör ile hep bir ağızdan söyledi. Belediye
Başkanı Mesut Üner, "Biz, değerli Başkanımız İs-
mail İp’in Türk Sanat Müziği Korosu için attığı to-
humları şimdi suluyoruz. Çatalcamızdaki
yeteneklerimizi ortaya çıkarmanın gururunu yaşı-
yoruz. Bu muhteşem konser için Eğitmenimiz Şef
Cengizhan Sönmez’e, koromuzdaki tüm öğrenci-
lerimize ve bu gece bizi yalnız bırakmayan değerli
sanatçımız Ayşen Birgör’e teşekkürlerimi sunuyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin
gününü kutladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gaze-
tecileri Günü nedeniyle ilçede

görev yapan basın emekçileri ile bir araya
geldi. Olta Restoran’da düzenlenen öğle
yemeğinde Silivri Belediye Başkan Yardım-
cısı Emre Sarısaltıkoğlu, Silivri Belediyesi
Özel Kalem Müdürü Gökhan Daşgın,
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Duygu Kartal, Silivri Belediyesi Basın Da-
nışmanı Eren Ermiş hazır bulundu. Basın
mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Yıl-
maz, zor şartlar altında büyük özveriyle
görev yapan gazetecileri tebrik etti. 

Gazetecinin sesi kısılamaz

Silivri’deki yerel basın çalışanlarının İstan-
bul 3.Bölge’de fark edilen bir konumda ol-
duğunu belirten Başkan Yılmaz, "Bir yıl
önce belediye başkan adayıydım ve yine bu
restorandaydık. Nasıl bir ‘Marka Kent Si-
livri’ yaratmak iste-
diğimizi,
hayallerimizi, si-
zinle paylaşmıştık.
Bugün Cenab-ı
Allah bunu nasip
etti ve 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler
Günü’nde yine bu-
rada birlikteyiz. Ül-
kemizde görev
yapan cefakâr tüm
basın emekçilerinin
bugününü sizlerin
aracılığı ile kutluyo-
rum. Bir dönem
Bengü Türk TV’de
2 yıl Genel Koordinatörlük görevi yürüt-
tüm. Zorluklar, dar ve kısıtlı imkânlar ile
yayın yaptığınızı biliyorum. Üçüncü
Bölge’de yerel gazeteciliğin en çok yapıldığı
bölge ve Silivri bu bölgede öncü diyebili-
rim. Yerel ve ulusal basın ilkeli, tarafsız bir
habercilik anlayışı içerisinde asli işini yaptı-
ğında, siyasilerin yaptığı ve yapacağı eylem-
lerde kendine çekidüzen vermesine katkı
sağlıyor” diye konuştu. 
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A K Parti, imar planlarında karşıla-
şılan davaların ivedi yargılama ile
mahkemelerde görülmesinin

önünü açan, kaçak yapılarla ilgili düzen-
lemeler getiren, yüksek binaların inşasının
önüne geçilmesini amaçlayan kanun tek-
lifini TBMM Başkanlığı'na sundu. AK
Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,
"Artık kaçak yapıların yaptırımı ağır ola-
cak" dedi.

Kaçak tapuya bildirilecek

Teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulması-
nın ardından açıklama yapan Mehmet
Muş, 37 maddelik yasa teklifi ile kaçak
yapılarla ilgili cezai yaptırımların artırıla-
rak yeniden düzenlendiğini belirtti.  Tek-
lifle kaçak olarak bilinen ya da ruhsatın
dışında eklemeler yapılmak suretiyle, or-
taya çıkan imalatlara yönelik tapuya bildi-
rim zorunluluğunun getirildiğini aktaran
Muş, "Bir bina eğer kaçak yapılırsa ya da
metrekaresinden fazla bir inşaat ortaya
koyulursa bu tespit edildiğinde tapuya bil-
diriliyor. Bir vatandaşımız bir mesken al-
maya gittiği zaman, eğer binada böyle bir
aykırılık söz konusuysa bunu görecektir.
İmalatçı tarafından ruhsata uygun hale
getirilinceye kadar ve bu idare tarafından,
belediye tarafından onaylanana kadar ta-

puda bu kalacaktır. Düzeltildiği duru-
munda tapudan kalkacaktır" dedi.

Belediye yıkmazsa bakanlık yıkacak

Muş, ruhsatsız yapılan ya da kaçak yapı-
ların tespiti halinde ortaya çıkacak olan
tutanağın bir kopyasının Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı'na gönderileceğini vurgula-
yarak, "Bu kaçak kısımlar vatandaşlar
tarafından düzeltilmesi talep edilecek.
Eğer vatandaş bunu yapmazsa ilgili bele-
diye bunu gerçekleştirecek. Eğer ilgili be-
lediye bunu yapmazsa; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı devreye girerek, kaçak yapıyı yı-
kacaktır. Burada ortaya çıkacak masraflar
ve tüm harcamalar yüzde yüz artırılarak
oradaki belediye idaresi tarafından öde-
necek. Eğer ilgili idare bunu ödemezse,
merkezi hükümet kendisine gönderilen
ödemelerden kesecektir" diye konuştu.

Yaptırımı çok ağır olacak

Muş, teklifle kaçak yapılarla ilgili bazı
cezai müeyyidelerin getirileceğini belirte-
rek, "Kaçak yapılar noktasında cezai yap-
tırımlar getiriyoruz. Para cezalarında
artırıma gidiyoruz. Türkiye'de kaçak yapı-
larla ilgili bir metrekare belirleniyor, met-
rekare başına bir rakam belirleniyor. 81
vilayette de bu aynı uygulanıyor. Burada

bir artışa gidiyoruz. Bir de rakam belirle-
nirken arsanın emlak değeri baz alınarak
ceza daha da artarak uygulanacak. Eğer
kaçak yapı ortaya çıkmışsa yıkılacak
ve para cezası artırılacak. Artık kaçak ya-
pıların yaptırımı ağır olacak" dedi.

Yükseklik kısıtlanacak

Muş, teklif ile bina yüksekliklerine kısıt-
lama getirileceğini belirterek, "Yatay mi-
mari uygulamasında da değişikliğe
gidiyoruz. Bundan sonra istendiği kadar
bina yüksekliğine gidilmeyecek. Artık or-
talama yüksekliğine bakılarak belirlene-
cek. Bundan sonra yükseklik kısıtlanacak.
Mevcut yapılarda ise bunların düzeltilme-
sini istiyoruz. 1 Temmuz 2021'e kadar be-
lediyelerin bunları düzeltmesi istenecek.
Eğer belediye bunu yapmazsa, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı devreye girecek.
Kaçak yapılarda olduğu gibi ortaya çıka-
cak masraflar yüzde yüz artırılarak bele-
diyelere yüklenecek" diye konuştu.

Rant bölüşülecek

Parsel bazlı imar değişiklikleri ile ilgili de
düzenlemeye gidildiğini kaydeden Muş,
"Bundan sonra hiçbir belediye parsel bazlı
imar değişikliğine gidemeyecek. Ancak,
talep olması halinde bütün maliklerin rı-

zası alınarak ada bazlı bir değişikliğe gide-
bilecek. Burada ortaya çıkacak bir değer
varsa; değer artışının tamamı kamuya ge-
çecek. Burada ki oranlar şöyle olacaktır;
büyükşehirlerde ortaya çıkacak değer artı-
şının yüzde 25'i ilçe belediyesi, yüzde 25’i
büyükşehir, yüzde 25'i Çevre Şehircilik Ba-
kanlığı, yüzde 25'i de Maliyenin hesabına
yatırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Her yere iskele yok!

Muş, köylerde yapılacak olan yapılarla
alakalı vatandaşın Valiliklerden onay al-
masını getirdiklerini kaydederek, "Şehir-
lerdeki gibi masraflar onlardan
alınmayacaktır. Sahil şeridinde yer alan
kadim köylerimizde vatandaşların bakım
yapma imkanına kavuşmalarını sağlıyo-
ruz. İmar barışına müraacat edip burada
‘kayıt belgesi' alan vatandaşlarımızın,
güçlendirme yapmalarının önünü açıyo-
ruz. Özellikle sahil kesimlerinde, kumsal-
larda iskeleler yapılıyor, buna son
veriyoruz. Ancak burası eğer kayalıksa 
çıkarılacak yönetmeliğe göre kayalık alan-
larda yapılmasına müsaade edeceğiz.
Kumsal alanlarda oteller iskele yapıyor.
Bu da kumsala zarar veriyor. Bundan
sonra yenilerine müsaade etmeyeceğiz"
ifadelerini kullandı. DHA
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Yerel yönetimlerin

imar yetkilerini 
kısıtlayan kanun teklifi 

AK Parti tarafından 
TBMM'ye sunuldu. 

AK Parti Grup
Başkanvekili Mehmet 
Muş, kaçak yapıların
yaptırımlarının ağır
olacağını belirterek, 

“Bundan sonra hiçbir
belediye imar bazlı 
imar değişikliğine

gidemeyecek.  
Yükseklik kısıtlanacak”

dedi. Muhalefet,
AK Parti'nin

büyükşehirleri 
kaybettikten sonra

böyle bir teklif
hazırladığını savundu

IMAR RANTINA 
BUYUK DARBE!

At ve fayton sahipleri ile Adalar sakinleri, Büyükada Saat Meydanı’nda
toplanarak “atlarımızı geri verin” sloganıyla eylem yaptı

Geçen ay ruam hastalığı tespit edilen toplam
105 atın itlaf edilmesi üzerine, Adalar'da 3 ay
süreyle faytonların çalışması durduruldu. Ada

sakinleri, hayvanseverler ve faytoncular ise atların ahır-
larda kapalı tutulduğunu, hareketsiz kalan atların felç ola-
cağını belirterek, durumlarının iyileştirilmesini istediler.

Ahırda felç olurlar

Faytoncu aileleri ve Adalar Demokrasi Meclisi'nce yapı-
lan açıklamada, "Heybeliada ve Burgazada’daki fayton-
culara, 'sizin atlarınız temizlendi' dendi. O halde Heybeli
ve Burgaz’daki atlar niçin karantinada? Peki bu 3 adada
25 gündür sürdürülen karantinaya sözcüğün tıbbi anla-
mıyla karantina denilebilir mi? Zira karantinanın uluslar-
arası şartlarının hiçbirine uyulmadığı ortada. Herkes
biliyor ki adı 'karantina', aslı 'ahırlara kapatma'. Ayrıca
atlar hakkında birazcık bilgisi olan herkes bilir ki, hareket-
siz kalan atlar felç olurlar. Bu kaçınılmaz bir son. Nitekim
hareketsizliğe mahkum edilen atların, şimdiden kasla-
rında erimelerin başladığını, bacaklarının şiştiğini, bağı-
şıklık sistemlerinin çökmeye yüz tuttuğunu, geri dönüşü
olmayan hasarların ortaya çıktığına büyük üzüntüyle
tanık oluyoruz. Her gün farklı sayılarda at ölümlerinin
haberini alıyoruz. Son derece kısıtlı bir alanda, son derece
kısıtlı bir süre hareket etmelerine izin verilen atlarımız, ka-
rantina adı altındaki bu hapis sürdüğü takdirde katledil-
miş olacak. Böyle bir toplu kıyıma davetiye çıkaran bu
uygulamaya derhal son verilmeli ve atların canına kaste-

den bu uygulamanın 3 ay süreceğini ilan eden, atların 25
gündür çektikleri eziyeti yürürlükte tutan yetkililer hak-
kında soruşturma açılmalı. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını koruma kanunu uyulmamak için mi var? Bu
sözde karantinaya, atların göz göre göre ölüme mahkum
edilmesine sessiz kalınabilir mi? Adalar'daki atlar Ada-
lar'da kalmalıdır. Saldım çayıra, mevlam kayıra denemez.
Barınmaları, beslenmeleri, bakımları sorumlu kurum ve
kuruluşlar tarafından sağlanmalıdır" denildi.

Şartları iyileştirilmeli

Adalarda faytonların şartlarının iyileştirilerek devam et-
mesi gerektiğini ifade eden Gülşin Gürkan, “Ben 10 sene-
dir adada yaşıyorum. Büyükada’ya geldiğimden beri
faytonlarla iç içeyiz. Burada faytonların iyileştirilerek sür-
dürülmesini istiyoruz. Adalarda fayton sorunu yeni değil,
Adalar'da fayton sorunu dönem dönem gündeme geliyor
buranın ulaşım planı ile ilgili olarak. Biz Adalılar olarak
faytonun iyileştirilerek sürüdülmesini istiyoruz. Evet şu
anda yaşam koşulları iyi değil farkındayız, faytoncuların
da bunda bir miktar sorumluluğu var ama kamu otorite-
lerinin sorumluluğunu bu noktada daha önemli buluyo-
rum. Faytoncuların bir sürü talebi oldu. Adalar'da hayvan
hastanesi kurulmasından, atların nefes alacağı gezinti
alanının oluşturulması yönünde. Hiçbir zaman bunlara
bir karşılık alamadılar. Zaten buradaki ahırlar da çok pro-
fesyonel ahırlar değiller. Bunların iyileştirilmesi gerek”
şeklinde konuştu. DHA

İBB’in talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB)

şirketlerinin, TCDD’nin
Haydarpaşa ve 

Sirkeci garlarının 
depo sahalarını 

kiralamak üzere açtığı 
ihaleden hukuksuz

şekilde elenmesi
sonrasında ihalenin 

iptali ve yürütmesinin
durdurulması istemi 

ile açtığı davada
talep reddedildi

Tarihi Haydarpaşa ve Sir-
keci garlarındaki yaklaşık
29 bin metrekarelik atıl

depo sahalarını, kültür ve sanat etkin-
liklerinde kullanılmak üzere 15 yıllı-
ğına kiralamak için TCDD'nin  4
Ekim 2019 tarihinde açtığı ihaleye
teklif sunan ve hukuksuz şekilde ele-
nen İBB’nin iştirak şirketleri Kültür
A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş
tarafından 21 Ekim 2019 tarihinde
ihalenin yürütmesinin durdurulması
ve iptali istemi ile dava açılmıştı.

Ana karar bekleniyor

İstanbul 11. İdare Mahkemesi tara-
fından 6 Ocak 2020 tarihinde dava-
nın yürütmeyi durdurma talebi ile
ilgili kısım karara bağladı. Kararda,
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun
“Yürütmenin durdurulması” başlıklı
27. maddesinde Danıştay veya idari
mahkemelerin, idari işlemin uygulan-
ması halinde telafisi güç ve imkansız
zararların doğması ve idari işlemin

açıkça hukuka aykırı olması şartları-
nın birlikte gerçekleşmesi durumunda
davalı idarenin savunması alındıktan
veya savunma süresi geçtikten sonra
gerekçe göstererek yürütmenin dur-
durulmasına karar verebileceklerinin
hükme bağlandığı hatırlatıldı. Dosya
incelendiğinde kanun hükmünde ön-
görülen şartların birlikte gerçekleşme-
diği anlaşıldığından yürütmenin
durdurulması istemi reddedildi. Yü-
rütmeyi durdurma talebini reddeden
mahkeme, İBB'nin davaya müdahil
olma talebini ise kabul etti. Şimdi
mahkemenin, ihalenin iptaline ilişkin
ana kararı bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

TCDD'nin  4 Ekim 2019 tarihinde
açtığı kiralama ihalesine  4 teklif su-
nulmuş, 2 şirket elenirken sona; Ok-
çular Vakfı'nın kısa süre öncesine
kadar genel müdürlüğünü yapan eski
İBB çalışanı 33 yaşındaki Hüseyin
Avni Önder'e ait Hezarfen Danış-

manlık Limited Şirketi ve İBB’nin işti-
rak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-
Metro A.Ş-Medya A.Ş'den oluşan
konsorsiyum kalmıştı. TCDD’nin
tahmini aylık kira bedelini 30 bin TL
olarak belirlediği ihalede Hezarfen
Danışmanlık aylık 300 bin TL, İBB
konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif
sundu. Tekliflerin açıklanmasının ar-
dından, 15 gün içinde tarafların pa-
zarlığa çağrılacağı açıklanarak ihale
sonlandırılmıştı.
İhale komisyonunun tarafları pazar-
lığa davet etmesi beklenirken 18 Ekim
2019 günü ihalenin gerçekleştirildiği,
İBB'nin davet bile edilmeden yazılı
olarak elendiğinin bildirildiği ortaya
çıkmıştı. İhaleye tek başına davet edi-
len Hezarfen Danışmanlık'ın rakamı
350 bin liraya çıkardığı ve ihaleyi al-
dığı açıklanmıştı.
İBB konsorsiyumu, Bölge İdare
Mahkemesinde ihalenin yürütmesi-
nin durdurulması istemi ile iptal da-
vası açmışlardı.

ATLARIMIZI GERi VERiN!

Mezarlık değil
çöplük sanki!
Şişli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönem-
ine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nda bazı
mezarlar kazılmış, mezar taşları kırılmış veya
yerinden sökülmüş durumda. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin sorumluluk
alanında bulunan tarihi mezarlıktaki duruma
çevre sakinleri tepki gösterdi

ŞiŞli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı
dönemine dayanan tarihi Maçka Mezar-
lığı'nın bugünkü durumu içler acısı.

İBB'nin sorumluk alanında bulunan kapısında kilit
bulunmayan, isteyen herkesin rahatlıkla girebildiği
tarihi mezarlıkta çoğu mezar taşı kırılmış veya ye-
rinden sökülmüş durumda. Her yerinde çöp bulu-
nan ve ateş yakılan mezarlıkta, bazı mezarların da
kazıldığı görülüyor. Maçka Mezarlığı'na son defin
işleminin 1935 yılında yapıldığı biliniyor. Bu tarih-
ten sonra mezarlığa defin yapılmamış. Mezarlık za-
manla unutulmaya yüz tutmuş. Çevrede
yaşayanlar ve mezarlığın içler acısını halini görenler
yetkililerin bir an önce adım atması gerektiğini ifade
ediyor.

Tarihi bir ayıp
Şişli'de yaşayan ve her gün mezarlığın önünden
geçtiğini ifade eden İbrahim Ekdial yetkililere çağ-
rıda bulundu. Ekdial, "Mezarlıklar aslında insan-
larla birlikte, hele Maçka gibi bir ortamda, şehrin
içinde olduğunda çok daha önem kazanıyor. Bun-
lar bizim tarihimizle birlikte korumamız gereken
yerler. Bu olaylar sadece dini gözle değil, sosyolojik
olarak insanın geçmişiyle olan bağını gösteren var-
lıklar. Bu yüzden mezarlıklara daha büyük özen
göstermek durumundayız. Hangi dine ait olursa
olsun, bu topraklarda yaşamış olan insanların varlı-
ğını ancak öyle hissedebiliyoruz. Elbette bu mezar-
lıkta çoğu zaman dışarıda kalan insanlar burayı bir
barınak gibi kullanabiliyor. Belediyeler başta olmak
üzere dikkat edilmesi gerekiyor. En çok da temizliğe
dikkat edilmeli. Mezar taşlarına yapılan her türlü
kötü muamele, bunları sökmeleri, kazmaları acı ve-
rici bir şey. Tarihimize büyük bir acı veriyorlar” dedi. 

Mehmet Muş, bundan böyle
kaçaklara çok ağır yaptırımlar
geleceğini söyledi. 
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Y unanistan’ın çok okunan gazetelerinden
Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda yer
alan haberde Yunanistan Başbakanı Kiria-

kos Miçotakis’in geçen hafta ABD Başkanı Do-
nald Trump ile görüşmenin detayları ortaya çıktı.
Geçen hafta İran’ın Irak’taki ABD üslerini balistik
füzeyle vurmasının üzerine gerçekleşen görüşme,
gündeme çok gelmemiş ve Amerikan basını da
Trump’ın Miçotakis ile yaptığı görüşmeden sonra
kurmaylarıyla Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’ndaki
bodruma inmişti.

Türkiye'yi şikayet etti

Yunan basını, Miçotakis ile Trump’ın Türkiye’nin
bölgedeki gerilimi artıracak hamleleri için bir acil
iletişim danışma hattı oluşturması konusunda
hemfikir olduğunu yazdı. İki gün süren temaslarda
Miçotakis’in Yunanistan’ın “kırmızı çizgilerini” an-
lattığı ve Türkiye’nin hamlelerinden rahatsızlık
duyduğunu aktardığı belirtildi. Miçotakis’in
Trump’a özellikle Türkiye ile Libya arasında imza-
lanan anlaşmadan yakındığı belirtildi.

Özel bir hat kurdular

Yunan basınında yer alan haberlerde bu hattında
sorumluluğunu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı
Matthew Palmer’ın üstleneceği belirtildi. Ekathi-
merini’nin haberinde ABD ile İran arasında yaşa-
nan gerilim üzerine Washington’ın Girit’te bir
nükleer denizaltı bulundurmak istediğini Atina yö-
netimine ilettiği ifade edildi. Haberde, Yunanis-
tan’ın F-35 savaş jeti programı için de devreye
girmeye istekli olduğu belirtildi. Miçotakis ile
Trump’ın görüşmesine ABD Başkan Yardımcısı
Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo’nun da
katıldığı belirtilirken bu iki ismin Trump’a durumu
detaylıca anlattığı aktarıldı.
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ŞİNZO ABE’YE YEREL KOSTÜM
Japonya Başbakanı Şinzo
Abe, Suudi Arabistan te-
maslarına başladı… Dün

Suudi Arabistan Kralı Selman ile Krali-
yet Sarayı’nda bir toplantı gerçekleşti-
ren Abe, dün Veliaht Prens Selman ile
bir araya geldi. Yanındaki heyet ile bir-

likte Veliaht Prens Selman’la El-Ula ka-
sabasında görüşen Abe ilginç pozlar
verdi. Yaklaşık 32 bin nüfusu olan ve
tarihi bir geçmişi bulunan El-Ula kasa-
basına kurulan Bedevi çadırında ger-
çekleşen toplantıda ikili samimi
görüntüler verdi. Kuruyemiş, kahve ve

su ikramının olduğu toplantıda eko-
nomi, ticaret, yatırım ve kültür konu-
sunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi
hususunda görüşüldüğü açıklandı.
Abe’nin Bedevi çadırında yerel kostüm
giydiği fotoğrafları Reuters aboneleriyle
paylaştı.

Geçen hafta ABD ile İran arasında yaşanan gerilim sırasında Washington'da kritik bir görüşme gözden kaçtı. Yunanistan
Başbakanı Miçotakis, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis'in
“Türkiye'nin hamlelerine karşı özel bir iletişim hattı” oluşturma konusunda Trump’ı ikna ettiği ortaya çıktı

TURKIYE’YE KARSI
ACIL IMDAT HATTI!

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Suudi Arabistan ziyareti sırasında kurulan özel
çadırda toplantı gerçekleştirdi, üzerine yerel kostüm giyerek kameralara poz verdi

Taal Yanardağı ateş
püskürmeye başladı

Filipinler'in Taal Yanardağı'nda
yaşanan hareketlilik ülkede paniğe

sebep oldu. Reuters'ın servis ettiği
fotoğraflarda volkanın etrafa

püskürttüğü kül ve dumanla birlikte
yıldırımlar da dikkat çekiyor

Filipinler'in Taal Yanarda-
ğı'nda yaşanan hareketlilik böl-
gede paniğe sebep oldu.

Turistlerin yoğun olarak tercih ettiği ülkenin
başkenti Manila’da eğitime ara verildi. Tu-
ristik ada ve çevresinden 16 bin insan tahliye
edildi. Yetkililer tehlikeyi göz ardı eden bazı
“heyecan meraklısı” turistin ise volkanı gö-
rebilmek için yanardağa en yakın kasaba-
lara gittiğini aktardı. Reuters’a konuşan
turist Benny Borenstein, “Bu hayatta bir

kere görebileceğimiz bir deneyim” diyerek
Taal Yanardağı’nın 32 kilometre uzağındaki
Tagaytay kentinden fotoğraf çektiğini söy-
ledi. Başkent Manila’da okullar tatil olur-
ken, 16 binden fazla insan tahliye edildi.

Maskeler tükendi

Manila Uluslararası Havaalanı’ndan dün
240’tan fazla uçuş iptal edilirken bugün
uçuşların kısmen yeniden başlatıldığı açık-
landı. Bölgede elektrik ve su kesintileri ya-

şandığı açıklanırken Reuters, kağıt maskele-
rin tamamen tükendiğini aktardı. Yetkililer
toz ve duman dolayısıyla yaşamın olumsuz
etkilendiğini açıklarken, “Eğer dışarı çıka-
caksanız, bu maskeleri takın” duyurusunu
yaptı. Sülfür kokusunun baskın olduğu böl-
gede çok sayıda insan yüzünü bez mendil ile
kapattı.

Dünyanın en küçüğü

Dünyanın en küçük aktif yanardağı Taal 

Yanardağı'nda yaşanan hareketlilik üzerine
yanardağ çevresinde yaşayanların tahliyesi
sürüyor. Sismologlar, yanardağın volkanik
faaliyetlerinin hızla yükseldiğini ve şaşırtıcı
boyutlara ulaştığını belirtiyor. Filipinler Vol-
kan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü araştırma
baş uzmanı Maria Antonia Bornas
“Magma tespit ettik. Halen derin, yüzeye
ulaşmadı. Yine de her zaman tehlikeli bir
patlama bekleyebiliriz” şeklinde açıklama
yaptı.

DENKTAŞ 
UNUTULMADI

kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
(KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Raif Denktaş, ölümünün 8'inci yıldö-

nümünde düzenlenen törenlerle anıldı. KKTC'nin
başkenti Lefkoşa'da ilk tören Türk Mukavemet
Teşkilatı (TMT) anıtı önünde yapıldı. Anma töre-
nine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan
Ersin Tatar ve üst düzey yetkililer katıldı.

Serdar Denktaş katılmadı

Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş yurtdışında ol-
duğu için anma törenine katılamadı. Aileyi Rauf
Denktaş'ın kızları Değer ve Ender Denktaş temsil
etti. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı
Akıncı, "Rauf Raif Denktaş çok çalkantılı bir dö-
nemde Kıbrıs Türk halkına siyasal önderlik yap-
mış önemli bir kişiliktir. Toplumların yaşamına
yön veren liderler vardır. Bu liderleri yaşadıkları
dönemin koşullarından ayrı olarak değerlendir-
mek mümkün değildir. Onların siyasetini ve karar-
larını etkileyen içinden geçilmekte olan dönemin
tarihsel koşullarıdır" dedi.

Tarihi belirleyici lider

Akıncı, "Rauf Denktaş o tarihsel koşulların belirle-
yici ihtiyaçlarına göre toplumuna hizmet amacıyla
biçimlendirilmiş bir siyasetin uygulayıcısı oldu. Bu
siyasetin temel niteliğini 'Rumların Enosis hedef-
lerinin karşısında durmak ve bunun gerçekleşme-
mesi için içeride ve dışarıda bitmek bilmez bir
enerji ile mücadele etmek' şeklinde özetleyebiliriz.
Kıbrıs Türk halkının bu adada varoluş mücadele-
sindeki en yakın yol arkadaşı Doktor Fazıl Küçük
ile birlikte öncelikle Türkiye’nin ilgisini Kıbrıs’a
çekmek için olağanüstü bir çaba ortaya koydular.
Temel amaçları Kıbrıslı Türklerin bu adada eşit
bir toplum olarak varlığını sürdürmesi ve bir azın-
lık konumuna düşürülmesinin önlenmesiydi. Ne
mutlu ki, bu büyük mücadele sonuç vermiştir ve
Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda hiçbir zaman
Rum Yönetiminin idaresinde bir azınlık olarak ya-
şamayacaktır" diye konuştu. Akıncı, hiç kimsenin
kendilerine haklarını altın tepside sunmayacağının
bilincinde olduklarını da kaydetti. Denktaş'ı anma
töreni, Akıncı'nın konuşmasının ardından sona
verdi. DHA

Düşe kalka yürüdü!
Miss Belçika'da zafer kazanan 23
yaşındaki Celine Van Ouytsel, platformdan
inerken ayağı tökezleyip düştü. Düştükten
sonra genç kadının sütyeninin düşmesi
kafalarda soru işareti yarattı

Belçika, ülkenin en güzel kadınını ön-
ceki gün seçti. 23 yaşındaki sarışın
manken Celine Van Ouytsel, önceki

gün gerçekleşen yarışmada büyük ödülü kazana-
rak tacı taktı. Fakat etkinlik sırasında genç kadının
uzun elbisesinin azizliğine uğrayıp düşmesi sosyal
medyada gündem oldu. Zira gülümseyerek seyir-
cileri selamlayan Celine Van Ouytsel, basamak-
larda tökezledikten sonra yere düştü. Kısa sürede
toparlanarak ayağa kalkan genç kadının sütyeni
bir anda yere düştü. Bu duruma aldırmadan yürü-
yüşünü tamamlayan genç manken, “Tekrar ayağa
kalkmam gerekiyordu. Hayatta da böyle yapılmaz
mı?” dedi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı,
genç mankenin elbisesinin rahatsız göründüğünü
söylerken bazı kullanıcılar ise genç mankenin süt-
yeninin nasıl düştüğünün anlaşılamadığını dile
getirdi.

Donald TrumpKiriakos Miçotakis

Başkent Manila’da okullar tatil olurken, 
16 binden fazla insan tahliye edildi.
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5 GUNDE
20 OYUN 

HAYAL-İ TEMSİL

Eski makyör Dikran Efendi'nin; hayalle hatı-
rayı iç içe geçiren masalı; sahnenin "ilk
kadın"ları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i; ço-
cuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci
karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi
sahnesinde bir araya getiriyor. Ahmet Sami
Özbudak’ın yazıp Yiğit Sertdemir’in yönet-
tiği oyunda Hümay Güldağ, Şebnem Kös-
tem, Yiğit Sertdemir rol alıyor. Oyun, 15-18
Ocak 2020 tarihleri arasında Harbiye Muh-
sin Ertuğrul Sahnesi’nde.

GEÇ KALANLAR

Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüş-
türmek varken, "güzel bir gün"ün bize çıkıp
gelmesi için öylece oturup bekleriz. Çoğu
zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin
bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğ-
leriz. Oysa ihtiyacımız olan tek şey, biraz far-
kındalıktır. Geç Kalanlar, sordukları ve
sordurduklarıyla seyircisine derinlikli bir yüz-
leşmenin resmini gösteriyor. Pervin Ünalp’ın
yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda;
Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gü-
relman, Zafer Kırşan rol alıyor. Oyun, 15-18
Ocak 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat
Nuri Sahnesi’nde.

VAHŞİ BATI

2017 yılında yitirdiğimiz, çağdaş Amerikan
tiyatrosu ve dünya edebiyatının cesur yazar-
larından Sam Shepard, en meşhur oyunu
“Vahşi Batı”da rekabete sürüklenen insanla-
rın kapitalizmin çarkları arasında nasıl öğü-
tüldüğünü anlatıyor. Amerikan toplumunun
vitrininde sunulan “kutsal aile” kavramının
irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle
savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında
yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma göz
önüne seriliyor. Shepard’ın penceresinden
gerçek batıyla yüzleştiğimizde Amerikan rü-
yasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görü-
yoruz. Sam Shepard’ın yazdığı Ergun
Üğlü’nün yönettiği oyunda Ahmet Sara-
çoğlu, Eraslan Sağlam, Rozet Hubeş, Serdar
Orçin rol alıyor. Oyun, 15-18 Ocak 2020 ta-
rihleri arasında Kağıthane Sadabad Sah-
nesi’nde.

ÇIN SABAHTA

Toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, 

mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, seve-
cen iki kadının hüzün dolu öyküsünün ak-
tarıldığı oyunda, insanların birbirlerinin
yaşamlarından nasıl ders alıp hayata
umutla bakabilecekleri aktarılıyor. Nezihe
Meriç’in yazdığı Hülya Karakaş’ın yönet-
tiği oyunda, Ayşe Günyüz Demirci, Hülya
Karakaş rol alıyor. Oyun, 15-18 Ocak 2020
tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi’nde.

KAHVEDE ŞENLİK VAR 

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve
bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan
ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede
Şenlik Var; bir kadın ile bir erkeği karşı kar-
şıya getirir.  Sabahattin Kudret Aksal’ın
uyuşmanın da uyuşmazlığın da en büyük
örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek,
sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir
kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahve-
nin nevi şahsına münhasır garsonunun da
yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve
anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar.
Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kı-
rıklıklarının dillendirildiği bu bol eğlenceli
sohbetin sonu nereye varacaktır? Kozların
kıran kırana paylaşıldığı bu mücadelenin
kazananı kim olacaktır? Kadın mı? Erkek
mi? Yoksa Garson mu?… Sabahattin Kud-
ret Aksal’ın yazıp Murat Ozan’ın yönettiği
oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür
Dereli rol alıyor. Oyun, 15-18 Ocak 2020 ta-
rihleri arasında Üsküdar Musahipzade
Celal Sahnesi’nde.

OCAK’TA BAHAR

2. Dünya Savaşı’nda Yugoslavya adındaki
ülkede büyük bir değişim başlar. 1940 yılın-
dan sonra kapalı kapılar ardında yaşanan
açlık ve yokluk içinde umudun ve sevginin
hikâyesi işlenir. Savaşın yarattığı güç denge-
sinde sömürünün ve manipülasyonların ye-
rini sorgularken çok kültürlülüğün
yaşandığı bu topraklarda kardeşin kardeşi
öldürmesine tanık oluruz. “Ocakta Bahar”
adıyla yazılan oyun 1995 yılında Emir Kus-
turica tarafından Underground (Yeraltı) is-
miyle filme çekilmiştir. Duşan Kovaçeviç’in
yazdığı M. Nurullah Tuncer’in yönettiği
oyunda Aslı Nimet Altaylar, Caner Çan-
darlı, Tankut Yıldız, Alp Tuğhan Taş, Gürol

Güngör, Onur Şirin, Serap Doğan, Cihat
Faruk Sevindik, Berk Samur, Çağlar Ozan
Aksu, Hakan Gümüş, Destan Batmaz, El-
yesa Çağlar Evkaya, Buğra Can Ildırışık,
Hazal Uprak, Aslı Şahin, Damla Cangül
Yiğit, Gül Yıldırım, Ayşe Günyüz Demirci,
Mana Alkoy rol alıyor. Oyun, 15-18 Ocak
2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahne-
si’nde.  

KOMİK-İ ŞEHİR NAŞİT BEY

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından
Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan
oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortala-
rına kadar olan süreçte tiyatromuzun, özel-
likle de Tuluat Tiyatrosu'nun sıkıntılı
dönemlerini, Naşit ve Tiyatrosu'nun yaşa-
dıkları üzerinden aktarıyor. 20. yüzyıl gerçe-
ğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve
yayılması, Şehir Tiyatroları'nın İstanbul ti-
yatro yaşamındaki yeri, yaklaşan 2. Dünya
Savaşı'nın ülkeye ve sanata yansıyan zorluk-
ları, Tuluat Tiyatrosu'nun yeni yol ayrımla-
rına girişi, Naşit'in tanıdığı, tanıştığı
tiyatromuzun önemli adları, Naşit'in aile-
siyle ilişkisi oyunun konusu ve kurgusunda
kendine yer buluyor. Yakın dönem Türk Ti-
yatrosu'na müzikli anlatımıyla, anılarla har-
manlanan bir gözle bakan oyun bizleri bir

zaman yolculuğuna çıkarıyor.
Gökhan Eraslan’ın yazıp Ali
Yaylı’nın yönettiği oyunda;
Ada Alize Ertem, Bora Seçkin,
Can Tarakçı, Emrah Can Yaylı,
Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır,
Göksel Arslan, Mehmet
Avdan, Metin Çoban, Özgür
Dağ, Rahmi Elhan, Semah
Tuğsel, Sinan Bengier, Şeyda Arslan, Rıdvan
Çelebi, Deran Özgen rol alıyor. Oyun, 15-18
Ocak 2020 tarihleri arasında Gaziosman-
paşa Sahnesi’nde.

CİBALİ KARAKOLU

Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koru-
yan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten
günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı
başarıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri
başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki et-
kisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden
olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik ya-
şama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, gül-
dürmek kadar yeniden cevaplanması gereken
pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir.
Henri Keroul ve Albert Barre’in yazıp Nedret
Denizhan’ın yönettiği oyunda; Begüm Yazı-
cıoğlu, Berrin Koper, Cem Uras, Derya Kur-
tuluş Oktar, Doğan Altınel, Eylül Soğukçay,

Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli,
Murat Derya Kılıç, Naci Taşdöğen, Şehnaz
Bölen Taftali, Tarık Şerbetçioğlu, Tuğçe
Açıkgöz, Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 16-
18 Ocak 2020 tarihleri arasında Sultangazi
Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

MATRUŞKA

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar,
çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayış-
lar...  Varoluştan bugüne değişmeyen rutine,
iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir
arada yaşama mücadelesine yeniden ve
farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişki-
lerde ideali arama uğraşını mercek altına alı-
yor. Tuncer Cücenoğlu’nun yazıp Bora
Seçkin’in yönettiği oyunda Cem Karakaya,
Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 15-18 Ocak
2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem 
Yılmazer Sahnesi’nde.

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi
Şehir Tiyatroları,
15-19 Ocak 
2020 tarihleri
arasında 20
oyunla seyirci
karşısına 
çıkıyor. Bu hafta
sahnelenecek
oyunlar arasında
Hayal-i Temsil,
Geç Kalanlar,
Vahşi Batı, 
Çın Sabahta, 
Kahvede Şenlik
Var, Ocak'ta
Bahar ve 
Komik-i Şehir
Naşit Bey gibi
oyunlar var

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Arda Aydın’ın yönettiği Ha-
rikalar Mutfağı’nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki
aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası
anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe,
fare Kazmadiş ve bayan Gülücük’tür. Oyunda ustalığın, bir
işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıka-
bileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu
Aydoğan, Sema Çeker ve Gözde İpek Köse’nin rol aldığı
oyun, 19 Ocak 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul
Sahnesi’nde.

RÜYA(5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması,
doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok
üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılır. Özge Mi-
dilli-Ertan Kılıç’ın yazdığı Özge Midilli’nin yönettiği oyunda
Nilay Yazıcıoğlu, Tarık Köksal, Nilay Bağ, Ceren Kaçar,
Ceysu Aygen, Çağlar Polat, Emre Çağrı Akbaba, Mehtap
Gündoğdu Akbulut rol alıyor. Oyun, 19 Ocak 2020 tarihinde
Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli pal-
yaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olma-
dığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz
pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Girdiği işler-
den çocuksu duyarlılığı nedeniyle bir bir kovulur. Pabuçla-
rına asla kavuşamayacağını düşünüp umutsuzluğa
kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir ve onların deste-
ğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte kah-
kaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam eder. Dersu
Yavuz Altun’un yazıp yönettiği oyunda; Ayşe Günyüz, Çağrı
Büyüksayar, Oğuzhan Oğuz, Gülsüm Alkan, Samet Silme,
Sefa Turan rol alıyor. Oyun, 19 Ocak 2020 tarihinde Kağıt-
hane Sadabad Sahnesi’nde.

BİR KÜMES HİKÂYESİ(5+ Yaş)

Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözün-
den bakan oyun, kümes sakinlerinin maceralarını keyifli,
eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara, birlik be-
raberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi
konular üzerine de önemli mesajlar veriyor. Hilmi Zafer Şa-
hin’in yazdığı Ebru Üstüntaş’ın yönettiği oyunda; Direnç De-
deoğlu, İbrahim Ulutaş, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma

İnan, Hasip Tuz, Kamer Karabektaş, Neşe Ceren Aktay ve
Mana Alkoy rol alıyor. Oyun, 19 Ocak 2020 tarihinde Kadı-
köy Haldun Taner Sahnesi’nde.

ÜZGÜN AĞAÇLAR ÜLKESİ (5+ YAŞ)

Gökçe Yaşar’ın yazıp, Yeşim Koçak ve Selin Türkmen’in yö-
nettiği Üzgün Ağaçlar Ülkesi’nde tüm ağaçlar artık koca-
man meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe düşkün Kraliçe
de  bu işten pek memnundur. Ama Büyücü’nün daha büyük
meyveler yetiştirmek için hazırladığı iksirler, aslında bütün
ağaçları hasta etmekte, kurutmaktadır. Prenses, ne yapsa
da Kral babasına bunu anlatmayı başaramaz. Günün bi-
rinde Kraliçe de Prenses de iksirli meyvelerden yiyerek uy-
kuya dalar. Şimdi Kral çok sevdiği kızı ve Kraliçe’sini
uyandıracak bir çare bulmak zorundadır. Buğra Can Ildırı-
şık, Burhan Yeşilyurt, Can Tarakçı, Mehmet Soner Dinç,
Melisa Demirhan, Ali Murat Altunmeşe, Şenay Bağ ve Zey-
nep Ceren Gedikali’nin rol aldığı oyun, 19 Ocak 2020 tari-
hinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

POLLYANNA (7-77 Yaş)

Annesi yıllar önce yaşamını yitirince, yardım derneği hima-
yesinde yaşamaya başlayan Pollyanna, babasını da kaybet-
tiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve kuralcı biri
olarak tanınan Polly Teyzesiyle birlikte yaşayacaktır.
Pollyanna’nın konağa gelmesiyle beraber çevredeki
herkesin hayatı değişmeye başlar. Dünya çocuk
edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan
Pollyanna, her tür olumsuz durumda bile
�”mutluluk”un yaratılabileceğini; çözüm
üretebilme yeteneği kazandıktan sonra
hayata umutla bakılabileceğini anlatı-
yor. Eleanor H.Porter'ın aynı adlı ese-
rinden Binnur Şerbetçioğlu'nun
uyarlayıp yönettiği oyunda; Aslı
Menaz, Yılmaz Aydın, Berk Samur,
Destan Batmaz, Dolunay Pircioğlu,
Emrah Derviş Soylu, Ezgim Kılınç,
Nazan Yatgın Palabıyık, Onur Şirin,
Ömer Barış Bakova, Serap Doğan,
Yeşim Mazıcıoğlu Bulut, Bahar
Çebi rol alıyor. Oyun, 19 Ocak 2020
tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak

dostça yaşayan koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece
kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa
başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan pren-
sesi kendini feda 
ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının umutlu
ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ıs-
rarla istediği barışı getirir. Hasan Erkek’in yazıp Nihat Alp-
teki’nin yönettiği oyunda; Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan
Aksu, Emrah Can Yaylı, Ercan Demirhan, Selen Nur Sarı-
yar, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Na-
mak’ın rol alıyor. Oyun, 19 Ocak 2020 tarihinde
Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

YAŞAYAN SAYFALAR(6+YAŞ)

Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve arkadaşları ile
oyunlar oynayarak geçirmeyi çok sever. Ancak uzun za-
mandır neredeyse hiç arkadaşı kalmamıştır. Tüm arkadaş-
ları vakitlerini sanal oyunlar ve tabletleri ile geçirmeyi
tercih etmektedir. Kumsal, küçücük dünyasında yapayal-
nız kalmıştır ve artık bu duruma bir çözüm bulması gerek-
tiğini düşünür. O sırada sadık bir dostu yardımına
yetişecektir. Bakalım bu sadık dostun önerisi Kumsal’ı öz-

lediği günlere kavuştura-
bilecek midir?

Şirin İn-
ci’nin

yazdığı Göksel Arslan’ın yönettiği oyunda A.Gurur Kuyu-
cak, Alp Tuğhan Taş, Emre Şen, Erol Ayvaz, Eylül Soğuk-
çay, Gizem Akkuş, Gül Yıldırım, Pınar Demiral, Onur
Demircan, Sarin Karadaş rol alıyor. Oyun, 19 Ocak 2020
tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

PALYAÇO PRENS (+3 YAŞ)

Palyaço Prens, çocukların hayal dünyalarının masal ol-
gusu ile beslenmesi için kurguladığımız bir oyun. Kahra-
manlar, olaylar, olup biten her şey bir masal. Tiyatro, bu
masalın onlara anlatılabilmesi için kullandığımız araçlar-
dan sadece biri. Günümüzde prensler, prensesler yok ama
masalımızda onlara ait gördüğümüz tüm duygular hala
var. Şefkat-acımasızlık, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuz-
luk... En önemlisi sevgi... O hep vardı, hala var. Palyaço
prens sevgiyi renklerle anlatan bir oyun. Oyunda; Arda
Alpkıray, Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Ayşecan Tatari, Deniz
Yeşil Mavi, Doğan Şirin, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Musa
Arslanali, Özgün Akaçça, Özgür Dağ rol alıyor. Oyun, 19
Ocak 2020 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer 
Sahnesi’nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların
kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir
çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel el-
mayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip oldukla-
rına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu
yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok
daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal
çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nes-
nelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşamında
yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden
yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan baka-
bilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bako-

va’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği oyunda;
Elyesa Çağlar  Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor. Oyun,

16, 17 Ocak 2020 tarihlerinde Kağıthane Küçük
Kemal Çocuk Sahnesi’nde.

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağı-
nık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp git-
meye karar verir ama ayakkabısının tekini bir
türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer
teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar.
Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u aramaya gitmiştir
ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir…

Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği
oyunda Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 16, 17 Ocak

2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen
Çocuk Sahnesi’nde.

COCUK OYUNLARI



F ransız çalıştırıcı, teknik direktörlüğünü
yaptığı Real Madrid ile iki dönemde çık-
tığı 9 final maçının 9'unu da kazanarak

etkileyici bir performans ortaya koydu. Zidane,
takımı Real Madrid'in dün akşam oynanan İs-
panya Süper Kupası Finali'nde Atletico Mad-
rid'i golsüz berabere biten maçın ardından seri
penaltı atışları ile mağlup etmesi sonucu kupa
koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Final kaybetmiyor

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zi-
dane şu zamana kadar eflatun-beyazlıların ba-

şında çıktığı 9 final müsabakasının 9'unu da
kazanma başarısı gösterdi. Zidane takımı Real
Madrid ile çıktığı söz konusu 9 final maçı olan
2016, 2017, 2018 yıllarında 3 Şampiyonlar
Ligi, 2016,2017'de 2 UEFA Süper Kupa, 2016,
2017'de 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve
2017, 2020 2 İspanya Süper Kupası finalinden
galip çıkan taraf oldu.

Tam bir kupa koleksiyoncusu

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zi-
dane adeta bir kupa koleksiyoncusu. Real
Madrid, Zidane'ın takımın başında olduğu iki

dönemde (2016-2019 / 2019-...) kupaya
doydu. 47 yaşındaki başarılı teknik adam, efla-
tun-beyazlılar ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper
Kupası, 1 İspanya La Liga ve 2 İspanya Süper
Kupası olmak üzere toplam 10 kupa kazan-
mayı başardı. Zinedine Zidane aynı zamanda
bireysel olarak 2 kez yılın en iyi teknik adam
ödülünü kazandı.

10 ay sonra geri döndü

Real Madrid'de teknik direktörlük görevine 
4 Ocak 2016 tarihinde başlayan Zinedine 

Zidane, 3'üncü kez üst üstte kazandığı Şampi-
yonlar Ligi Finali'nin sadece 5 gün sonrası
olan 31 Mayıs 2018 tarihinde kendi isteğiyle
şok bir kararla görevinden ayrıldığını açıkla-
mıştı. Bu süreçte o dönem İspanya Milli Ta-
kımı teknik direktörlüğü görevini yöneten Julen
Lopetegui ve onun gönderilmesinin ardından
altyapı antrenörlerinden Santiago Solari'yi ta-
kımın başına getiren Real Madrid, bir türlü ba-
şarıyı sağlayamamış ve eski göz ağrısına geri
dönmüştü. Böylece, Zinedine Zidane'nın efla-
tun-beyazlılar ile ayrılığı sadece 10 ay
sürmüştü. DHA
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iTalya Serie A’da Juventus ile
Roma arasında oynanan karşı-
laşmada sakatlık yaşayan ve
karşılaşmayı tamamlayamayan
Milli futbolcu Merih Demiral,

sezonu kapattı. Juventus Takı-
mı’ndan yapılan açıklamada
Merih Demiral’ın sol diz ön
çapraz bağlarının koptuğu açık-
landı. Önümüzdeki günlerde

ameliyat olacak Merih’in me-
nüsküsünde de yırtık oluştu.
Oyuncumuzun Euro 2020’de
forma giyip giyemeyeceği ise
belirsizliğini koruyor.

Bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa,
kulüp dergisine hedefleriyle ilgili açıklama-
larda bulundu. Geçen sezon başlayan sa-
katlık kabusunun bu yıl da ilk yarıda devam
ettiğini belirten Sosa, "Özellikle bu sezon
sakatlıklar kabus gibi üzerimize çöktü diye-
bilirim. Tüm arkadaşlarımla birlikte özel-
likle Abdülkadir Ömür’ün yaşadığı sakatlık
beni derinden etkiledi. Çünkü Abdülkadir
hem kendi yeteneği hem de takım için
önemli bir oyuncu ve dahası genç oyuncu-
larımız için bir rol modeldi. Diğer takım ar-
kadaşlarım da onun bu sakatlığına çok
üzüldü. Ancak genç bir oyuncu olması se-
bebiyle eskisinden daha güçlü geri dönece-
ğine eminiz. Tüm oyuncularımızın sahaya
sağlıklı bir şekilde çıkabilmesi hem takımı-
mız hem de lig yarışı için çok önemli. Umu-
yoruz ki ligin ikinci yarısında talihsizlikler
yaşamayız" dedi. 

Dostluk da üst düzeyde

Kaptan Sosa, lig ve kupadaki hedeflerine
yönelik ise "Özellikle ligin çok iyi analiz edil-
mesi gerektiğini düşünüyorum. Ben anali-
zin gücüne inanan biriyimdir. Lige
baktığınızda isimleri büyük olan takımların
diğerleriyle yaptığı maçlarda sürpriz puan
kayıpları yaşadığını görüyoruz. Buna biz de
dahiliz. Dolayısıyla üst tarafla alt taraf ara-
sında çok büyük fark yok. Bunun sonu-
cunda yakalayacağınız bir galibiyet serisi
sizi yukarıya taşıyabilir ya da olumsuzluk
durumunda aşağılara inebilirsiniz. Ligin
her duruma açık olduğunu düşünüyorum.
Kupada da zorlu bir sürecin yaşanacağını
düşünüyorum. Her takım bu başarıyı elde
etmek isteyecektir. Biz her iki kulvarı da en
üst noktada tamamlamak istiyoruz. İsminiz
Trabzonspor ise hedefiniz doğal olarak
zirve olur. Takımın ortamını ve uyumunu
çok iyi buluyorum. Tüm oyuncular aynı he-
defler doğrultusunda ve aynı iyi niyetle ha-
reket ediyor. Dostluk da üst düzeyde. Bu
tarz ortamlar kolay kolay bulunmaz. Ligin
ilk yarısı itibarıyla bu değerler neticesinde
tabii ki daha iyi olabilirdi ama yine de zirve-
nin içerisinde yer alıyoruz. Şimdi iyi bir
devre arası kampının ardından ikinci yarıya
iyi bir başlangıç yapmak ve sezonu mutlu
sonla tamamlamak istiyoruz" ifadelerini
kullandı. 

Sözden ziyade eylem

Sözden ziyade işi eyleme döken bir kaptan
olmaya çalıştığını kaydeden Sosa, şöyle
devam etti: “Kaptanlar ve taşıdıkları mis-
yon farklı şekillerde değerlendirilebilir. Saha
içinde ve dışında bir kaptan olmanın so-
rumluluğu her zaman vardır. Kaptanlığın
sadece insanlarla konuşarak ya da insan-
lara bir şeyler anlatarak, kısaca kelimelerle

yapılacak kadar kolay bir şey
olduğunu düşünmüyo-
rum. İnsanlara ancak
saha içinde duruşu-
nuzla, yaptığınız işinizle
ve işinize gösterdiğiniz
saygı ile örnek olabilirsi-
niz. Ben kendimi bu şe-

kilde bir kaptan olarak
değerlendiriyorum.

Özellikle genç
oyunculara
saha içeri-
sinde neler
yapmaları ve
nerde durma-
ları gerektiğini
anlatmaya ça-
lışıyorum.
Daha önce
öğrendiğim
bilgileri on-
larla payla-
şıyorum.
Belki on-
lara ufak
bir kat-
kım olur.
Sonuç
olarak
ben

sözden
ziyade işi

eyleme döken
ve bunu yapa-
rak gösteren
bir kaptan ol-
maya çalışı-
yorum.” 

MERİh DEMİRAL SEZoNu KApATTI

Bizim çok büyük
hayallerimiz var
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ZIDANE VARSA 
KUPA DA VAR!

Real Madrid Teknik Direktörü Zine-
dine Zidane, 4 Ocak 2016'dan başla-
yıp 31 Mayıs 2018'de sona eren ilk
döneminde eflatun-beyazlılar ile üst
üstte 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni
kazanarak bunu başaran tarihteki ilk
teknik adam olmuştu. Madrid ekibi,
Fransız teknik adamla üst üstte 3 kez
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak
da tarihte bunu başaran tek takım
olma unvanını elde etmişti. Real
Madrid, sırasıyla 2016-17'de Atletico
Madrid, 2017-18'de Juventus ve
2018-19'da Liverpool'u UEFA Şampi-
yonlar Ligi finalinde saf dışı bıraka-
rak kupayı üst üstte 3 kez müzesine
götürmüştü. 

ÜST ÜSTTE 
3 KERE DEVLER

LİGİ'Nİ KAZANDI

Real Madrid'in efsane 
futbolcusu ve şimdiki teknik 
direktörü Zinedine Zidane,
takımının başında çıktığı 
final maçlarını 
kaybetmiyor

Türk finalinin yaşandığı erkekler
kata dalında Ali Sofuoğlu ile Enes
Özdemir karşı karşıya geldi. Kusur-
suz iki performans sonunda tecrü-
beli Sofuoğlu, 25.38 puan alan genç
katacı Enes Özdemir karşısında
26.26 puanla şampiyonluğa uzanan
isim oldu. Enes ise gümüş madalya
kazandı.
Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve
Enes Özdemir'den oluşan Erkek
Kata Milli Takımı, Madrid'de kazan-
dığı şampiyonluk ile kapattığı 2019
sezonunun ardından 2020'ye de zir-
vede başladı. Milliler, final mücade-
lesinde 24.32 puan alan Peru'nun
önünde, 25.99 puan alarak şampi-
yonluk kupasını kaldırdı.

Serap kaldığı yerden

2019'un Grand Winner'ı Serap Öz-
çelik Arapoğlu, 2020'ye de altın ma-
dalya ile başladı. Kumite 50 kiloda
finalinde iki kez ipponladığı Vene-
zuelalı Yorgelis Salazar'ı 7-3 yenen
Milli karateci, kazandığı altın ma-

dalya ile Tokyo 2020 yolunda
önemli bir adım daha attı. 2019'da
üç final kaybeden Burak Uygur, yeni
sezona bu şanssızlığını kırarak baş-
ladı. Kumite 67 kilodaki temsilcimiz,
baştan sona üstün olduğu finalde
Mısırlı Ali Elsawy'i 2-0 yenerek altın
madalyanın sahibi oldu. Final mü-
cadelesi veren bir diğer sporcu Uğur
Aktaş ise gümüş madalya kazandı.
Son 18 saniyesine 3-2 önde girdiği
finalde İranlı Zabiollah Poorshab ile
3-3- berabere kalan Milli karateci, ilk
puanı (Senshu) rakibine verdiği için
tatamiden yenik ayrıldı.

Beş bronz madalya

Şili'nin ev sahipliği yaptığı 2020'nin
ilk uluslararası organizasyonunda
Milli sporcular üçüncülük için 6
dalda mücadele verdi. Erkekler ferdi
kata dalında Emre Vefa Göktaş,
Amerikalı Ariel Torres Gutierrez kar-
şısında çizdiği kata ile 23.72 puan
alan rakibi karşısında 25.98 puan ile
galip geldi ve 2020'ye bronz ma-

dalya ile başladı. Kadınlarda ise
üçüncülük mücadelesine çıkan genç
sporcumuz Ayşe Yılmaz, Faslı
Sanae Agalmam karşısında 24.74
puan aldı ancak rakibinin rakibinin
0.18 puan gerisinde kalarak beşinci-
likle organizasyonu noktaladı. Ku-
mite 55 kiloda Tuba Yakan, Bulgar
Ivet Goranova'yı 5-0 yenerek bronz
madalyayı boynuna astı. Kumite 61
kiloda da Merve Çoban, Fransız
Leila Heurtault karşısında 3-1 ka-
zanarak Karate 1 A Serisi'nin San-
tiago etabında bronz madalyaya
uzandı. Kumite +68 kiloda Kazak
Sofya Berultseva'yı bitime 12 sa-
niye kala ippon ile 3-0 mağlup
eden Meltem Hocaoğlu Akyol,
bronz madalya kazanan bir diğer
sporcu oldu. Başkent Santiago'da
kapanışı Erman Eltemur yaptı.
Kumite 75 kilo repesaj finalinde
Amerikalı Thomas Scott karşı-
sında 3-2 kazanan Milli kara-
teci, yeni sezona bronz
madalyalı başlangıç yaptı. DHA

Trabzonspor’da takım kaptanı Jose
Sosa, hem Ziraat Türkiye Kupası
hem de Süper Ligi en üst noktada
tamamlamak istediklerini 
belirterek, “Çok şanslıyım ki içinde
bulunduğum takımla büyük 
hayallerimiz var ve bu hayallerimizi
gerçekleştirebilecek güçteyiz” dedi

Karate Milli Takımı 'Olimpiyat Yılı' olan 2020'ye iyi bir başlangıç yaptı. Milli
karateciler, 10-12 Ocak tarihleri arasında başkent Santiago'da düzenlenen 
organizasyonda 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile yüzleri güldürdü
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G alatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafın-
dan Ankara’da düzenlenen ‘Spor

Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda
basın mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. Ali Koç’un sözlerine sert şekilde
cevap veren Cengiz, "Edebimi bilirim,
edepsizce davranmam. Benim edebim
böyle konuşmaya izin vermez" ifadelerini
kullandı. 

Açıklamalarına üzüldüm

Ali Koç’un açıklamalarına çok üzüldüğünü
belirten Mustafa Cengiz, "Oyun oynanır-
ken kural değişmez sözü genel bir sözcük-

tür ve doğru sözcüktür! Play-off çıkarıldı
dedim, yalan söylüyorsunuz denildi. Ben
bu sözcüğü kulüp başkanına yakıştıramı-
yorum. Bakın o sezon Play-off bilgi veril-
meden düzenlenmiş ve plana alınmıştır.
5 Mayıs’ta sonraki sezon resmen açıklan-
mış, 25 Ağustos’ta da play-off kuralı getiril-
miştir. Bunlar TFF sitesinde vardır" 
açıklamasını yaptı. 

Siz mi önayak oldunuz?

"Ben şunu anlamıyorum. Bu kuralı bana
göre değiştiren TFF ve yayıncı kuruluşun
talebi" diyen Cengiz, "O dönemde, benim
yalan söylediğim söyleyen rakip kulüp baş-

kanına şimdi soruyorum, o dönem sizin ne
gibi bir dahliniz vardı da sizi bu kadar rahat-
sız etti bu. Benim yalan söylediğimi iddia
eden rakip kulübün başkanına soruyorum,
sizi neden rahatsız etti bu açıklama?
TFF’nin oyun oynanırken kural değişikliği
yapmasını neden siz savunuyorsunuz?
Play-off oynanmasına siz mi ön ayak oldu-
nuz? Siz neden TFF’nin yaptığı bu değişik-
liği bu kadar neden savunuyorsunuz? Siz bu
işe önayak mı oldunuz? Neden bu kadar sa-
vunmaya geçiyorsunuz biz bu konuda bir
şey söyleyince. Biz kural değişti, boynumuz
kıldan ince çıkar oynarız dedik. Çıktık şam-
piyon da olduk" ifadelerini kullandı. 

Şeffaflık lafla olmaz

Ali Koç'u kast ederek, "TFF’den bilgiler sız-
dırılıyor diyor. Siz çıkın önce hangi transfere
kaç para bonservis ödediniz, kaç para yıllık
ücret verdiniz açıklayın" çağrısını yapan
Cengiz, "TFF de açıklasın. Her şey şeffaf
olarak ortaya konsun biz de görelim mena-
jerlere ne ödendiğini. Şeffaflık lafla olmaz.
Futbolcu transfer ediyorsan, bonservisini de
ne aldığını da açıklayacaksın. Ben bir kulüp
başkanına ‘yalancısın’ diyecek kadar basit
olmam. Edebimi bilirim, edepsizce davrana-
mam. Benim edebim böyle konuşmaya izin
vermez" tepkisini gösterdi. 

Real Sport ile dostluk maçı
Büyükçekmece Belediyespor U11 futbol takımı Kazakistan Ligi’nde oynayan Real Sport
ile bir araya gelerek Büyükçekmece Okan Buruk sahasında “Dostluk Maçı” yaptı
OLDUKÇA çekişmeli geçen mücadelede Real
Sport’u 3-1 mağlup eden Büyükçekmece Be-
lediyesispor futbolcuları, ortaya koydukları
mücadele ile gelecek için ümit vadetti. Bü-
yükçekmece Belediyespor U11 futbol takı-
mıyla birlikte sahaya çıkan Kazakistanlı
futbolcular misafirperverliğinden ve spor-
cuya verdiği değerden ötürü Büyükçekmece

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşek-
kürlerini iletti. 

Hepsi birbirinden yetenekli

Kazakistan’da altyapı oluşturan Real Sport
futbol takımına başarılar dileyen Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Antalya’dan dönen Real Sport takımı oyun-

cularımızı Büyükçekmece’de misafir ettik.
Büyükçekmece Belediyespor U11 takımı-
mızla birlikte sahaya çıkarak dostluk maçı
yaptılar. İki takımın oyuncuları da birbirin-
den yetenekli. Büyükçekmece kültür, sanat,
spora başta olmak üzere tüm sosyal etkinlik-
lere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyan
bir kenttir” dedi. 
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz,
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün

basın toplantısında yaptığı açıklamalara sert
yanıt verdi. Cengiz, "Ben bir kulüp başkanına
‘yalancısın’ diyecek kadar basit olmam. Ede-
bimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim
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ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ!
TFF’nin açıkladığı rakamlardaki durumun kendisini
ilgilendirmesiğini dile getiren Mustafa Cengiz, "Ben
size açık açık rakamı söylüyorum. 2 yılda menajer-
lere ödediğimiz para 100 milyon TL. TRTSpor’daki
programda da açıkladım: TFF’den bu giderlerin

açıklanmasını isteyen
benim zaten. Kalkmış di-
yorlar ki menajerlik gi-
derlerini futbolcu
parasına koymuş olabi-
lirler vergi kaçırıyorlar
diyor. Hayret ediyorum
hayret. Ben yüz yıl dü-
şünsem bu kadarı aklıma
gelmez. Kişi herkesi
kendi gibi bilirmiş. Pes
vallahi pes. Şeytanın ak-
lına gelmeyecek şeyler
bunlar.Nasıl bunları dü-
şünebiliyor ve dile getire-
biliyorsunuz hayret
ediyorum" dedi. 

12 yıldır maç anlatan, defalarca Avrupa
şampiyonası maçları, Dünya Kupası maçları

ve Şampiyonlar Ligi maçları sunan Başak
Koç, Almanya finalindeki anlatımıyla tüm dik-

katleri üzerine çekti. 2008 Pekin Olimpiyat
Oyunları'nda voleybol maçlarını anlatmaya baş-

ladığını ifade eden ve eski bir milli voleybolcu
olan, geçen seneye kadar 2'inci ligde de maçlara
sporcu olarak çıkan Başak Koç,
spikerliğe başlamasını şöyle
anlatıyor: "Sporu biliyorum, milli
formayı giyen biriyim, aynı za-
manda gazeteci biriyim, gazete-
cilik okulunu bitirmiştim. Çeşitli
kurumlarda çalıştım. Çeşitli su-
numlar da yapıyordum bir gün
'neden maç anlatmayayım'
dedim. Bana şans verildi ve o
günden bugüne yani
2008'den beri çok maç an-
lattım. Çok final gördüm
ama bu maçın kıymeti

bambaşkaydı. 12 se-
nede çok maç anlat-

tım, dünya, avrupa,
şampiyonlar li-

ginde ama bu
maç değer

buldu. Olay
olimpiyat olunca tüm dikkat-

leri topladık sanırım."
Kadından bir maç

dinlemeye alışık
bir toplumu-

muz olmadığını dile getiren Başak Koç aldığı olumlu
ve olumsuz tepkilerin bile sevimli olduğunu belirte-
rek; "Kadından maç dinlemeyi ilk duyanlar ve garip-
seyenler oldu. Önyargı ile yanaşanlar oldu.
Beğenenler oldu, beğenmeyenler de oldu tabi, hepsi
içiçeydi. Çok güzel geri dönüşler var, arada aleştiri-
ler de var ama herkes sahiplendi. Türkiye bu sesi
sahiplendi" şeklinde konuştu. Başak Koç kendisine

gelen iletişimleri anlatırken; "An-
neannem, dedem sizi dinlerken
çok mutlu oldular, gözleri yaşardı
diyenler oldu. Violet zamanından
beri voleybol izliyorum, voleybol
dinliyorum: Bu nasıl güzel anla-
tımdı diyenler var. Anlatıma ede-
biyat, felsefe nasıl katılır, nasıl
yoğrulur, hepsini gösterdi diyenler
var. Diksiyonu beğenenler var.
Ben sahada değildim maçı off
tube olarak dar bir odada anlattım
ama oradaymışcasına bize duy-
guyu yaşattın diyenler var. Maçı
anlatırken sözlerimden biri olan
Oleeyyy'i sevenler olmuş, Wo-
awww'ı sevmişler. Hani Andre Gi-
de'in lafı var ya -Açılmamış
kanatların büyüklüğü bilinmez-
sanırım bu söz herkesin içine iş-
ledi. Başarmak şaşırtmaktır de-

miştim o da beğeni aldı. Toplumsal momentumu da
yarattık sanırım. Türk toplumuna böyle bir başarı al-
gısını tekrar hatırlattığımız için , final stresimizi kırıp ,
çok güzel bir hiyake ve bir final yazdığımız için her-
kese teşekkür ediyorum" dedi.

Koç: Bu maç 
BamBaşKaydı
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
Ankara'da düzenlenen ‘Spor Kulüpleri
ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu Fenerbahçe Başkanı Ali
Koç’un basın toplantısında bordo ma-
vililere yönelik yaptığı açıklamalara
cevap verdi. "Hem mali hem idari di-
siplini sağlayan, ekonomik anlamda
da bütçenin üzerine çıkan harcamalar-
dan kulüp yönetimini sorumlu tutan
tüzük değişikliğini hayata geçirdik"
diyen Ağaoğlu, "Trabzonspor’un
bütün mali gelirleri kuruşuna kadar
açık olarak belirtilmiştir, KAP’a bildi-
rimler yapılmıştır. Biz zaten her şeyi
açıklıyoruz ama görüyoruz ki anlaşıl-

mamış, bir kez daha toplu ve yazılı ola-
rak verelim, oradan okusunlar" açıkla-
masını yaptı. 

Mücadele sahada verilir

"Yıllardır hayatlarını gizli, örtülü işlerle
sürdüren insanların fikirleri bunlar"
diyen Ağaoğlu, "Bunlar belirli amaçlar
ile çıkartılan sözler. Bu söylemlerle ala-
kalı olarak suç duyurusunda bulunduk.
Devam eden süreçte birtakım beyanat-
lar verildiğinde bu beyanatların kimler
tarafından verildiği ortaya çıkıyor. Bütün
rakiplerimize saygı duyuyoruz. Müca-
dele sahada verilir. Ülkedeki futbolu 3-5-
7 sene öncesine çekmek isteyenlerin
senaryosunda biz yokuz. Kendileri oy-
nasınlar" ifadelerini kullandı. 

TRABZONSPOR SIRTINI DEVLETE DAYAMIŞ!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısında Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Trabzonspor’a yardımcı ol-
duğunu ifade ederek şu ifadeleri kullanmıştı: "Trabzonspor
sağolsun, Türkiye'de haklı rekabetin bekçisi durumunda, gün
aşırı açıklamalar yapıyor. Sırtını devlete dayamış. Koskoca
şehrin belediye başkanı, istifanın takribinde… Bu karmaşayı
dönüp Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağladılar. Trabzon Be-

lediye Başkanı, bu paylaşımı yaptı. 5. maddede bir bakandan
bahsediyor. Berat Albayrak, Trabzonspor’a nasıl yardımcı
oldu ki şubat ayında iflas eden kulüp Mayıs ayında düze
çıktı? Koskoca belediye başkanı, yine Fenerbahçe, yine ah-
laksızlık, yine başaramayacaklar diyor. Nereden aklına gel-
diyse, bu nasıl saygısızlık? Ağaoğlu'na soruyorum, kaç devlet
kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı?” 

Trabzonspor Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, Spor Kulüpleri ve 

Federasyonları Çalıştayı'nda basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat biletini alan maçlarını anlatan kadın spiker
Başak Koç milli takım kadar konuşulan bir isim oldu. Koç, “Çok final

gördüm ama bu maçın kıymeti bambaşkaydı. 12 senede çok maç anlattım,
dünya, Avrupa, şampiyonlar liginde ama bu maç değer buldu” dedi
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T ürkiye'de en fazla nüfus yoğunluğu
24 milyon 465 bin 194 nüfus ile Mar-
mara Bölgesinde. 24 milyonluk nüfu-

sun 16 milyonu ise İstanbul'da yaşıyor. Bu
yoğun nüfusun ise atıklarının çok büyük
bir bölümü ise Marmara Denizi'ne akıyor.
İstanbul'da 88 adet atık su arıtma tesisi bu-
lunuyor. Bu tesisler günde 5 milyon 815
bin 910 metreküp su arıtması yapıyor.

Ancak uzmanlar tesislerin tam kapasite 
ile çalışmadığını, suyu sadece süzülerek
Marmara Denizi'ne verildiğini savunuyor.
Çevre Mühendisleri Odası'nın raporuna
göre İstanbul'da atık suyun sadece yüzde
70'i söz konusu işlemden geçiriliyor. Bütün
bunlara ilave olarak da İstanbul Boğazı'nın
trafiği de kirliliğe tuz biber oluyor. İstanbul
Boğazı'nda her gün 150 uğraksız gemi, 23
tehlikeli yük taşıyan gemi geçişi ve yaklaşık
2 milyon insanın taşındığı 2 bin 500 adet
bölgesel deniz trafik hareketi yaşanıyor. Bu
taşıtların bazıları organik atıklarını Mar-
mara Denizi'ne bırakıyor.

Su kalitesi iyi değil

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
Dekanı Meriç Albay, "Marmara Denizi et-
rafında 23-24 milyon insanın yaşadığı çok
büyük bir havza. Türkiye nüfusunun nere-
deyse yüzde 30'u bu havzada yaşıyor. Bu-
radaki büyükşehirlerin hepsi Marmara
Denizi'ni etkiliyor. Marmara Denizi'ni çok
uzun zamanda çok kötü kullanmışız. Fab-
rikalar atıklarını denize vermişler, evsel
atıklar, gemi trafiğini de katmak lazım. Yıl-
larca kirletmişiz ve bu etki maalesef hala
devam ediyor. Bu etkiyi bir anda bertaraf
etmek çok mümkün değil. Hala atıklarımızı
kısmen de olsa denize atmaya devam edi-
yoruz. Marmara Denizi su kalitesi bakı-
mından çok iyi değil. Özellikle İzmit
Körfezi'ne doğru, özellikle Değirmende-
re'den itibaren su kalitesi göreceli olarak
geçmiş yıllara oranla daha düzeldi ama
hala kötü. Büyük başarılar olması için
zaman geçmesi lazım ve arıtma tesislerinin
çok iyi etkin çalışması lazım" dedi.

Atık deposu gibi görüyoruz

Albay, Marmara Denizi'nin kendi içinde bir
dengesi olduğuna dikkat çekerek, "Eğer biz
arıtma tesislerini etkin çalıştırırsak, gemiler
etkin denetlenirse, fabrikalar atıklarını artık
atmamaya başlarlarsa zaman içerisinde
deniz mutlaka kendini yenileyecektir.
Buna şans vermek lazım. Fakat şu anda
baktığımızda özellikle dipte yaşayan can-
lılarda, özellikle midyelerde sıkıntı oldu-
ğunu görüyoruz, ağır metal birikmeleri
oluyor. Bunlar zaman zaman kontrolsüz
şekilde toplanıp piyasaya sürülürse halk
sağlığı bakımında sıkıntı yaratması olası.
Bunların ciddi bir şekilde bu havzada ya-
şayan insanlar tarafından anlaşılması
lazım. Özetle şu anda su kalitesindeki sı-
kıntı etkin bir denetlemeyle, insanların sa-
hiplenmesiyle, su yönetiminin etkin bir
şekilde yapılmasıyla halledebiliriz. Dün-
yada bunu başaran onlarca ülke var, de-
nizlerini koruyan, temizleyen.
Sürdürülebilir hale getirebiliriz bunu ama
biz denizi şu anda atık deposu olarak gö-
rüyoruz. Fabrikalar, evler, insanlar buna
gözü gibi bakmıyorlar. Marmara Denizi iç
denizimiz, bizim denizimiz, bize ait bir
deniz. Dünyada kaç ülke böyle bir şeye
sahip? Ama hor kullanmışız ve hor kul-
lanmaya devam ediyoruz. Yıllardan beri
bütün boruların ucunu Marmara Deni-
zi'ne bağlamışız. Ciddi bir çalışma var
ama bunu fırsata çeviren, hala arıtma te-
sisini çalıştırmayan, sisteme zarar ver-
meye çalışan yerler var. Bir an önce halkın
sahiplenmesi ve kirleticilerden uzak bir
Marmara Denizi'ni sağlamamız lazım"
diye konuştu. DHA
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur
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KIRLENIYOR

MARMARA PIRIL 
PIRIL OLABİLİR
MerİÇ Albay, "15-20 yılda Marmara De-
nizi gerçekten pırıl pırıl olabilir, bunun ol-
maması için bir neden yok. Ama eğer biz
etkin bir şekilde atıkları kontrol edemez-
sek, sadece gelişi güzel iki gemiye ceza

yazarsak bu böyle çözül-
mez. Bunu bizim ciddi bir
şekilde, modern teknik-
lerle, teknolojiyle takip
edip, fabrikaya, gemiye,
kim yapıyorsa bunu ceza
vermek lazım. Halkı bi-
linçlendirmek eğitimle
oluyor ama biraz da ce-
zalarla oluyor. Değerleri-
miz temiz akacak,
gemilerden atık atmaya-
cağız, fabrika atıkları ve-

rilmeyecek, evsel atıklarımızı atık
tesislerinde arıtmadan denize bağlama-
yacağız. O zaman denizimiz 10-15 belki
de 20 yılda pırıl pırıl olacak. Bunu yapabi-
liriz" açıklamasını yaptı. 

DÜNYANIN EN 
HASSAS DENİZİ
İstanbul Çevre Mühendisleri Odası
üyesi Sedat Durel ise "Marmara Denizi
dünyanın en hassas denizlerinde bir ta-
nesidir. Yaklaşık 10 bin yıl önce bir göl
olan Karadeniz, çeşitli taşmalar, suyun
yükselmesi ve kırılmalarla Akdeniz ile
Marmara'dan birleşiyor. Buradaki den-
genin oturması da geçtiğimiz 3 bin yıl
öncesine kadar ancak gelebiliyor. Şu
haliyle çok yakın bir zamanda oluşmuş
çok hassas bir dengeden bahsediyoruz.
Bir taraftan Karadeniz'den besin yüklü
sular Marmara'ya hücum ediyor ve
Marmara'nın 25 metre altında oksijenin
tükendiği hassas bir dengeyi yaratıyor,
canlılığın da pek olmadığı bir seviyede
yaşamış oluyor. Marmara Denizi'ne
herhangi bir dönemde fazladan her-
hangi bir organik yüklemesi yaparsanız,
bu durumda deniz içerisindeki tek hüc-
reli canlılar hızla üremeye başlıyorlar,
oksijeni tüketiyorlar. O yüzden kıyıya
vuran yeşil, pembe, kırmızı renkteki
canlılar yani algler oluyor. Bu canlılar
da denizdeki oksijeni tamamen tüket-
meye başlıyorlar. Bunun Marmara De-
nizi ekosistemine olumsuz bir etkisi
oluyor" dedi.

CAMi TASINIYOR
26 Eylül'deki depremde minaresi devrilen, deprem yönetmeliğine
uygun olmadığı saptanan ve geçen hafta kubbesindeki sac kaplamaları
fırtınada uçan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ndeki bütün
eşyalar, tamamlanmak üzere olan bir başka camiye taşındı
HACI Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkılması
için başlatılan yasal prosedürün sonuna ge-
lindi. İstanbul Müftülüğü, Silivri depremi ar-
dından ibadete kapatılan caminin yıkım
işlemlerinin hızlandırılması için Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü ile temasa geçti. D-100
karayolunun hemen yanında bulunan ve ilçe
girişinde yer alan caminin yıkım işlemlerinde
son aşamaya gelinirken, içindeki kullanılabi-
lir halı, klima, avize, ses sistemi, mimber
başta olmak üzere tüm eşyaların alınarak
değerlendirilmesi için Avcılar Müftülüğü,
harekete geçti. 

Yıkım için yazı bekleniyor

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, yıkılması gün-
demde olan camideki bu malzeme ve eşyala-
rın ilçede yapımı süren ve bir türlü
bitirilemeyen Yeşilkent Mahallesi'ndeki 15
Temmuz Şehitler Camii'nde kullanılmasını
önerdi. Müftülüğün de buna onay vermesi
üzerine cami bütün gün süren çalışmalarla
tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nden bazı görevlilerin de katıldığı tahliye
çalışmalarını izleyen Avcılar Müftüsü Bekir
Derin, "Son teknik raporlar Diyanet İşleri
Başkanlığımıza iletilmişti. Yıkım için Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yazıları bek-
liyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yıkım
kararı çıkacak ve yıkım işlemi gerçekleşecek"
dedi.

Yerine yeni cami yapılacak

"Önümüzdeki günlerde yıkım işlemi gerçek-
leşecek bu camimizde kullanılabilecek tüm
malzemelerimizi yine ilçemizde Yeşilkent
Mahallesi’nde inşaatı yıllardan bu yana
devam eden, önümüzdeki günlerde ibarete
açılacak 15 Temmuz Şehitler Camii’mizde
kullanacağız" diyen Müftü Derin, "Buradaki

halısından tutun, mimberi, kürsüsü ne varsa
kullanılabilecek her şeyi oraya nakledeceğiz.
İnşallah o camide bu emaneti oraya taşımış
olacağız. Bu caminin yerine mutlaka yeni
cami yapılacak. Çok büyük ihtiyaç var. Hal-
kımız ciddi anlamda sıkıntı çekiyor. Geçici
olarak bir konteyner koyduk. Caminin bu-
lunduğu konum şehrin girişinde, metrobüs
durağı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın
yanında olması göz önünde alındığında çok
yoğun ve hareketli bir nokta. Halkımız bu-
rada daha modern, daha büyük bir cami
bekliyorifadelerini kullandı.  DHA

Otoyolu kapattılar

TEM Otoyolu'nda 
meydana gelen 
trafik kazasında 
kolunu kaybeden ve 
15 gündür yoğun
bakımda olan Mesut
Altındağ'ın arkadaşları,
kazanın olduğu 
noktada otoyolu 
kapatarak eylem yaptı

TEM otoyolu Ispartakule
Mevkii'nde 27 Aralık Cuma
günü meydana gelen kazada,
motosikleti ile seyir halinde
ilerleyen Mesut Altındağ'a
çarpan otomobilin sürücüsü,
yaralıyı olay yerinde bıraka-
rak kaçtı. Altındağ'ın arka-
daşlarından oluşan yaklaşık
100 kişilik bir grup, kazaya
neden olan otomobil sürücü-
sünün bulunarak, hakkında
işlem yapılması için TEM
Otoyolunu kapattı. Otobüs
ve otomobillerle gelen grup,
araçlarını otoyolda durdu-

rup, ellerindeki pankartlarla
slogan atarak ilerledi. Kaza-
nın yaşandığı noktaya gelen
grup, burada basın açıkla-
ması yaptı.

Sadece adalet arıyoruz

Grup açıklama yapan Murat
Babaçoğlu, “Arkadaşımız,
dostumuz, 3 evladı olan bir
insan. Burada iş yerine gider-
ken arkadan gelen otomobil
arkadaşımıza çarpıyor.
Çarptığı yetmiyormuş gibi
ölüme terk edip gidiyor. Ar-
kadaşımız yoğun bakımda ve

sağ kolunu kaybetti. Biz, 
buradan herkese sesleniyo-
ruz. 3 tane evladına karşı hiç
vicdanlar sızlamadı mı?
Adalet arıyoruz başka hiçbir
şey değil. Belki arkada has-
tası olanlar vardır, yolu şim-
dilik açacağız eyleme son
veriyoruz. Belki o vicdansız
olabilir, biz öyle olmayaca-
ğız. En yakın zamanda onun
yakalanıp adaletin karşısına
çıkarılmasını bekliyoruz"
dedi. Tem Otoyolu'nda kısa
süreli trafik yoğunluğu 
yaşandı. DHA

Marmara Denizi'ndeki 
kirlilik seviyesinin giderek
arttığı belirtiliyor. Kirliliğin
göstergelerinden biri de 
25 Aralık'ta Caddebostan 
sahiline vuran kırmızı yosunlar
oldu. Zeytinburnu açıklarında
havadan yapılan çekimlerde de
denizdeki kirlilik belirgin
biçimde göze çarpıyor

Derya Matraş alan genişletti
FACEBOOK, 2015 yılından beri şirketin
Türkiye Ülke Direktörlüğünü üstlenen
Derya Matraş’ın Orta Doğu, Afrika ve
Türkiye Bölge Başkan Yardımcılığı pozis-
yonuna atandığını duyurdu. Bu rolle bir-
likte, Derya Matraş şirket bünyesindeki
Facebook, Instagram,
WhatsApp ve Messenger
gibi uygulamaların bölge-
deki faaliyetlerinden so-
rumlu olacak ve şirketin
bölgedeki ekonomik ve
sosyal etkisini artırmak için
çalışacak. Matraş, aynı za-
manda Türkiye’deki ülke
direktörlüğü rolüne de

devam edecek. Facebook Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı
Nicola Mendelsohn, “Hızla büyüyen Orta
Doğu, Afrika ve Türkiye bölgesi Facebook
için önemli bir pazar konumunda. Kariye-
rinin büyük bir bölümünde gelişmekte

olan pazarlara yönelik yöne-
tim rolleri üstlenen Derya’nın
engin deneyimi ve öncü
ruhu, insanları bir araya ge-
tirme ve topluluk oluşturma
misyonumuzu devam ettirir-
ken bu eşsiz çeşitlilikteki böl-
gede daha fazla etki ve değer
sağlamamıza da yardımcı
olacak” dedi.
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