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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, gazetecilerle bir araya

geldi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017’de 
yaptığı “AKP’de 120-180 arasında
bylock kullanan vekil var” açıklamasını
hatırlatarak, “O Bylock'çuları İstanbul
Başsavcılığı’na
götür ver. Eğer
vermiyorsan 
hakkında suç 
duyurusunda 
bulunacağız, 
gel tıpış tıpış 
ayaklarınla bunla-
rın isimlerini ver”
çağrısında 
bulundu. I SAYFA 7

çCHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, CHP'li beledi-

yelerde asgari ücretin net 2 bin 500
TL olacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu,
“Ekonomi de tam bir felakat var.
Mutfakta yangın var. 17 tek yılda 

yöneteceksiniz
Türkiye üretecek
diyeceksiniz ve
milyonlarca işsiz
yaratacaksınız.
Bizim ekonomi-
miz Lon-
dra’daki bir avuç
tefeciye emanet”
eleştirisinde bu-
lundu. I SAYFA 7
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Osmanlı’dan
kalan Bursa!
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Ekonomi bir avuç 
tefeciye emanet!

Tıpış tıpış gel
isimleri ver!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21’nci
ilçe belediyesi ziyaretini Çatalca’ya

yaptı. İmamoğlu, “Bu büyük yüz ölçüme sahip
ilçemizin İstanbul’un geleceğini de temsil etti-
ğini düşünüyorum” dedi. Çatalca’nın siyaset
üstü bir tavrının olduğunu belirten İmamoğlu,
“Başkan’ımızın bunu koruması, muhafaza et-
mesi, geliştirmesi Çatalca için değerli bir tavır.
Umarım daha da iyi olur, diğer ilçelere de örnek
olur. Çatalca, özel ilgi göstereceğimiz ilçelerimizin
başında geliyor” ifadelerini kullandı. Mesut Üner
ise “Burada bir kardeşlik havasıyla Çatalca’yı 
yönetmeye çalışıyoruz” diye konuştu. I SAYFA 5
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Catalca’nın siyaset 
üstü bir tavrı var!

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın, “Kanal İstan-
bul’un güzergahı olabilecek bölgenin tamamında CHP’lilerin çok ciddi

arsalar aldıklarını ve kapattıklarını biliyoruz” sözlerine cevap veren CHP İstan-
bul Milletvekili Gürsel Tekin, “Sadece yalan söylemek değil en büyük yalanı
söylemek AKP yöneticileri arasında bir yarışa döndü. Trol oscarlarını almak
için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi. Damga’ya konuşan Tekin, “AKP’nin
yaptığı her şeyle veya en olmadık laflarla bizi suçluyorlar. Yakın zamanda 

'Çernobil’i CHP patlattı', 'Kanal İstanbul
CHP projesi' derlerse ona da şaşırma-

yacağım. Sayın Grup Başkanvekili
temelsiz, delilsiz iddialarla gündemi
meşgul etmesin. Varsa bir belgesi or-
taya koysun, kimmiş o Kanal İstan-
bul çevresinde arazi alan CHP’liler

herkes görsün” diye
konuştu. 

ç

DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle İs-
tanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle 11 bin baskı 
yaparak, geniş kitlelere ulaş-
mayı başardı. Değerli okuyu-
cularımıza teşekkür ediyoruz. 

İmamoğlu'nun Ankara'da kendi-
sine verdiği mektupla ilgili konu-

şan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu
mektup gizli bir mektup. Kendisi açık-
ladı mı bilmiyorum ama mektubun
içeriği şahsa özel o yüzden benim

içeriği açıklamam doğru olmaz” dedi.
Kanal İstanbul ile ilgili bir soruyu da 
yanıtlayan Erdoğan, “Kanal İstanbul
konusu bu şahsın konusu değil. Kanal
İstanbul konusu bizim konumuz”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 7

ç
O MEKTUP SAHSA OZEL

MURAT Pay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, VildanAtasever, Ozan Çelik veMim Kemal Öke'nin başrollerini paylaştığı“Dilsiz”filmi, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen sinema salonlarında gösterim fırsatı bulamayan veya salon  imkanı az olanfilmler için “Bağımsız Film Galaları” kapsamında seyircilerlebuluştu. I SAYFA 13

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın Kanal İstanbul güzergahında
CHP’lilerin arazi kapattığı yönündeki iddialarına cevap verdi. Özkan’ı yalan söylemekle itham eden Tekin, “Varsa bir
belgesi ortaya koysun, kimmiş o Kanal İstanbul çevresinde arazi alan CHP’liler herkes görsün” diye konuştu

EN OLMADIK LAFLARLA BİZİ SUÇLUYORLAR

Kemal Kılıçdaroğlu

Bayrampaşa Belediyesi, geç-
tiğimiz ay Şırnak'ın İdil ilçe-

sinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan
el yapımı patlayıcının infilak etmesi
sonucu şehit olan Astsubay Üstça-
vuş Esma Çevik’in ismini Altıntepsi
Merkez Camii yanına yapılan parka
verdi. Belediye Başkanı Atila Aydı-
ner, “Vatanımız için toprağa düşmüş
aziz şehitlerimiz için ne yaparsak ya-
palım, onlara olan borcumuzu asla
ödeyemeyiz. Allah onlardan, onları
yetiştiren analardan ve babalardan
razı olsun” dedi. I SAYFA 9
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Esma komutanın 
ismi ölümsüzleşti

Devlet bahçeli

Kadıköy Belediyesi ve 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

işbirliği ile düzenlenen söyleşiye 
katılan usta gazeteci Altan Öymen,
genç gazetecilere “Gazetecilik 
mesleğinden vazgeçmeyin” mesajını
verdi. Öymen,
“Gazetecilik 
yaparken insanın
canı sıkılmaz, 
her şeyi, herkes-
ten önce öğrenir-
siniz, Türkiye’yi
görür, dünyayı
görür, öğrenirsi-
niz” diye ko-
nuştu. I SAYFA 5
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Gazetecilikten 
vazgeçmeyin!

altan Öymen

Son dönemde siyasetin en
önemli tartışma konularından

biri olan Kanal İstanbul projesiyle
ilgili bir aşama daha geçildi. 
Onbinlerce kişinin itiraz dilekçesi
verdiği projenin ÇED raporuna 
İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdür-
lüğü onay verdi. Kanal İstanbul'un
nihai ÇED raporunda projenin yatı-
rım maliyeti yine 75 milyar TL 
olarak açıklandı.  I SAYFA 8
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ÇED raporuna 
onay verildi

İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, Doğa 

Koleji ile ilgili devir işlemlerinin
tamamlandığını, öğretmenlerin
maaş ödemelerinin yapılmaya 
başlandığını duyurdu. Doğa Koleji
Yönetim Kurulu Başkanı Serhat
Özeren ise öğrenci velileri ve perso-

nele gönderdiği
açıklamada tüm
taraflara sabrı
için teşekkür etti.
Özeren, “Bugün
itibariyle maaş-
ların ödeneceği
müjdesinin de
vermek isteriz”
ifadelerini 
kullandı. 
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Doğa Koleji sorunu
sonunda çözüldü

Mehmet Karaca

İBB Meclisi, Adalar’daki
tescilli fayton plakalarının

İBB’ye geçmesini onayladı. Fayton
plakalarının birim bedeli ise komis-
yon raporunda öngörülen miktarın
da üzerinde arttırılarak 250 bin li-
radan 300 bin liraya çıkartıldı ve
böylece 277 fayton plakasına
İBB’nin ödeyeceği toplam rakam,
yaklaşık 70 milyondan 83 milyon

100 bin liraya çıktı. Her bir at için
de 4 bin TL ödeme yapılacağı öğ-
renildi. Kararda ayrıca Adalar’daki
ulaşımın UKOME tarafından be-
lirlenecek sayıda elektrikli araçla
yapılacağı da belirtildi. Adalar Be-
lediye Başkanı Erdem Gül, kararın
ardından bütün meclis üyelerine
sorunun çözümüne katkılarından
dolayı teşekkür etti.   I SAYFA 4

ÖDENECEK RAKAM 13 MİLYON ARTTI

ç
İBB, Adalar'daki

faytonların her
birini 300 bin TL,

atların her birini ise
4 bin TL bedelle

satın alacak. Böyle-
likle İBB 277 

faytona 83 milyon
100 bin lira ödeme

yapacak

ATA 4 BiN TL
FAYTONA 300

MECLİS ARAŞTIRSIN;
HODRİ MEYDAN!

CHP TBMM Grup
Başkanvekili Özgür

Özel de AK Partili Cahit 
Özkan’a yanıt verdi. “Biz 
araştırma önergemizi verdik.
Kanal İstanbul'un etrafında 
9 yıldaki mülkiyet değişimlerini
araştıralım” diyen Özel, “Cahit
Özkan dürüstse gelsin bu ko-
misyonu kuralım. Partisine gü-

veniyorsa kim arsa kapatmış
bu Meclis araştırsın. Hodri
meydan” çağrısında bulundu.
Özel, “Eğer CHP’liler arsa 
kapatmışsa biz rezil olduk.
Demek ki biz delirmişiz. Cahit
Özkan, kendine güveniyorsa
Kanal İstanbul çevresinde kim
arsa kapatmış, bu meclis 
araştırsın” diye konuştu. 

ç

Evinde ölü bulundu! I SAYFA 3

KIMMIS BU CHP’LILER
DERHAL ACIKLA!

2012 yılında İstanbul'un rant haritasını açıkladığını dile getiren
Tekin, “Teker teker hangi AKP’lilerin nasıl vurgun yap-

tıklarını, kimin nereye sahip olduğunu ben açıkla-
dım. Çünkü biz belgeli, delilli konuşuruz, yalnız
gerçekleri söyleriz. AKP yöneticileri ise her
türlü iftirayı atıyor, yalanı söylüyor. Birazcık
utanma, birazcık bu millete saygıları olsa bu

kadar büyük iftiraları attıktan sonra mille-
tin kendileri hakkında ne dediğini düşü-
nerek susarlar. O yetilerini de kaybetmiş
durumdalar. Gerçeklikle bağını tamamen

kopartan, kendi kurduğu alternatif gerçek-
lik içinde yaşayan AKP halkla da bağını 

koparmış durumda. O yüzden yapıla-
cak ilk seçimde gidecekler,

yerine bu ülkeyi
seven, dü-
rüst, ahlaklı

bir hükü-
met kuru-
lacak”
dedi. 

AKP YÖNETİCİLERİ HER TÜRLÜ İFTİRAYI ATIYOR

Gazete Damga’nın,
“CHP’liler ciddi arazi 

kapattı” başlıklı haberine
atıfta bulunan Tekin, 

“bu haber vesilesiyle 
her şey açıklansın. Gizli

saklı kalmasın” 
çağrısında bulundu. 

Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan'a

yeni infaz düzenlemesine
ilişkin kapsamlı bir sunum
yapıldığı öğrenildi. Yeni dü-
zenlemede, kadın ve yaşlı-
lara evde infaz, doğumda
ise 1.5 yıl erteleme hakkı
geliyor. Altı ay hapis öngö-

ren cezalar ise hafta sonu
ya da gece evde çekilebile-
cek. Cinsel suç, uyuştu-
rucu, örgütlü suç, terör,
mükerres suçlar ise kapsam
dışı olacak. Cezanın yarısı
cezaevinde geçirilecek.
Ceza infazının 5’te 1’i de-
netimli serbestlikle geçecek.

ç
Evde infaz dönemi

İmamoğlu’nu Çatalca ziyaretinde, CHP İlçe
başkanı Halil Gök (sağda) ve İYİ Parti İlçe
başkanı Niyazi Uyar (solda) yalnız bırakmadı. 

Dilsiz filmi
dile geldi

Vildan
atasever

Özgür
Özel

MEHMET
MErT

ÖZEL
HabEr

CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin

ç

VARSA BiR 
BELGESİ ORTAYA

KOYUN!
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A lkollü içecekler, milkshake, sporcu içecek-
leri ve kolanın zayıflama hedeflerinizi nasıl
sabote ettiklerini bilirsiniz. Zayıflamaya çalı-

şırken bu içeceklerden uzak durmanız gerektiği faz-
lasıyla açık. Fakat planlarınızı sabote eden içecekler
bunlarla sınırlı değil. Masum olduğunu zannettiğiniz
bazı içecekler de size çelme takabilir. 
Healing Superfoods for Anti-Aging: Stay Younger,
Live Longer kitabının yazarı Karen Ansel, farkında
olmadan yüzlerce kaloriyi yumdumladığımızın altını
bir kez daha çiziyor. Çünkü beynimiz, söz konusu sı-
vılar olduğunda, doyma sinyalini katı besinlere kı-
yasla çok daha zor idrak edebiliyor. Men's Health'in
haberine göre zayıflamak istiyorsanız, kalorileri sıvı-
lardan ziyade katı besinlerden almanız daha man-
tıklı. Çünkü katı besinler daha uzun süre tok
kalmanızı sağlar. Günde yeterli miktarda su tüket-
meniz gerektiği ortada. Fakat siz yine de bazı içe-
ceklerden vazgeçemiyorsanız, düşmanlarınızı iyi
tanımanızda fayda var. Sabah kahvenizden başlaya-
lım mı?

1- Kahveli içeceKler
Sabah yudumlamaya bayıldığınız lattenin daha hızlı
zayıflamanıza yardımcı olmayacağı ortada. Peki bu-
radan yola çıkarak, kafeini hayatınızdan çıkarmanız
gerektiğini mi anlamalısınız. Hayır. Ansel, sadece
alışkanlığınızı modifiye etmeniz gerektiğini söylüyor.
Kremalı içeceklerden ziyade, filtre kahve tercih edin.
Bir miktar tam yağlı süt ekleyebilirsiniz. Bu sayede,
onlarca kaloriden kurtulmuş olacaksınız. Şekersiz

asla içemem di-
yenlerdense-

niz, ufak
miktar

şeker de ekleyebilirsiniz. Fakat bu işi asla abartma-
malısınız. Çok zorda kalırsanız da yapay tatlandırıcı-
lardan faydalanabilirsiniz.

2- Yağsız süt
Yağsız ya da %1 yağlı sütleri tercih edenlerin zaman
içerisinde tam yağlı süt içenlere kıyasla daha fazla
kilo aldığını biliyor muydunuz? Yağsız süt yerine tam
yağlı süt tercih edin. İlave şekerlerden de uzak
durun. Badem sütü de tercih edebilirsiniz. Bir barda-
ğında yaklaşık 40 kalori ve çok az miktarda şeker
bulunuyor. Ayrıca tam bir kalsiyum deposu. Kalsi-
yum seviyenizi arttırmak, yağları daha verimli yak-
manıza da yardım edecek. Dahası, iyi bir protein
kaynağı olduğu için, kaslarınız da bayılacak.

3- Buzlu çaY
Buzlu çay, zayıflamak isteyenler için hiç de akıllıca
bir tercih değil. Hafif görünebilir; fakat içerisindeki
ilave şeker miktarı bol kalori demek oluyor.

4- MeYve suYu
İster kendiniz hazırlayın isterseniz de taze sıkılmış
olarak alın, tüm meyve sularının bol miktarda şeker
içerdiğini bilmelisiniz. Örneğin %100 üzüm suyunun
içerisinde 9, %100 portakal suyunun içerisinde 6,
%100 elma suyunun içerisinde de 7 çay kaşığı
şeker bulunuyor. Ayrıca bu şekerler aşırı hızlı sindiri-
liyor. Böylece kan şekeriniz aniden yükseliyor ve ca-
nınızın daha fazla şeker ve karbonhidrat çekmesini
sağlıyor. Çoğu zaman da aç olmadığımız zaman-
larda içtiğimiz için, bu fazla kaloriler direkt olarak
depolanıyor. Meyve suyu kolaya göre daha iyi bir
tercih. İçinde doğal şeker ve az miktarda da lif bulu-
nuyor. Fakat kendinizi günde 1 bardak ile sınırlama-
nız gerek. Kan şekerinizi zıplatmaması için de
meyve suyunuzun yanında bir avuç protein açısın-
dan zengin çerez yiyebilirsiniz.

5- sMoothie
Meyve, sebze ve diğer içeriklerden oluşan smoot-
hielerin zayıflamak için iyi bir tercih olduğunu düşü-
nebilirsiniz. Fakat ne yazık ki her daim öyle olmuyor.
Smoothie hazırlarken malzeme meselesini abartır-
sanız, içeceğinizi kalori bombasına çevirebilirsiniz.
Sonuçta bir oturuşta kimse 5 porsiyon meyve yiye-
mez. Yiyemediğiniz miktarları neden içesiniz ki?
Smoothieler aslında sağlıklıdır. Fakat porsiyon kont-
rolü iyi yapılmazsa, zayıflama hedeflerinizi kolayca
sabote edebilirler.

6- enerji içeceği
Sağlıklı besleniyor, antrenman yapıyor ve iyi

uyuyorsunuz. Fakat enerji içeceği alışkanlığı-
nız tüm çabalarınızı sabote ediyor. Düşük

kalorili ve şekersiz olması sizi yanıltma-
sın. Eğer sağlıklı yaşıyorsanız, enerji

içeceğinden alacağınız enerjiye
ihtiyacınızın olmadığını bil-

melisiniz. Sağlıklı alış-
kanlıklarınız, ihtiyaç

duyduğunuz ener-
jiyi size sağla-

yacaktır.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Et VE SaRKÜtERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Zayıflamanın
‘altı’n kuralları

Zayıflamak 
istiyor ama 

bir türlü bunu
başaramıyor 

musunuz? Sorun 
yediklerinizde değil 

içtiklerinizde olabilir. 
Artık bardağınızı 
gözden geçirme 
zamanı gelmiş 

olabilir

ZEYNEP VURAL

Her gecenin
sabahı var!
Biz kabul etsek de etmesek de dünyada tek gecelik ilişki yaşayan erkekler olduğu
kadar kadınlar da var. Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre kadınlar, tek gecelik
bir ilişki sonrası erkeklere kıyasla daha fazla pişmanlık yaşıyor

Toplumdan topluma, kültürden kültüre
farklılık gösteren kadın-erkek ilişkileri; özel-
likle toplumumuzda hoş karşılanmayan tek

gecelik ilişkiler konusunda bilim insanları önemli bir
araştırmaya imza attı. Norveç’te gerçekleştirilen bir
araştırmaya göre ise, tek gecelik ilişkinin ardından du-
yulan pişmanlık, kadınlarda erkeklere kıyasla daha
fazla hissediliyor.

Pişmanlık yüzdesi

Men's Health'in haberine göre araştırmacılar, yaşları
19 ila 37 arasında değişen 263 kişiyi mercek altına ala-
rak, tek gecelik ilişkiler ve pişmanlık arasındaki ilişkiyi
ortaya çıkarmaya koyuldular. Araştırmaya katılan ka-
dınların %35’i, tek gecelik ilişkilerin ardından pişman
olduklarını belirttiler. Bu oran, erkeklerde %20’de kalı-
yordu. Tek gecelik ilişki yaşamaktan memnun oldu-
ğunu belirten kadınların oranı ise %30 oldu. Aynı
memnuniyeti sergileyen erkeklerin oranı ise %50 ola-
rak ölçüldü.

Şaşırtıcı değil

Hiç şaşırtıcı olmasa da şunu da ekleyelim: Tek gecelik
ilişki teklifini reddeden kadınların oranı erkeklere kı-
yasla çok daha yüksek. Kadınların %80’i, tek gecelik
ilişki teklifini reddettiklerini ve bundan asla pişman ol-
madıklarını söylüyorlar. Bu oran, erkeklerin iki katı.
Kadınların en çok endişelendikleri konular ise hamile
kalmak, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve rastgele
seks yapmaktan kaynaklı olası itibar kaybı endişesi.
Fakat araştırmaya göre, konu seks sonrası pişmanlık
olduğunda, bu faktörlerin cinsiyet farklılıkları açısın-
dan bir geçerliliği bulunmuyor. Aradaki farkı açıkla-
mak için cinsel tatminlerde yaşanan farklar da bir şey
ifade etmiyor.

İşin sırrı evrim psikolojisinde

Araştırmacıların iddiasına göre, işin sırrı evrim psiko-
lojisinde var olan temel farklarda gizli: Buna göre ka-
dınlar, seksi kendilerini destekleyen bir partnerden
çocuk yapmanın bir yolu olarak değerlendirmeye
daha eğilimliler. Yani, kısa süreli ilişkilerin bu amaca
bir katkısı olmuyor. Erkekler açısından ise kısa vadeli
ilişkiler bu kadar problematik olmuyor ve kısa süreli
ilişkiler konusunda kadınlardan bir adım daha önde
gidiyorlar. Siz siz olun, ister tek gecelik olsun ister
uzun ömürlü olsun; bir ilişkiye imza atmadan önce,
kendinizi, ailenizi, içinde yaşadığınız toplumun değer-
lerini göz önüne alarak hareket edin...
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işTen yorgun ge-
lince ılık bir duş
almak, günün

bütün yorgunluğunu üzeri-
nizden alıp atar. Fakat bazı
noktalara dikkat etmeme-
niz, sağlığınızı tehlikeye so-
kabilir. Günde 8 dakikanızı
duşta geçirdiğinizi düşünür-
sek, her yıl yaklaşık 48 saati-
nizi duşta geçirdiğinizi
söyleyebiliriz. Süreyi kü-
çümsemeyin. Çünkü hem
faturalarınız hem de çevre
de sizin bu alışkanlığınızdan
bağımsız değil. Duşta yanlış
tercihler yapmanız, sağlığı-
nızın yanı sıra çevreye ve ce-
binize de zarar verebilir. Biz
de sizi bu hatalardan dön-
dürmek için duşta en sık ya-
pılan 3 hatayı derledik. Bu
maddeler dikkate alın, hem
kendi sağlığınızı hem de
çevreyi koruma altına alın.

Duşta uzun süre
kalmamak lazım

Men's Health'in haberine
göre duşta uzun süreler ge-
çirmek, cildinizi kurutmakla
kalmaz, aynı zamanda çev-
reye de zarar verir. Her yıl
ciddi miktarlarda su israf
ediliyor. 

Gözleriniz
göze gelmesin
Teknolojideki baş döndürücü ge-
lişme günlük yaşamda pek çok işimizi
kolaylaştırırken, bilinçli kullanılmadı-
ğında ise gözlerimizi sinsice ve ciddi bo-
yutta tehdit ediyor. Öyle ki halk arasında
‘uzağı net görememe’ olarak adlandırı-
lan miyop, teknolojinin ilerlemesiyle
çağın hızla yaygınlaşan bir tehdidi ha-
line geldi. Acıbadem Bakırköy Hasta-
nesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel
Çolakoğlu, Avrupa’da miyopi sayısının
20 yılda iki kat arttığını, ülkemizde de
miyop görülme oranının yüzde 65’lere
çıktığını belirtirken “Çağımızda akıllı te-
lefon-tablet aktiviteleri ile miyopinin or-
taya çıkma yaşı 3,5 yaşına kadar
geriledi. Okul dönemindeki çocuklarda
okul dışında tablet ve telefon kullanımı
çok yaygınlaştı. Yetişkinlerde de hem iş
hem sosyal medyadan dolayı uzun süre
telefon ve bilgisayar ekranına bakmak
ciddi anlamda riski artırdı. Miyopiye
karşı acil önlem almak şart” diyor. 
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O lay, Beşiktaş, Muradiye Mahallesi,
Muradiye Bayırı Sokaktaki evde
meydana geldi. Bir süre önce eşin-

den boşandığı öğrenilen 63 yaşındaki Zeynep
Nesrin Altuntaşlar, burada 92 yaşındaki an-
nesiyle beraber yaşamaya başladı. Hasta
olan annesine de bakan Altuntaşlar'ın kendi-
sinin de şeker ve şizofren hastası olduğu ve
bir süredir sağlık problemleri yaşadığı öğre-
nildi. Zeynep Nesrin Altuntaşlar'dan üç gün-
dür haber alamayan kızı annelerini merak
ederek Beşiktaş'ta bulunan eve gelerek zili
çaldı. Ancak kapının açılmaması ve ağır ko-
kular gelmesi üzerine kızı paniğe kapılarak ev
sahibinden yardım istedi. Ev sahibinin yardı-
mıyla kapıyı açan kızı annesi ve büyükannesi-
nin odada hareketsiz bir şekilde yattığını

gördü. Bunun üzerine durum sağlık ekiple-
rine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen
sağlık ekipleri Zeynep Nesrin Altuntaşlar'ın
hayatını kaybettiğini tespit etti. 92 yaşındaki
büyükanne Şaziye Altun ise tedbir amaçlı

olarak hastaneye kaldırıldı. 92 yaşındaki Şa-
ziye Altun'un yaklaşık üç gün boyunca haya-
tını kaybeden kızının cesediyle beraber
yaşadığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince yapılan
olay yeri çalışmalarının ardından 63 yaşın-

daki Zeynep Nesrin Altuntaşlar'ın cenazesi
otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na
kaldırıldı.

1 hafta önce hastaneye kaldırılmıştı

Anne ve kızın beraber yaşadığını belirten
Muradiye Mahalle Muhtarı Cengiz Hacıö-
meroğlu, "Anne ve kızı beraber yaşıyorlardı.
Hayatını kaybeden hanımefendi eşinden ay-
rılmıştı. Kendisi şeker hastasıydı. Geçen hafta
ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Evinde
maalesef ölü bulundu. Şeker hastalığı dışında
şizofren hastalığı da vardı. İyi insanlardı.
Muradiye Mahalle Muhtarlığı olarak biz de
elimizden geldiğince yardım ediyorduk.
Hatta yarın evde temizlik hizmeti yapılacaktı.
Kısmet olmadı" dedi. DHA
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UstA gazeteci ve
televizyoncu Meh-
met Ali Birand, 7.

ölüm yıldönümünde mezarı
başında anıldı. Mehmet Ali
Birand'ın Anadolu Hisarı
Mezarlığı'ndaki kabri başın-
daki anmaya eşi Cemre Bi-
rand, oğlu Umur Birand,
Kanal D Haber Koordina-

törü Mustafa Aşçıoğlu, ya-
kınları ve meslektaşları ka-
tıldı. Birand'ın mezarının
üzerine ailesi tarafından,
"Memoş" yazılı küçük bir çe-
lenk konuldu. Anma sıra-
sında Birand için Kuran-ı
Kerim okundu, dua edildi.
Cemre Birand anmaya gelen-
lere teşekkür ederek, “7 yıl

nasıl geçti bilmiyorum. Yine
eski çalışanları, arkadaşları
burada beraber olduk. Her
gelene, her hatırlayana çok
teşekkür ederim. Size de gel-
diğiniz için teşekkür ederim“
diye konuştu

Babamı çok özledim

Umur Birand ise, “Her geçen

yıl gittikçe daha da zorlaşıyor,
yanınızda olmadığı sürece,
sesini duymadığı sürece...
Onu hatırlamak için elimiz-
den geleni yapıyoruz. Dostla-
rıyla buluşuyoruz, kendi
ailemiz içerisinde her zaman
onu konuşuyoruz. Çok içten-
likle onu çok özlüyoruz" diye
konuştu.

Mehmet Ali Birand unutulmadı

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

TRAKYA HAlKının 
GÖZdESİ ÖZ KEŞAn

Beşiktaş'ta şizofren ve şeker hastası olduğu öğrenilen 
63 yaşındaki Zeynep Nesrin Altuntaşlar annesiyle birlikte yaşadığı
evde yakınları tarafından ölü bulundu. Ölü bulunan kızıyla aynı
evde üç gün kalan 92 yaşındaki annesi ise hastaneye kaldırıldı

Karne günü
büyük acı 

AvcılAr'dA geçen 7 Kasım’da
Mehmetçik İlkokulu'nun bahçe-
sinde, servis aracının çarptığı

Eylül, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara
rağmen kurtarılamadı. Olay üzerine tutuk-
lanan servis şoförü Hüseyin Y. hakkında
açılan davada hakkında ‘Taksirle ölüme se-
bebiyet vermek’ suçundan 2-6 yıl hapis is-
tenmesi, ailenin acısını arttırdı.
Çocuklarının yaşaması halinde bugün mil-
yonlarca öğrenci gibi karne sevinci yaşaya-
cağını belirten 5 çocuk babası Cahit
Mirzaoğlu, iddianame ile bu mutlu günde
çifte acı yaşadıklarını söyledi. Cahit Mirza-
oğlu, “Allah hiç kimseye, anne-babaya evlat
acısı vermesin. Bugün Cuma; çocuklarımız
karne alacaktı. Eylül yaşasa o da karnesini
alacaktı. Ama ne yazık ki Eylül, bize karneyi
getiremeyecek. Onsuz bir karne günü yaşı-
yoruz” dedi. 

İstenen ceza çok az

Cahit Mirzaoğlu, kızını kendilerinden alan-
ların en ağır cezayı almasını beklediklerini
belirterek, şöyle dedi: “İddianamede iste-
nen cezayı çok az buluyoruz. Ceza bu ol-
mamalı. Okulun bahçesinde böyle bir
ölüm; cinayet olur, taksirli ölüm olmaz. Bu
bilerek içeri giriyor ve bu aklımıza hiç gel-
meyecek bir olay oldu. Yani çocuğum
Eylül, okula gidiyor ve cenazesi geliyor.
Okul yönetimi, servis şoförü,  servis şirketi
bunda birinci derecede suçlu. Eylülümün,
kızımın, ölümünde bütün sorumlulara en
ağır cezanın verilmesini istiyorum. Adale-
time güveniyorum. Allah-ü taala bundan
sonra hiçbir anne-babayı böyle olaylarla
karşılaştırmasın. Savcı, servis şoförü için 2-
6 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlamış.
Bunu çok az buluyoruz. Okulun bahçesin-
deki bir olay için böyle bir ceza olmaması
lazım. Daha ağır bir ceza olması lazım.
Eylül, sokakta, caddede değil, devletin
okulu ve bahçesinde hayatını kaybetti. Hiç
beklemediğimiz, insanın aklına hiç gelme-
yecek bir yerde hayatını kaybetti. Bütün yet-
kililerden rica ediyorum; bu olayı basite
almasınlar başka çocuklar da ölmesin.
Bunu istiyoruz. Dersleri çok iyiydi, çok
cana yakındı, hareketliydi, çok sevimliydi.
Onu çok özlüyorum.”
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Sokakta ağır 
bir koku Var

Öte yandan hayatını kay-
beden Altuntaşlar'ın cena-
zesinin kaldığı daireden
yayılan kokunun etkisini

halen sürdürdüğü görüldü.
Sokağa yayılan koku nede-
niyle vatandaşların burun-
larını kapatarak yürüdü

Baykuş çetesi çökertildi
İstanbul'da motosiklet çalarak parçalara ayırıp satan 9 kişilik oto hırsızlık çetesi
polisin operasyonu sonucu çökertildi. Kendilerine "Baykuş" çetesi diyen
şüphelilerin hırsızlık anları ve adreslerine yapılan operasyon kameralara yansıdı

AsAyiş Şube Müdürlüğü Oto
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı
ekipler, Ekim 2019 tarihinden bu

yana meydana gelen 8 motosiklet hırsızlı-
ğıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Şişli,
Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir, Ka-
dıköy'de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla
ilgili yaptıkları teknik takip sonucu 9 şüp-
helinin adreslerini tespit etti. Polis, Kağıt-
hane'de 6, Eyüp Sultan'da 2, Şişli'de 1
kişiyi adreslerinde yakaladı. Şüpheliler sor-
gulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube
Müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerin yaptığı
detaylı incelemelerde şüphelilerin motosik-
letleri direksiyon kilitlerini kırarak, motor-
ları sürükleyerek ya da kapalı kasa
otomobillerine yükleyerek çaldıkları 
tespit edildi. 

Kendilerine isim takmışlar

Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri depo-
larına götürerek parçalarına ayırdıkları ar-
dından internet üzerinden sattıkları
belirtildi. Şüphelilerin şubedeki sorgula-
rında 3 suç kaydı olan Mehmet Nuri
Ş.(30)'nin çeteye liderlik ettiği öğrenildi.
Hırsızlık şüphelilerin kendilerini "Baykuş
Çetesi" olarak adlandırdıkları belirtildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edildi.

Operasyon kameralarda

Öte yandan kask takarak motosiklet çal-
mak için olay yerine gelen şüpheliler gü-
venlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin
motosikleti çalıştırarak kaçma anları gö-
rüntülere yansıdı. Şüphelilerin adreslerine
yapılan operasyonlar da kameralarca kay-
dedildi. DHA

Motosikleti çalınan ve şüphelilerden şika-
yetçi olan Oğuzhan Sayı, şunları söyledi:
"Evime döndüm, evimin önünde güvenli
bulduğum bir yere motorumu park ettim,
kilitledim. Sabah kalktığımda motosikleti-
min yerinde olmadığını fark ettim. En yakın
karakola başvurdum. İfadem alındı yakla-
şık 2 saat sonra Gayrettepe Asayiş Oto Hır-
sızlık Büro Amirliğinden aradılar.
Evraklarınız elimize ulaştı, konuyla ilgilene-
ceğiz dediler. Açıkçası çok umudum yoktu.
Akşam saatlerinde yine aynı numaradan
aradılar. Motosiklet bulduklarını motosikleti
teşhis etmesi için çağırdıklarını söylediler.
Davet ettikleri adreste kendi motorumun

olduğunu üzerindeki seri ve sicil numarala-
rından kontrol ettik. Ardından motosikleti
teslim işlemleri başladı. Bir daha çalınma-
ması için ne gerektiğini ne yapmam gerek-
tiğini, tedbir almam gereken noktalarla
ilgili bilgiler verdiler. Alın teriyle aldığım
yaklaşık 100 bin liralık motoruma sayele-
rinde kavuşmuş oldum. Mutluyuz ama
mağdur olan başka arkadaşların burukluğu
var üzerimizde. Alın teriyle kazanılan bir
şeyin bu kadar rahat çalınabilmesi çok
üzücü. Motorum aynı gün bulundu, sabah
gittim şikayette bulundum. 4 saat sonra
aradılar. Motoru teşhis etmek için davet
edildim. "

Vatandaş teşekkür etti

Yürekler ağıza geldi
Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatısında
çıkan yangında alt katlarda mahsur
kalan çocukları vatandaşlar bina
önündeki ağaca tırmanarak kurtardı

Annelerinin büyük kar-
deşlerini okula karne al-
maya götürdüğü için evde

yalnız oldukları öğrenilen iki kardeş
yoğun duman nedeniyle dışları çıka-
madı. Bina da mahsur kalan ve korku
içinde balkona çıkarak kurtarılmayı
bekleyen çocukların yardımına ma-
halle sakinleri ve esnaf yetişti. Bina
önünde bulunan ağaca ve elektrik di-
reğine tırmanan vatandaşlar mahsur
kalan 2 çocuğu kurtararak olay ye-
rine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.
Bir diğer çocuk da  yine vatandaşlar
tarafından binadan çıkarıldı.  Diğer
bina sakinleri de kendi imkanlarıyla
binayı terketti. Olay yerine gelen it-
faiye ekipleri yangını kısa sürede
kontrol altına alarak söndürdü. Du-
mandan etkilen ve binadan kurtarı-
lan 3 çocuk ve yine binadan kendi
imkanlarıyla çıkan 2 çocuk ambu-
lanslara alınarak oksijen verildi.

Ağaca tırmanıp aldık

Çocukları kurtaran esnaf Harun
Kılıç, "Ağaca tırmanıp çocukları
aşağı aldık. Sonra da itfaiye geldi.
Çocuklar balkondaydı dumanın içe-
risinde zor görünüyorlardı. Ağaca tır-
mandık aldık çocukları" diye
konuştu. 

Tartışma
kanlı bitti

AvcılAr'dA aralarında
alacak verecek meselesi ol-
duğu iddia edilen iki kişi

arasında silahlı kavga çıktı. Taraflar-
dan bir diğerini silahla bacağından
vurdu. Olay saat 13.00 sıralarında Fi-
ruzköy Bulvarı'ndaki iş yerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre yapı
malzemeleri satan bir iş yerine gelen
M.A aralarında alacak verecek mese-
lesinin olduğu öne sürülen iş yeri sa-
hibi Muharrem Yelkenci ile tartışmaya
başladı. Öfkelenen M.A. silahını çeke-
rek Yelkenci'yi bacağından vurdu. 2 el
de iş yerinin camlarına ateş eden sal-
dırgan olay yerinden otomobiliyle
kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay
yerine çok sayıda polis ile birlikte sağ-
lık ekipleri sevk edildi. Yelkenci ambu-
lansta yapılan ilk müdahalenin
ardından hastaneye kaldırıldı.

EvındE olu
bulundu!

Altuntaşlar,
şizofreni ve

şeker hastasıydı.



K üçükçekmece Belediyesi, 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu’nun
11. Maddesi kapsamında, belediyede gö-

revli Acil Durum Ekipleri’ne yangın söndürme
tatbikatı yaptırdı. Belediye personeli heyecanlı
dakikalar yaşadı.

2 gün sürdü

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği, Mahalle
Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı tarafın-
dan verilen eğitimlerde, çalışanlara, yangından
korunma yolları, yangın tüpü kullanımı ve tahliye
işlemleri hakkında teorik bilgiler verildi. 2 gün
süren teorik eğitimlerin ardından yangın tatbikatı
gerçekleştirildi. Tatbikatta, Küçükçekmece Beledi-
yesi Sivil Savunma Ekipleri de hazır bulundu.

Tedbir alınmalı

Eğitimlerde, yangından korunmanın en iyi yolu-
nun, olay meydana geldikten sonra değil, önce-
sinde tedbir almak olduğu ifade edildi.
Ülkemizde ve dünyada meydana gelen yangınla-
rın büyük çoğunluğunun, elektrik kaçağından
kaynaklandığına dikkat çekilerek; "Her maddenin

bir yanma ısısı vardır. Yanma olayı, ortam ısısı,
oksijen ve yanacak maddenin birarada olmasıyla
meydana gelir. Yanmanın kontrolden çıkması du-
rumuna ise yangın diyoruz. Önleyici tedbirler
olarak; Yapılarda, yanmaz veya yanması güç yapı
malzemeleri kullanılması. Yangının yayılmasını
önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturul-
ması. Dumanın yayılmasını önlemek için duvar-
dan sızmaları önleyici tedbirler alınması.
Yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış
yolları sağlanması. Ateşleyici ve yanıcı malzeme
kaynaklarının birbirinden ayrı yerlerde depolan-
ması. Her an çıkabilecek yangınlar için yangın
söndürme cihazları çalışır durumda bulundurul-
ması" gerektiği belirtildi.
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Y eri geldiğinde Ceddimiz dediğimiz
yeri geldiğinde ise başta Ermeni so-
runu denen meseleden kaçmak için

olmak üzere bir çok konuda "bizi ilgilendir-
mez" dediğimiz Osmanlı'nın yeşerdiği Bursa
topraklarındayım.

"Bu topraklarda hepimizin ceddi var, bu
toprakları kanımızla sulamışız" sözünü de
bana hatırlatan Bursa' da oluşuma vesile
olan kuzenim ve akranım Murat'ı kaybet-
menin hüznü ile geldiğim bu kentte rah-
metli dayım Fevzi Kaya'nında bu
topraklarda oluşu, hepimizin "Alem-i Er-
vah'tan Alem-i Berzah'a" göçeceğimizi ha-

tırlatınca iyice hüzünlendim.
Kanal açılmaya gayret edilen İstan-

bul'un köprüsünün ışıkları sönmüş Esenyur-
dundan çıkarken ve Gebze'deki çoğu
İstanbul'lunun bilmediği ama ilk ayakları-
nın dikildiği Kocaeli Dilovası'nın da değe-
rini anlamadığı Osman Gazi köprüsünü bir
uçak bileti ücreti ödeyip geçerken, kendimi
adını köprüye veren padişahların doğup bü-
yüdüğü ve dünyanın yarısına hükmettikleri
Osmanlı'nın ilk Başkenti ueşil denen ama
sadece mezarkıkta yeşil gördüğüm Bur-
sa'da buldum.

Annem ve ablamla birlikte sabahın ilk

ışıklarında amca oğlunun acısıyla girdiğim
Bursa' da gördüğüm ilk Bursa manzara-
sıyla üzerimde olan hüznün daha da arttı-
ğını hissettim.

Zira sabahın ilk ışıklarıyla geçtiğim
Bursa'nın ilçelerinden bile geri kaldığını o
devasa imparatorluğa yakışmayan konutla-
rın ve şehir içi yolların durumunu gördükçe
hüzünleniyordum.

Ve yaşanabilecek bir depremle yerle bir

olabileceği söylenen İstanbul'dan beter bir
yapılaşma ve neredeyse Osmanlı'dan kalma
daracık şehir içi yolları olan bir kente gel-
miştim, acım olsada 'Osmanlı'nın Başken-
tine gidiyorum' diye sevinirken..

İmar planı, alt yapı hatta üst yapısıyla
bir Başkente yakışmayan Bursa' da"kim ik-
tidar?" diye sorarken yolları özelleştirme,
köprüleri adeta "Deli Dumrul'lara bırakan
mevcut hükümerin yıllardır Bursa yere-
linde de iktidar olduğunu öğreniyorum.

Ve; Hani bu iktidar, bölünmüş yollar,
otobanlar, köprüler ve kentsel dönüşümler
yapmıştı.. Yetmez İstanbul'u ikiye, üçe bö-
lecek olan kanalı yapacağım diyen aynı ik-
tidar?.

Ve aynı iktidar Bursa gibi bir çok kenti

yönetirken o kentlerin arka yüzüne değil,
yıllardır iktidar olduğu önüne ve kentleri es
geçen çevre yollarına da önem verdiğini
daha iyi anlıyorum Osmanlı'nın ilk Baş-
kenti Bursa mahallelerini gezerken.

Duble yol diyen aynı iktidarın Osman-
lı'dan kalma Şehzadeler Şehri Bursa'nın
şehir içi yollarını bölemediği gibi ortaya
koyduğu şehir planlarıyla her caddeyi çık-
maz sokak haline getirdiği ve İstanbul' da
olduğu gibi Bursa'da da kentsel dönüşümde
başarı sağlayamadığı gibi mirasını yediği
Osmanlı'ya da anlatıldığı gibi önem verme-
diği görülüyordu.

Halbuki çağ değiştiren İstanbul' un fet-
hini gerçekleştirenlerin toprağıydı Osman-
lı'dan kalan Bursa.

Osmanlı’dan kalan Bursa!
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Gezi-yorum Japonya

KİTABI çIKTI

GezGİn Malik Yavaş’ın Gezi-Yorum
Japonya Gittim, Gezdim, Gördüm,
Yazdım isimli kitabı Kırmızı Leylek

Yayınları'ndan çıktı.
Japonya seyahati öncesi faydalı bilgiler, vize,
ulaşım, trafik, temizlik, Sosyal Yaşam, Din,
Japon Yemekleri, Alışveriş, Deprem gibi konu-
lara da mercek tutan gezi kitabında TOKYO,
Akhiabara, Edo Kalesi (İmparatorluk Sarayı),
Asakusa, Sensoji Tapınağı, Nakamise Alışveriş
Merkezi, Dom City, Yasunki Tapınağı, Ueno
Park, Kaneji Tapınağı, Beş Katlı Pagoda Hay-
vanat Bahçesi, Betendo Tapınağı, Harajuku
Takeshita Caddesi, Omotesando, Yoyogi Park
Meiji Tapınağı, Shibuya Kabukiza Tiyatrosu,
Tokyo Skytree, Kamakura, Odaiba, OSAKA,
Aquarium (Kaiyukan), Osaka Kalesi, Ertuğrul
Fırkateyni, HİROŞİMA, Barış Parkı ve Atomic
Bomb Dome, Hiroşima Kalesi, Mayajima
Adası, KYOTO, Arashiyama, Hozu Nehri,
Tenryuji Tapınağı, Kinkakuji Altın Tapınak,
Nijo Kalesi, NAGOYA, Toyota Otomobil Fab-
rikası, Nagoya Kalesi’ne dair detaylı bilgilere
ulaşabileceksiniz.

Kur’an gözüyle kadın

dr. Nurullah Abalı'nın Kur'an Gö-
züyle Kadın kitabı Kırmızı Leylek Ya-
yınları'ndan çıktı. 

Dr.Nurullah Abalı'nın Kur'an Gözüyle Kadın ki-
tabında toplumda Kadının Yaratılışı, Akıllarının
Eksik Olduğu İddiası, Kadının Mücadelesi, Ha-
remlik-Selamlık, Peygamberlik ve Kadın, Kadının
Toplumsallaşması, Toplumda Kadın ve Erkek,
Toplumda Kadın ve Erkek İlişkileri, İletişimleri,
Sokakta Yürürken Kadının Arkada Yürümesi,
Tokalaşma, Yanaktan Öpme ve Sarılma, Mal-
Mülk Edinme Hakkı Yönetim, Yolculuk gibi ko-
nularda yanlış bilinen konuları İslam’ın kurucu
metni Kur’an ayetleri ışığında okura aktarıyor. 
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TATBIKAT 
GERCEGINI 
ARATMADI
Küçükçekmece’de, yangın söndürme tatbikatı
yapıldı. Tatbikatta, Küçükçekmece Belediyesi
Sivil Savunma Ekipleri de hazır bulundu

Minikler için kış partisi
büyükçekmece Be-
lediyesi’nin eğitim ve
sanat merkezlerinde

bulunan Çocuk Oyun Kütüp-
hanelerinin minik üyeleri “Kış
Partisi” yaptı. Spordan sanata,
kültürden eğitime her alanda
hizmet veren Büyükçekmece
Belediyesi Halk Akademisi
Kursları’na katılan anneler ve
çocukları için hizmet veren
Çocuk Oyun Kütüphanesi çe-
şitli etkinlikler düzenlemeye
devam ediyor. 

Kartondan kardan adam 

Anneleri dersteyken belediye
eğitmenleriyle birlikte Çocuk
Oyun Kütüphanelerinde vakit
geçiren minikler kar özlemini
sanat merkezlerinde yapılan kış
partisiyle giderdi. Karton ve
mukavvalardan kardan adam

yapan minikler, atkı ve berele-
rini takarak kar spreyinin al-
tında oyunlar oynadı. Kış
partisinde oyunlar oynayarak
keyifli dakikalar geçiren çocuk-
lar Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün’e te-
şekkürlerini iletti.

beledİyesİ 2019-2020 eğitim
öğretim yılının ilk yarısını ta-
mamlayan öğrencilere birbirin-

den eğlenceli ve öğretici etkinliklerle dolu
bir program hazırladı. 18 Ocak-2 Şubat
tarihleri arasında gerçekleşecek Yarıyıl
Şenliği’nde öğrenciler; eğitici atölye çalış-
malarına ve sinema gösterimlerine ücret-
siz katılma imkânı bulacak. İkamet
zorunluluğu bulunmayan etkinlikler, Bey-
likdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde yapılacak.

Eğlenirken öğrenecekler

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, belediye-
nin kendileri için hazırladığı ‘Ahşap Bo-
yama, Dans, Karikatür, Marakas, Maske

Tasarımı, Ritim, Seramik Obje Boyama,
Takı Tasarımı, Yaratıcı Drama Atölyele-
ri’nde hem eğlenecek hem öğrenecek.
Atölye çalışmalarının yanı sıra ‘Renkli
Penguenler, Hızlı ve Tüylü, Uçan Halı ve
Kayıp Elmas, Küçük Kahramanlar’ si-
nema filmleri de Ayşen Gruda ve Şener
Şen Sinema Salonları’nda çocuklar için
gösterilecek. Yaş sınırı bulunan atölyelere
katılmak isteyen öğrencilerin bir saat ön-
cesinden kayıt yaptırması; sinema filmle-
rini izlemek isteyenlerin ise bir saat
öncesinden biletlerini, BAKSM gişesin-
den almaları gerekiyor. 

Kitap hediye edilecek

Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl da ilçede ika-

met eden ya da okuyan öğrencilere kitap
hediye edecek. Yarıyıl Şenliği boyunca,
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Mer-
kezi’ne karnesi ile gelen öğrenciler, hediye
kitaplarına kavuşacak. Tüm öğrencileri
BAKSM’de düzenlenen etkinliklere davet
eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık “Çocuklarımız çok ça-
lıştı, şimdi dinlenme ve eğlenme zamanı.
Ülkemizin ve Beylikdüzü’nün umudu ço-
cuklarımız için hazırladığımız birbirinden
güzel etkinliklerle yarıyıl tatili, Beylik-
düzü’nde neşe, mutluluk ve keyif içinde
geçecek.” dedi. Yarıyıl Şenliği ile ilgili de-
taylı bilgi www.beylikduzu.istanbul adre-
sinden ve 444 09 39 no’lu Çağrı
Merkezi’nden edinilebilir. 

İstanbul
Büyükşehir

Belediye Meclisi,
Adalar'daki tescilli

fayton plakalarının
300 bin TL bedelle

İBB'ye geçmesini
onayladı

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Meclisi, önemli bir
karara imza atarak uzun za-

mandır gündemde olan Adalar ilçesin-
deki fayton ve atlarla ilgili soruna çözüm
getirdi. Ocak ayının ilk meclis toplantı-
sında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlü-
ğü'nün teklifi üzerine ilgili komisyona
gönderilen Adalar'da toplu taşımacılıkta
kullanılan at ve araçlarıyla ilgili rapor
bugün, İBB meclisinde gündeme geldi.
İBB Meclisi Hukuk, Plan ve Bütçe, Tarım

Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri ko-
misyonlarının ortak raporu olarak Mec-
lise sunulan teklif, oy birliğiyle kabul
edildi.

Oy birliğiyle onaylandı

Rapora göre İBB, Adalar'da bulunan 277
tescilli fayton plakasının her birine 250
bin lira ödeyerek alacaktı. Meclis'te teklif
görüşülürken tutarın plaka başına 300 bin
liraya yükseltilmesi teklif edildi. 300 bin li-
ralık teklif oy birliğiyle onaylandı. DHA

iBB 300 bin TL'ye plakaları satın aldı

KARNESiNi GETiREN KiTABINI GOTURUYOR!
‘Karneni Getir Kitabını Götür’ uygulamasının bu yıl da Yarıyıl Şenliği boyunca devam edeceğini 

söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tüm öğrencileri Yarıyıl Şenliği’ne davet etti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21’nci
ilçe belediyesi ziyaretini Çatalca’ya

yaptı. İmamoğlu, “Bu büyük yüz
ölçüme sahip ilçemizin İstanbul’un

geleceğini de temsil ettiğini
düşünüyorum. Bu ve benzeri yerlerde
yapacağımız olumlu işler, İstanbul’un

geleceğini koruyacak ve güzelleştirecek
işler olacaktır. Koruyarak, geliştirerek

değil de günlük kararlarla hareket
ettiğimizde, İstanbul’un geleceğini
tehdide dönüştürmüş oluruz” dedi

GuNLuK KArArLAr 
GELECEGı TEhdıT EdEr

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, 21’nci ilçe beledi-
yesi ziyaretini Çatalca’ya gerçekleştirdi.

İmamoğlu ve ekibi, Çatalca Belediyesi önünde
Belediye Başkanı Mesut Üner ile ilçede faaliyet
gösteren parti üyeleri ve vatandaşlar tarafın-
dan karşılandı. Karşılamada sözlerine, “Allah
razı olsun, bizi ziyaret ediyorsunuz. Çatalca’ya
geldiğiniz için, size ve ekibinize çok teşekkür
ediyoruz” şeklinde başlayan Üner, şunları söy-
ledi: “Burada bir kardeşlik havasıyla Çatalca’yı
yönetmeye çalışıyoruz. Çatalca’yla Büyükşe-
hir’in bir benzerliği var; sizin 39 ilçeniz var,
bizim de 39 mahallemiz var. Bin 115 kilomet-
rekare ile de en büyük ilçesiyiz Çatalca olarak.
Hizmet noktasında büyük bir alanda hizmet
etmeye çalışıyoruz. Burada, hükümetle ve si-
zinle beraber Çatalca’ya hizmet etmek için hep
beraber çalışıyoruz Başkan’ım.”

Siyaset üstü tavır önemli

Üner’e sıcak karşılamadan dolayı teşekkür
eden İmamoğlu, “Kesinlikle ifade ettiği gibi
Çatalca’da herkesin bir arada bizi karşılaması,
Çatalca’nın o ruhunu gösteriyor. Siyaset üstü
tavır almanın ya da yereldeki sürece öyle bak-
manın gerçekten bu şehrin huzuru açısından

değerli bir tarafı var. Başkan’ımızın onu koru-
ması, muhafaza etmesi, geliştirmesi Çatalca
için değerli bir tavır. Umarım daha da iyi olur,
diğer ilçelere de örnek olur. Çatalca, özel ilgi
göstereceğimiz ilçelerimizin başında geliyor.
Bu büyük yüz ölçüme sahip ilçemizin İstan-
bul’un geleceğini de temsil ettiğini düşünüyo-
rum. Bu ve benzeri yerlerde yapacağımız
olumlu işler, İstanbul’un geleceğini koruyacak
ve güzelleştirecek işler olacaktır” dedi.

Başkanla münazara edeceğiz

“Koruyarak, geliştirerek değil de günlük karar-
larla hareket ettiğimizde, İstanbul’un geleceğini
tehdide dönüştürmüş oluruz” diyen İma-
moğlu, “Başkan’ımızla bunları münazara ede-
ceğiz. İBB’den beklentilerini, mevcuttaki
konumu bize en iyi kendisi anlatacak çalışma
arkadaşlarıyla. Sonra biz de bir ortak çalışma
kültürüyle bir arada hareket edeceğiz. İstan-
bul’un her ilçesini böyle kabul ediyoruz. Onla-
rın bize aktarımlarıyla, rehberlikleriyle
önümüzdeki süreci tanımlamak istiyoruz” şek-
linde konuştu. Konuşmaların ardından, Çatal-
ca’nın sorunlarının ele alındığı sunum
gerçekleştirildi. Sunumda, İmamoğlu ile bir-
likte İBB üst yönetimi de hazır bulundu. Baş-
kan Üner ve beraberindeki ilçe belediye
yöneticileri, İBB heyetine sunum yaptı.

BAHADIR SÜGÜR

SunuMun ardından İmamoğlu ve Üner,
ilçede saha incelemelerinde bulundu.
Çatalca Çok Programlı Anadolu lisesi
spor salonu inşaatında yaşanan sıkıntı-
ları yerinde gözlemleyen İmamoğlu, yarı
yıl tatiline çıkacak öğretmenleri de unut-
madı. Öğretmenler odasında eğitimci-
lerle bir araya gelen İmamoğlu, “Bir

baba olarak sizlere minnet duyuyorum”
dedi. Öğretmenlerle toplu fotoğraf çekti-
ren İmamoğlu, daha sonra İBB’ye ait
kestanelik kurban Satış ve kesim
Alanı’nda incelemelerde bulundu. kesta-
nelik köyü’ndeki kahvehanede vatan-
daşlarla selamlaşan İmamoğlu’na
yöresel börek ikram edildi.

Öğretmenleri unutmadı

Beyoğlu Belediyesi tarafından
vatandaşları afetlere karşı bilin-
çlendirmek ve gerekli önlemleri

almak amacıyla kurulan ‘Beyoğlu Afet Ko-
ordinasyon Merkezi' hizmete açıldı. Açılışa,
Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli,
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü
Gökhan Yılmaz ve protokol katıldı. Halıcı-
oğlu'nda düzenlenen açılış programında,
AFAD ile işbirliği protokolü imzalandı. Ay-
rıca Başkan Yıldız, telsizden belediye çalı-
şanlarına hayırlı cumalar diledi. İmzalanan
protokol kapsamında ortak arama kur-
tarma tatbikatların yanı sıra okullarda ve
semt konaklarında ortak eğitim programları
düzenlenecek. Ayrıca afetlerle ilgili bilgilen-
dirici broşürler ve kitapçıklar hazırlanarak
vatandaşlara dağıtılacak.

Başkan uyarılarda bulundu

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız, “Beyoğlu'nun özellikle tarihi sit alanla-
rındaki metruk binalarla ilgili doğrudan

yerel idarenin herhangi bir müdahale etme
yetkisi yok. Şuana kadar 370 binanın yı-
kılma tehlikesi olduğuna dair bir tespitimiz
var. Buna ilişkin anıtlar kurulu ile yazışma-
larımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Bi-

naların çoğu 1 ve 2. derecede tarihi eser sta-
tüsündedir. Bu tür binaların yıkılması bele-
diyeler tarafından çıkarılacak rölöveler
anıtlar kurulunun uygun görmesi halinde
usullerle yıkılması mümkün olabiliyor. 

Bir de bu binalar ya özel mülkiyete konu
olabiliyor ya da vakıf statüsündeki şahıslara
ait mülkiyetler olabiliyor. Böyle bir durumda
kimsenin özel mülkiyetine dokunma imka-
nımız yok. İlgilisine tebligat atılıyor. Rölöve
çalışması yapmak can güvenliği açısından
tehlike arz edebiliyor. Bunu da anıtlar kuru-
lunun belirleyeceği başka bir usulle çözüyo-
ruz. Önümüzdeki süreçte başta Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'nın
Anıtlar Yüksek Kurulu ile merkezi yönetim
Beyoğlu Belediyesi olarak bir yol haritamızı
kamuoyu ile paylaşmış olacağız” dedi.

Afet Koordinasyon
Merkezi açılışında
konuşan Beyoğlu
Belediye Başkanı 

Haydar Ali Yıldız “Şuana
kadar 370 binanın

yıkılma tehlikesi
olduğuna dair bir

tespitimiz var

370 bina yıkılabilir!

Vali, Kerem’in 
yüzünü güldürdü
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
lösemi tedavisi gördüğü için
öğretmenlerden evde birebir
eğitim alan küçük Kerem’in
karnesini evine götürdü

İSTAnBul Valisi Ali Yerlikaya, lö-
semi tedavisi gördüğü için öğret-
menlerden evde birebir eğitim alan

küçük kerem'i karne günü dolayısıyla evinde
ziyaret etti. küçük kerem'in karnesini evine gö-
türerek takdim eden Vali Yerlikaya kerem'e bir
de karne hediyesi verdi. kerem'le birlikte karne
heyecanı yaşadığını söyleyen Vali Yerlikaya,
"Farklı bir şey yapalım dedik. Hep okula gidiyo-
ruz. Bugün milli eğitim müdürünü yalnız başına
okula gönderdik. O gitti, 2 milyon 859 bin öğ-
rencimize karne verdi geldi. Biz de dedik. 535
tane yavrumuz aynı kerem'imiz gibi evde eği-
tim görüyor. Biz de eve gidelim evde eğitim
alan yavrumuzun karnesini İstanbul Valiliği ola-
rak kendimiz taktim edelim dedik. Dolayısıyla
sizin evinize misafir olduk. karne sevincini ke-
rem'le beraber sizin evinizde yaşayacağız.
karne heyecanı en masum en güzel heyecan.
Dua ediyoruz Rabbim şifa versin" ifadelerini
kullandı.

Eğitimi evde devam ediyor

küçük kerem'e karnesini kendi elleriyle veren
İstanbul Valisi Yerlikaya bu anları sosyal med-
yadan da paylaştı. Vali Yerlikaya, sosyal med-
yadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer
verdi: "kerem,lösemi tedavisi görüyor. İstan-
bul'daki 535 öğrencimiz gibi eğitimine evde
devam ediyor. Öğretmenlerimiz kerem'in evine
gelip birebir ders yapıyor. kerem, Takdir aldı.
Ben de karne ve Takdir Belgesini evinde teslim
ettim. Tebrikler kerem"

Danışmanların
maaşı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Meclisi, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nun danışman-

larına ödenecek ücreti belirledi. Başkan da-
nışmanlarının 2020 yılı brüt ücreti 10 bin
431,79 Tl oldu. Bu maaş vergi ve SGk ke-
sintilerinden sonra ortalama 7 bin Tl net
maaşa denk geliyor. Başkan danışmanla-
rına 2019'da ise 10 bin 557,96 Tl bürüt
maaş ödenmiş. 

Oy birliğiyle kabul edildi

Büyükşehir Belediye kanunu’nun 20. Mad-
desi kapsamında görev yapan başkan da-
nışmanlarının maaşı, Belediye Meclisi
tarafından belirleniyor. Söz konusu kanun
maddesinin ikinci fıkrasında ‘Danışmanlara
her türlü ödemeler dahil, Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık
miktarının yüzde 75’ni aşmamak üzere Be-
lediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt
ücret ödenir’ hükmüne dayanılarak hazırla-
nan teklif İBB Meclisi´ne sunuldu. İBB
Meclisi Plan ve Bütçe komisyonu’nun ‘Baş-
kan Danışmanlarına 2020 yılında ek’li tek-
lifte belirtilen 10.431,79 Tl. brüt ücret
ödenmesi uygun görülmüştür’ şeklinde ha-
zırladığı rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
Başkan danışmanlarına 2019’da 10 bin
557,96 Tl, 2018´de 8 bin 775,62 Tl, 2017
yılında ise 7 bin 765,72 Tl brüt maaş öde-
mesi yapılmıştı.

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile 
düzenlenen söyleşiye katılan usta gazeteci Altan Öymen, genç 
gazetecilere “Gazetecilik mesleğinden vazgeçmeyin” mesajını verdi

KadıKöy Belediyesi
ve Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’nin birlikte

düzenlediği “Medya Şöyleşileri”
etkinliğinin ilki 16 Ocak 2020
Perşembe günü Caddebostan
Kültür Merkezi’nin A Salo-
nu’nda yapıldı. Medya Şöyleşile-
ri’nin ilk konuğu usta gazeteci
Altan Öymen ve Woman TV
Program Yapımcısı kızı Aslı
Öymen oldu. Moderatörlüğünü
Aslı Öymen’in üstlendiği toplan-
tıda “Aile Boyu Gazetecilik” te-
ması işlendi. 70 yıldır gazetecilik

mesleğine emek veren 88 yaşın-
daki Altan Öymen ve Aslı
Öymen tarihe tanıklık ettikleri
süreçleri, anılarını, gazetecilik
mesleğinin zorlukları ve keyifli
yanlarını anlattı.

Mesleğimi 
severek yaptım

70 yıllık gazeteci olan ve 1999-
2000 yıllarında CHP Genel Baş-
kanlık görevini de yürüten Altan
Öymen, gazetecilik mesleğinin
dününü ve bugünü kıyaslayarak
genç gazetecilere öğüt verdi.

TGC Onur Kurulu Başkanı
Altan Öymen “Gazetecilik mes-
leğinden vazgeçmeyin. Gazeteci-
lik mesleği dünyanın en iyi
mesleğidir. Yaşadığımız dönem-
den tedirgin olmayın, bunlar ge-
çecek. Gazetecilik yaparken
insanın canı sıkılmaz, her şeyi,
herkesten önce öğrenirsiniz, Tür-
kiye’yi görür, Dünyayı görür, öğ-
renirsiniz. Bu mesleği çok
severek yaptığım için başka
hobim olsun diye düşünmedim,
zaten çok sevdiğim işi yapıyo-
rum” diye konuştu.

GAZETECİLİKTEN VAZGEÇMEYİN!
Baltacı öğrencileri tebrik etti

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul
ve lisede okuyan yaklaşık 18
milyon öğrencinin yarıyıl tatili

başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılını
en iyi şekilde değerlendirerek geçiren öğ-
renciler, karnelerini aldı 2019-2020 eği-
tim öğretim yılında faaliyete gecen
Bolluca İlkokulu’nda dü-
zenlen karne törenine; Ar-
navutköy kaymakamı
Ahmet Odabaş, Arnavut-
köy Belediye Başkanı
Haşim Baltacı, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mehmet

Dağ ve daire amirleri katıldı. Bolluca 
İlkokulu’ndaki törene katılan Arnavutköy
Belediye Başkanı Haşim Baltacı, karne
sevinci yaşayan çocuklarla tek tek ilgile-
nerek, karnelerini teslim etti. Daha sonra
Arnavutköy Özel Eğitim uygulama
Okulu’na geçen Başkan Baltacı, özel

öğrencilerle bir araya
geldi. uygulama oku-
lunda eğitim alan özel
öğrenciler, karnelerini
Arnavutköy Belediye
Başkanı Haşim Balta-
cı’nın elinden aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Çatalca Belediye Başkanı Mesut

Üner’e, plaket takdiminde
bulunarak, kendilerini

ağırladıkları için teşekkür etti.

Altan
Öymen



E skişehir’de 12 yıldır çanta mağazası bulu-
nan Aydın Yüksel, kendisini ziyarete gelen
kadın arkadaşının akıllı saatinden etkile-

nerek bunu çantaya uyarladı. Eskişehir Ticaret
Odası ve Anadolu Üniversitesi işbirliğindeki
‘Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Prog-
ramı’ girişimcilik eğitimlerine katılan Yüksel, yak-
laşık 1,5 yılda üzerinde 7,5 inç ekranı olan
‘Powerbag Akılı Çanta’ üretti. Gerekli patent baş-
vurularını yaparak ilk prototiplerini hazırladığı
çantaları için yatırımcı desteği arayan fikir sahibi
ve firmanın kurucusu Aydın Yüksel, sermaye
gruplarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Prototiplerini hazırladık

Sosyal hayattaki bazı problemleri çözmek için
yola çıktıklarını anlatan Aydın Yüksel, akıllı çanta
fikrinin aklında 1 dakika şekillendiğini ancak ha-
yata geçirilmesinin 1,5 yıl sürdüğünü söyledi.
Mağazasına gelen bir kadın arkadaşının anlattık-
larından etkilenerek böyle bir proje hazırladığını
kaydeden Yüksel, “Mağazamıza ziyarete gelen
bir arkadaşım kolundaki akıllı saati gösterdi. Ben
telefonla aradığımda ismim görünüyordu. Ne
gerek olduğunu sordum, arkadaşımda büyük ko-
laylık olduğunu ve telefonu çıkarmadan arayanı
gördüğünü söyledi. Bende bunun üzerine kadın-
ların yaşadığı bir problem olarak gördüm. Eski-
şehir’de 12 yıldır çanta satışı yapıyoruz. Kadınlar
telefonlarını çantalarında taşıdığı için, telefon
çaldığında yaşadığı telaş aklıma geldi. Dünyada
böyle akıllı bir çanta olmaması da benim çok dik-
katimi çekti. Gerekli patent başvurularını yaparak
ilk prototiplerini hazırladık” dedi.

Size uyarı veren bir çanta

Akıllı çanta projesine Eskişehir Ticaret Odası ve
Anadolu Üniversitesi’nin de büyük destek verdi-
ğini belirten Yüksel, ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı
Hızlandırıcı Programı’ girişimcilik eğitimlerine
katılarak 3,5 aylık bir süreçten geçtiklerini ifade
ederek, “Ticaretle uğraşıyoruz ama işin içine tek-
noloji girince bizi aştığını fark ettik. Anadolu
Üniversitesi’nin bu programı sayesinde inanıl-
maz bir destek aldık. Yazılım ve donanım gibi ko-
nuları üniversite işbirliği sayesinde bulduk ve
hayata geçirdik. Çantanın içerisinde bir güç kay-
nağı var. Telefon çanta içerisindeyken kayıp çağrı
ve iletiler için üzerinde multimedya bir ekran ge-
liştirdik. Telefona gelen tüm sosyal medya dahil
iletiler, anlık olarak ekranda görünüyor. Güç kay-
nağı sayesinde de ortalama bir telefonu 3-4 defa
tam olarak şarj ediyor. Çantamızda kişiselleştiri-
lebilir bir ekranı var. Cep telefonuna bağlı olan
çantadan uzaklaştığınızda size uyarı veren bir
çanta. Şu anda sermaye gruplarının karşısına
çıkıp fon toplamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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Sigortası şirketi Euler Hermes,
Global İflas Raporunu açıkladı.
Raporda iflaslardaki artış eğili-

minin korunduğuna dikkat çekilirken,
Çin’deki iflasların artışı ve Batı Avrupa ile
Kuzey Amerika’da daha az oranda iflas ar-
tışlarının gerçekleşmesi eğilimin tersine

dönmesinde rol oynadığı belirtildi. İflaslar-
daki artışa ek olarak büyük ölçekli şirketler
genelinde yaşanan büyük çaplı iflas sayıla-
rındaki artışın da kalıcılaştığına dikkat çe-
kildi. 2019 yılının ilk üç çeyreğinde
toplamda 145 milyar euroluk ciroyu aşan
bu tip 249 iflas yaşandı. Söz konusu iflas-

ların en çok yoğunlaştığı alanlar; Asya’da
inşaat, Kuzey Amerika’da enerji ve pera-
kende ve Batı Avrupa’da perakende ve hiz-
met sektörleri oldu.  Euler Hermes Türkiye
CEO’su Özlem Özüner, "2020 yılında if-
laslar üst üste dördüncü kez artmaya
devam edecek” dedi.

EKONOMİ

Euler Türkiye CEO’su Özlem
Özüner, "2020 yılında glob-
alde yıllık yüzde 6 oranında

iflas artışı beklenirken, bu
oran Türkiye’de yüzde 5 ile
global ortalamanın altında

kalacak" dedi

KÜRESEL İFLASLAR YÜZDE 6 ARTACAK

1 DAKIKADA BULDU
1 YILDIR CALISIYOR!

Eskişehir’de çanta mağazası bulunan Aydın Yük-
sel, Ticaret Odası ve Anadolu Üniversitesi
işbirliğindeki ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı

Hızlandırıcı Programı’ sayesinde ilk prototiplerini
hazırladığı ‘akıllı çantalar’ için yatırımcı aramaya

başladı. Yüksel, "Fikri 1 dakikada bulmamam
rağmen hayata geçirmek için 1,5 yıldan 

fazladır üzerinde çalışıyoruz" dedi

Anadolu Üniversitesi’nin ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandı-
rıcı Programı’ girişimcilik merkezinde çantaların ilk prototip-
lerini görerek inceleyen İrem Göksu, çok başarılı bir tasarım
olduğunu söyledi. Günde 3-4 defa cep telefonunu şarj eden
ve gelen iletileri göremediği için akıllı saat kullandığını ifade
eden Göksu, “Çanta çok güzel ve başarılı. Çantamda olan
telefonda sesini duyamadığım, iletileri göremediğim için
akıllı saat almıştım. Bunları yapıyor bir de telefonu şarj edi-
yor. Gün içerisinde telefonumu 3-4 kez şarj eden biriyim, çok
mantıklı ve başarılı buldum. İletileri hemen görmem, çanta-
nın da titreşime sahip olması çok güzel” dedi.

En çok Iraklılar konut satın aldı
Türkiye genelinde 2019 yılında konut satışları bir önceki yıla azalış gösterirken, 1 milyon
348 bin 729 adet konutun el değiştirdiği görüldü. Ülkelerine göre en çok konut satışı da

Iraklılara yapıldı. Iraklıların 2019 yılı içinde satın aldığı konut sayısı 7 bin 596 oldu

AjAns Press ve
PRNet’in dijital
basın arşivinden der-

lediği bilgilere göre geçen yıl
içerisinde konutlarla alakalı ba-
sına 91 bin 935 haber yansıdığı
tespit edildi. Sadece konut satışı
ile alakalı haber adetleri ince-
lendiğinde ise haber sayısının
12 bin 160 adete düştüğü kay-
dedildi. Haberler içeriklerine
göre analiz edildiğinde, kentsel dönüşüm haberleri-
nin ön planda olduğu görüldü. Özellikle geçtiğimiz
yıl, eylül ayında, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında
haber yayınlarında artış olduğu tespit edildi.

Konut sayısı 45 bin 483 oldu
Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği
bilgilere göre, 2019 yılında konut satış-
larının bir önceki yıla göre azalış gös-
terdiği kaydedildi. 2019'da 1 milyon
348 bin 729 adet konutun el değiştir-
diği görülürken, yabancılara satılan
konut sayısı 45 bin 483 olarak kayıt-
lara geçti. Ülke uyruklarına göre en
çok konut satışının Irak vatandaşla-

rına yapıldığı kaydedilirken, Iraklıların yıl içinde 7 bin 596
konut satın aldığı saptandı. İkinci sırada 5 bin 423 konut
ile İran yer alırken, üçüncü sıraya 2 bin 893 konut ile
Rusya yerleşti.  DHA

TÜRKiYE EN 
CAHiL 9. ÜLKE

Kitap okumayı sevdir-
mek, yaygınlaştırmak
ve ihtiyaç sahiplerine

kitap iletmek için çalışmalar
yapan Herkese Kitap Vakfı, çocuk-
ların ve gençlerin daha çok kitap
okumalarını teşvik etmeyi amaçla-
yan yeni ürünü “Okuduğum Kitap-
lar Defteri”ni tanıttı. Kanyon D&R
mağazasında yapılan lansman da-
veti ile özel kitap dostu defter ki-
tapseverlere tanıtıldı. Bu defterle
Herkese Kitap Vakfı’na verilecek
destek ile bir çocuğun daha kitap
okumasına katkı sağlanması he-
defleniyor. Kitap Vakfı Kurucu
Gelen Başkanı Bülent Şenver,
"TKırk ülke arasında yapılmış ca-
hillik endeksi çalışmasında Tür-
kiye en cahil 9. ülke olmuş" dedi. 

Önemli bir uygulama

D&R mağazalarında satışa sunu-
lan “Okuduğum Kitaplar Defteri”
hakkında Herkese Kitap Vakfı Ku-
rucu Gelen Başkanı Bülent Şenver,
"Türkiye’de her 100 kişiden 58’i
hiç kitap okumadığını söylüyor. İh-
tiyaç maddeleri sıralamasında ise
kitap, 235’inci sırada yer alıyor.
Ülkemizde çocuklara ve gençlere
kitap okumayı sevdirmemiz gere-
kiyor. Okuduğum Kitaplar Defteri
çocuklarımıza kitap okumayı sev-
direcek onları okumaya teşvik
edecek önemli bir uygulama ola-
cak" diye konuştu. DHA

ÇANTA ÇOK GÜZEL 
VE BAŞARILI

Tarihin en yüksek
yeni üye kabulü

Türkiye’nin köklü düşünce kuruluşlarından TÜSES, 28’inci Genel Kurulunda
tarihinin en yüksek yeni üye kabulünü yaptı. Yönetim Kurulu büyük oranda

yenilenen TÜSES’te başkanlığı yeniden Celal Korkut Yıldırım seçildi.

Türkiye Sosyal Eko-
nomik Siyasal Araştır-
malar Vakfı (TÜSES),

30’ncu yaşına girerken, üye sayı-
sını artırarak ve yeni döneme gen-
çleşerek girdi. TÜSES 28. Olağan
Genel Kurulu, İstanbul’da
TÜSES Genel Merkezi’nde ger-
çekleştirdi. Genel kurulda tarihi-
nin en yüksek üye kabulünü
gerçekleştiren TÜSES’e 23 yeni
üye katıldı. Genel Kurulda yapı-
lan seçim sonrasında, TÜSES
Başkanlığına Celal Korkut Yıldı-
rım yeniden getirildi.

Siyasetten isimler var

Yapılan seçimle TÜSES Yönetim
Kurulu şu üyelerden oluştu: Celal
Yıldırım (Başkan), Prof. Gazi
Zorer (Genel Sekreter), Dursun
Bulut (Sayman), Adil Demirci,
Cemal Tamer Altunay, Prof.
Erhan Doğan, Murat Ersoy,
Sevgi Uçan Çubukçu, Prof. Şule
Kut. TÜSES Yedek Yönetim Ku-
rulu üyeliklerine de Ali Gürlek,
Bahar Yalçın, Mebuse Tekay,
Sevda Yüzbaşıoğlu ve Seyfi Erbaş
seçildi.Genel Kurulda aralarında
önceki dönemlerde görev yapan
TÜSES Başkanları Prof. Korel

Göymen, Prof. Burhan Şenatalar,
Mehmet Ural ve Altan Ertürk’ün
yanı sıra CHP Milletvekili İbra-
him Kaboğlu, HDP Milletvekili
Erol Katırcıoğlu, CHP eski Mil-
letvekili Enis Tütüncü, Şişli Bele-
diye Başkanı Muammer Keskin,
DİSK eski Başkanı ve CHP eski
Milletvekili Süleyman Çelebi,
KONDA Araştırma Kurucusu
Tarhan Erdem gibi isimler de yer
aldı.

Demokrasiye bağlıyız

Genel Kurulun açılış konuşmasını
yapan TÜSES Yönetim Kurulu
Başkanı Celal Korkut Yıldırım
TÜSES’in bu yıl 30’uncu kuruluş
yıldönümünü kutlayacağını hatır-
latarak, "30 yılı geride bırakan
vakfımızı bugün de güçlü kılan
kuşkusuz onun kuruluş felsefe-
sinde yatan çağdaş, çoğulcu, katı-
lımcı bir demokrasi düşüncesine
olan sıkı bağlılıktır. Son yıllarda
hızla ilerleyen sağ popülist dalga,
bütün dünyada demokrasilerin
zayıflamasına yol açtı. Bu süreci
tersine çevirmek için popülizme
kendini kaptırmamış, gelişmeyi
insan ve toplum merkezli bir an-
layışla sürdürmeyi amaçlayan

yeni fikirlere, programlara, yeni
toplumsal siyasi birlikteliklere ve
kuşkusuz ki bizim gibi yüzünü
hep demokrasiye, çoğulculuğa,
hukukun üstünlüğüne, eşitliğe ve
sosyal adalete çevirmiş sivil top-
lum kuruluşlarına ihtiyaç var"
açıklamasını yaptı. 

Sistem sorunumuz var

Genel Kurulda söz alan Prof.
Burhan Şenatalar da, demokrat
sivil düşünce kuruluşlarının va-
kıfların hukuksuzluğun önünde
önemli bir bariyer olabileceğini
belirtti. Şenatalar, yargı bağım-
sızlığının geri kazanılması ve hu-
kukun üstünlüğünün sağlanması
için birlik çağrısı yaptı. Prof. Dr.
İbrahim Kaboğlu da içinden
geçtiğimiz süreçte derneklerin ve
bileşenlerinin giderek daha fazla
önem arz ettiğini kaydetti. Tür-
kiye’de bugün sadece seçim
odaklı yapılan tartışmaların kısır
kaldığını belirten Kaboğlu,
"Bizim seçim değil, sistem soru-
numuz var. İktidar değil, ana-
yasa sorunumuz var. Hangi
aday değil, ne tür bir anayasa is-
tiyoruz sorusuna odaklanmalı-
yız" dedi.



A nkara'da gazetecilerle bir araya
gelen Devlet Bahçeli, FETÖ'nün
siyasi ayağı tartışmalarına de-

ğindi. “Araştırma komisyonunda ısrar
etmek ve herkesi oraya da davet etmekte
eğer kuşku verici davranışlarının üzerini
örtme gibi bir çabaları yoksa zaten bir
anlamı olmaz” diye konuşan Bahçeli,
“Kalkıp beş partiyi bir araya getirdik
Meclis'te. Ne yapacağız, hepimiz savcı-
lık mı yapacağız! Hakimlik mi yapaca-
ğız, kolluk kuvvetlerinin mensupları mı
olacağız? Birtakım olayları yakından iz-
leyecek tarzda geçmişte olduğu gibi din-
leme falan bu tür işler mi yapacağız? 15
Temmuz'un arkasında bir Yurtta Sulh
Konseyi var. Konsey kavramını ele aldı-
ğınızda bu bir tek kişi anlamına gelmez.
Bunların içerisinde darbeyi yapan asker-
ler olduğu gibi darbecilerle hareket eden
siviller, bürokratlar olabilir. Darbe başa-
rılı hale gelirse de ülkeyi yönetecek bir
yönetim kadrosunun bulunması lazım.
Ben diyorum ki, siyasi ayak kim ise çıka-
rılsın. Herkes diyor ki, partilerde kim
var? Herkes kimi biliyorsa söylesin. Ben
kimsenin adını vermiyorum. Bizdekileri
biliyordum, ‘hadi güle güle’ dedim.
Böyle bir konseyin askeri kanadı belli,
Silivri ve Sincan'da. Peki siyasi kanadı
nerede? Bunları ‘bulun’ diyoruz. Bula-
mıyorlarsa bize yetki versinler biz bulu-
ruz bunları” ifadelerini kullandı. 

CHP'nin içinde varsa çıkartın

“Şu an müebbet cezası almış Silivri ve
Sincan Cezaevinde bulunanlar eğer ba-
şarılı olsaydı ne olurdu? Hükümeti
kimle kuracaklardı, cumhurbaşkanları,
başbakanları kim olacaktı? Yurtta Sulh
Konseyi’nin unsurları kimler olacaktı?”
sorularına cevap veren Bahçeli, “Bunlar
hangi partide varsa ortaya çıkartın diyo-
ruz. FETÖ'nün uzantısı siyasi ayağı
bunlar olsa gerek diyoruz. Yoksa şunlar
şunlar vardı bunları açıklayınız gibi ifa-
deler var. Biz nereden açıklayacağız,
polis miyiz ? Siyasi ayağı öğrenebilmek
için CHP'nin içinde varsa çıkartın,
MHP'nin içinde varsa çıkartın, bürokra-
side varsa çıkartın. Bazılarını ABD gö-
revlendirmiş adı bağımsız. Yoksa
CHP'nin kuracağı komisyonun üç üye-
siyle bu iş olmaz.  Ama bu 15 Tem-
muz'un ruhuna inmiş, onlarla geçmişte
münasebetleri olan insanlar Yurtta Sulh
Konseyi'ni benden çok daha fazla tanı-

yor olsa gerektir. Ama istismardan vaz-
geçin! Çorbacıyla tatlıcıyla artık uğraş-
mayın. Bunlarla uğraşın” çağrısını
yineledi. 

Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Hazırladıkları lacivert dosyayı da göste-
ren Bahçeli, “Şu gördüğünüz dosyada
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nun cumhuriyet Bbşsavcılarına suç
duyurusu olabilecek konular üzerindeki
ifadeleri bulunuyor. Mesela demiş ki,
‘YPG ve PKK bize mi saldıracaktı'. Ne
demek bu? Sana saldırmayacaksa dev-
lete saldırmasını makul mü görüyorsun?
3 Nisan 2017 tarihinde “Bylock'çu vekil-
ler açıklansın. AKP'de 120, 180 arasında
Bylock kullanan var. 15 Temmuz kont-
rollü bir darbe girişimidir. Saat 20.00'da
darbe mi olurdu? Bylock'çu vekillerin
açıklanmaması kontrollü darbe tezini
güçlendiriyor” demişti. Kılıçdaroğlu,
120 ile 180 arasındaki Bylock'çuları İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götür
ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç du-
yurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış
ayaklarınla bunların isimlerini ver diye-
ceğiz. Kılıçdaroğlu, “Piknik yapan terö-
ristleri niye vuruyorsunuz” demiş.
Bunların sofralarında kalaşnikof mu var,
mermi mi var? Ama gidip piknik yapan
teröristi niye vuruyorsunuz dediğinizde,
bunların oturduğu sofraya baktığınızda,
40 bine yakın insanımıza çoluk çocuk
demeden canilerin kullandığı mermileri
bulursunuz. Bunları kalk savcıya anlat.
Kılıçdaroğlu, “YPG vatanını kurtarmak
isteyen oluşum” demiş. Bu laf Demir-
taş'ın kullandığından çok mu hafif? Şu
da en son verdikleri FETÖ için önerge.
Atatürk ile HDP'yi birbirine karıştırmış
bir metin. Buna MHP destek vermez,
böyle bir metni kabul etmez” tepkisini
gösterdi. 

Siz zaten tiyatro oynuyorsunuz!

Son günlerin çok tartışılan tiyatro pole-
miğine de değinen Bahçeli, “Bunun ti-
yatrosuna hanımları gönderiyorsunuz
da sizler niye gitmiyorsunuz? Kemal Kı-
lıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Selahattin
Demirtaş. Bu hanımefendiler evde otu-
rurken siz zaten bu tiyatroyu oynuyorsu-
nuz, bu defa Kadir İnanır ile beraber
sahnede oynasanız ne olur? O üç
masum hanımın ne günahı var?” diye
sordu. 

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kanal
İstanbul tepkisini de değerlendi-
ren Bahçeli, “Kanal İstanbul
için iktidar diyor ki ‘ben
bugün iktidarım, elim-
deki imkanlarla bunu
yapmaya çalışacağım.’
Diğeri ‘ben belediye
başkanıyım, sana
bunu yaptırmam.’
Kurulan tezgah şu:
Mevcut İstanbul Be-
lediye Başkanı’nı biri-
leri Cumhurbaşkanlığı
makamı ile özdeşleştire-
rek belli bir dönem için ya-
rışa hazırlıyorlar. Onun
adını koymaya çalışıyorlar.
Ona artık kimse ‘sen İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı’sın’ de-
meyecek. ‘Sen muhtemelen
Cumhurbaşkanı adayımız
olacaksın’ diyecek” ifade-
lerini kullandı. 

Eskisi gibi gel git 
olmayacak

Bahçeli, İYİ Parti
Genel Başkanı
Meral Akşener'in
“Esad ile görüşmeye
hazırım” sözleri hatır-
latılınca, “Valla isabet
olur. Bu kadar hevesli bi-
risini de görmedim yani.
Esad'a da çok yakın, yani gi-
debilirler. Çok uzak değil Reyhan-
lı'dan sonra Halep, sonra Şam.
Esad orada” dedi. MHP eski
Milletvekili Engin Alan'ın so-
rulması üzerine, “Değerli
bir komutandır. Herkesi
çağırıyoruz” devabını
veren Bahçeli, “İP'i
davet ederken İP'le
alakası olmayan bir
şahsın gelmesi. Arzu-
larsa partimiz açık.
Biz herkesi kucakla-
mak istiyoruz. Kendi-
sine göre bir
değerlendirme yapmış,
memnuniyet verici bir du-
rumdur. Hep beraber de-
ğerlendiririz. Ama artık eskisi
gibi gel git, gel git olmayacak”
açıklamasını yaptı. 
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İranlı General Kaım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülme-
sini de değerlendiren Devlet Bahçeli, “ABD'nin yaklaşımı doğru

değil. Her terörist faaliyet içerisinde bulunanları ayıklama kabiliyetiniz
yoksa o zaman bir devletin mensuplarının bir başka ülke tarafından öldü-

rülmesi çok farklı bir uluslararası tartışmayı meydana getirir. Birinci ve
ikinci dünya savaşlarının acı tecrübeleri sonucunda hiçbir milletin ve ülke-

nin kabulde kolaylığı olmayan bir savaş hali olur. Sorunu diplomatik
yaklaşımlarla uzlaşma zemininde halletmenin yollarının bulması
lazım. Yoksa “böyle devam etti, bir üçüncü dünya savaşı gelsin’

temennisi Orta Doğu'yu daha karmaşık bir hale getirmekle
kalmaz, dünyayı da aynı hale getirir. Bunu telaffuz

etmemek gerekir” dedi. 

abD'nİn yaKlaşımı 
asla Doğru Değİl

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı da eleştiren Devlet Bahçeli, “Şimdi
çok çok konuşan Faik Öztrak; soruyorum İlhan Öztrak neyin olur

acaba? 12 Eylül’de Devlet Bakanı İlhan Öztrak değil miydi? 12 Eylül ba-
şarılı olunca bunlar hükümet oldu. Başarısız olsalardı askerler gerekli ce-

zaya muhatap olurken bu isimler geldikleri yere saklanmış olsalardı o
zaman bunun da siyasi ayağını araştırıp duracaktık. Şimdi siyasi ayağı
sorup duruyorsun Faik Öztrak. Yahu şu amcana bir bak bakalım kimdir.

Bu siyasi ayak mıdır yoksa başka bir ayak mıdır? Onun için siyasi
ayak kavramını saptırarak, efendim bir siyasi iktidarın içinde

efendim şu kadar vardı ile uğraşmaya gerek yok. Bugüne
kadar 3 yıl geçmiştir. 15 Temmuz gecesinden itiba-

ren  4 paşayı içeriye alacaksınız, diğer-
leri?" dedi. 

İlhan ÖztraK senİn
neyİn olur acaba?

Son olarak Libya meselesini değerlendiren Bahçeli, “Türkiye
Libya arasında bir koridor oluşturmak suretiyle orada bazı ekonomik

menfaatlerin peşinde koşan ülkelere, ‘Türkiye'nin müsaadesi olmadan
hiçbir şey yapamazsınız' mesajını ortaya koymuştur. Bu tabii başta Mısır'ı,
diğer yandan Batı Avrupa ülkelerini, ABD'yi de rahatsız etmiştir. Şimdi de

orada Libya'nın üzerinde Türkiye'nin oluşturduğu zemini bozmak için
darbeci bir generalin arkasına takılarak Türkiye'yi mahkum etmeye

çalışmaktadırlar. Şuan için Moskova'dan kaçan ama Berlin'de
yakalanan bir Hafter ile Türkiye zannediyorum Lib-

ya'daki kalıcı ateşkesi de başaracaktır” ifade-
lerini kullandı. 

Kalıcı ateşKes 
sağlanacaK

TIPIS TIPIS
GEL iSiMLERi

VER!
O mektup özel 
içeriğini açıklayamam
İmamoğlu'nun Ankara'da kendisine
verdiği mektupla ilgili konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mektup
gizli bir mektup. Kendisi açıkladı mı
bilmiyorum ama mektubun içeriği
şahsa özel o yüzden benim içeriği
açıklamam doğru olmaz" dedi

İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde kıldığı
cuma namazının ardından açıklama-
larda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP

Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin
sorusu üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
kendisine verdiği mektuba da değindi. Erdoğan “Bu
mektup gizli bir mektup. Kendisi bir açıklama yaptı
mı yapmadı mı bilmiyorum ama mektubun içeri-
ğinde sizin anlattığınızdan daha farklı şeyler var. Bu
yüzden bunları benim açıklamama gerek yok.
Neden? Çünkü eğer kişiye özel bir mektupsa üze-
rinde özellikle kapalı olan kısmında çizikler varsa bu
şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz.
Kendisi böyle bir şeyi açıklarsa daha isabetli olur.

Bu da benim derdim değil

Kanal İstanbul ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Er-
doğan, "Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu
değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz.
Benim belediye başkanlığımdan bu yana adımını at-
tığım bir konu. Başbakanlığım döneminde de sürat-
lendirdiğim bir konudur. Bunların ifade ettiği gibi
yalanlarla dolu, ‘yurt dışında Şeyha Moza’nın şu
kadar yeri var, şu var bu var’ değil. Hanımefendinin
burada böyle bir yeri söz konusu değil, yok, yalan.
Ama son günlerde bir şey ortaya çıktı, ‘CHP’liler
burada yer kapatıyor’ diye. Bu da benim derdim
değil. Niye? Parası olan gider nereden ne alacaksa,
alıcısı bellidir, satıcısı bellidir, alırsa alır. Çok da beni
ilgilendirmiyor.

Dünyaya bir sinyal veriyoruz

"Bugün dünyada İspanya’da, Miami’de şurada bu-
rada bu kadar yer alanlar var. Kimse ‘niye buradan
böyle bir yer aldın’ diyor mu?" diye soran Erdoğan,
"Bizde ülkemizde yasal düzenlemeler yaptık. Bunla-
rın neticesinde yabancılara da biz bu arazilerimizin
satışlarını açtık. Yerli olanlarda zaten alabiliyor. Ben
bununla ilgili olarak da Kanal İstanbul güzerga-
hında böyle bir satışların yapılmasına dair imkanı
tanımış değiliz. Çünkü burada şu anda tarlalar ol-
duğu gibi, arazisi arsası bir çok şey var. Ama bizim
derdimiz başka. Bizim derdimiz şu anda Kanal İs-
tanbul’la dünyaya biz bir sinyal veriyoruz, mesaj ve-
riyoruz. Nasıl bir Süveyş, Panama varsa, buna
benzer bir çok doğal kanallar olduğu gibi sanal ka-
nallar varsa bizde şimdi sürekli olarak çevremizi
tehdit eden, İstanbul’umuzu tehdit eden, Boğazı-
mızı tehdit eden bu geçişe karşı bir de biz şimdi ken-
dimiz kanal yapıyoruz" açıklamasını yaptı. 

MUTFAKTA YANGIN VAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 500 TL olacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Ekonomi de tam bir fe-

lakat var. Mutfakta yangın var. 17 tek yılda yöneteceksiniz Türkiye üretecek diyeceksiniz ve milyonlarca işsiz yaratacaksınız” eleştirisinde bulundu
CHP Parti Meclisi, Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu baş-
kanlığında Genel Merkez’de

toplandı.
CHP'nin, sadece Türkiye’nin değil, dün-
yanın en köklü siyasal partilerinden biri
olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Sorun-
ları çözme iddiasında olan siyaset kuru-
munun ülkenin sorunlarını bilmesi,
çözüm üretmesi lazım. AK Parti ciddi id-
dialarla iktidar oldu. 17 yılda arzu ettikleri
her kanunu çıkardılar, istedikleri bürokrat-
ları istedikleri yerlere atadılar. Yargıya da
müdahale ettiler. Yargı siyaseti otoritenin
yan kuruluşu haline dönüştü” dedi. 

Kendileri de şikayet ediyor

“Tek adam oturdu ve bütün kararları
alma konusunda kendisini yetkilendirdi”
diyen Kılıçdaroğlu, “Bu sürece baktığı-
mızda 17 yıllık bir iktidarın Türkiye’nin
hiçbir temel sorununa çözüm üretmedi-
ğini görüyoruz. Bunları niçin yaptılar?
Ekonomiyi geliştireceğiz, kişi başı gelir ar-
tıracağız dediler. Bir süre sonra kendiler
şikayet etmeye başladılar. Ne dediler baş-
bakanlığını kaldırmaya kalktılar. Arkasın-
dan da tek parti gündeme geldi, tek adam
iktidarı oldu” ifadelerini kullandı. 

Ekonomi tam bir felaket

Türkiye ekonomisinin tam bir felakat ol-
duğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Mut-
fakta yangın var. 17 tek yılda

yöneteceksiniz Türkiye üretecek diyeceksi-
niz ve milyonlarca işsiz yaratacaksınız.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir insanın
işsizlik nedeniyle kendini yaktığı görülme-
miştir. Ama biz de görüldü. Bunlar ise
kendi içimizde yaşadıklarımız. Bizim eko-
nomimiz Londra’daki bir avuç tefeciye
emanet. Cumhuriyet’in bütün eserleri sat-
tılar. En büyük borçlanmalarını yaptılar.
Tefecilere devlet eliyle 174 milyar 313 mil-
yon dolar ödedik. 17 yıl sonra Borçlar
Genel Müdürlüğünü kurmak zorunda
kaldılar. 
17 yılda vergi istediler, cumhuriyetin
bütün kazanımlarını sattılar, cumhuriyet
tarihinin en büyük borçlanmalarını yaptı-
lar. Dış borçlanmadan bahsediyorum. 7
yılda dışarıdaki tefecileri Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşlarının devlet aracılığıyla
ödediği faiz 174 milyar dolar.
Eğitimde gelinen nokta tam bir felaket. 17
yılın sonunda başta AK Partili aileler
olmak üzere çocuklarının eğitiminden şi-
kayet eder hale geldiler. Özel okullarda
patlama var çünkü devlet okullarına
güven yok. Devlet okullarına olan güven
temelden sarsıldı. Peki biz neye söz verdik
ne yapıyoruz? Asgari ücret 2 bin 200
dedik. Bunlar rakamlarının yerini değişti-
rip 2 bin 20 lira yaptılar.
2020 yılı için ise 2 bin 500 lira olmadı
dedik. CHP’li belediyelerimizde 2 bin 500
lira yapacağız. Sözünün eri olan biziz”
ifadelerini kullandı. 

Bizi değil Putin’i dinlediler

İsim vermeden büyükelçi Egemen Bağiş’a
yüklenen Kılıçdaroğlu, “Ayakkabı kutu-
sunda rüşvet alanların büyükelçi olarak
tayin edildiği bir ülkede siz dış politikadan
ne bekleyebilirsiniz? Rüşvet alan insanlar,
nasıl olur da bir ülkeyi temsil etmek için
yurt dışına gönderirler. Bunu da milletin
vicdanına havale etmemiz gerekiyor. Dil-
lendirilmesi dahi acı gerçek biliyorum
ama bu atamayı yapanlar acaba utanıyor
mu? Dış politikada bireysel çıkar peşinde
koşan bir yapıyla karşı karşıyayız. Suriye

ile görüşün dedik. Dinlemediler. Ama
Rusya aldı Moskova’da aynı masaya
oturttu. Ama bizi değil Putin’i dinlediler.
Türkiye’nin itibari nerede? Putin’in tali-
matı ile masaya oturdun. Suriye konu-
sunda bir uluslar arası konferans toplayın
dedik. Buna da itiraz ettiler. Sonra Pu-
tin’in isteği üzerine Astana’ya gittiler.
1998 Adana Mutabakatı’nın uygulayın
dedik. Buna da karşı çıktılar. Putin söyle-
dikten sonra gündemlerine aldılar. Libya
konusunda dedik ki iki taraf olmayın. Ba-
rıştırıcı konumunda olun. BM’nin tanıdığı
taraf ile görüşürüz dediler. Peki sonra ne
oldu Putin aldı görüştürdü. Dış politikada
daha dikkatli bir dil kullanmanız lazım.
Emevi Camii’nde 24 saat içerisinde
namaz kılacağız. 3 milyon Suriyeli Türki-
ye’ye geldi” açıklamasını yaptı. 

İtiraz ettiklerimiz de var

Türkiye’de halkın ya da devletin lehine
gelen bütün düzenlemelere CHP'nin evet
oyu verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “İtiraz
ettiğimiz konular elbetteki var. Ama bizim
Anayasa Mahkemesi’ne giderek iptal et-
tirdiklerimiz de var. Sorunu ortaya koyar-
ken arkasından çözümü de ortaya
koymamız lazım. Sorun varsa biz arka-
sında çözümü koyuyoruz. Bakın taşeron
işçilerin sorununu bir dile getirdik. Muh-
tar arkadaşlarımızın maaş alamamasını
ilk biz dillendirdik” dedi. 

250 BiN DOLAR NEREDE?
Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a 5 soru soran Kılıçdaroğlu,
“2010’da Kaddafi’nin elinden İnsan hakları
ödülünü ve 250 bin dolar aldın. 10 yıldır bu
parayı nereye harcadın diye soruyorum. Tarım
Kanunu 21.madde ”Çiftçiye milli gelirin
yüzde 1’i oranında destek verilir” Çiftçinin al-
ması gereken para 177 milyar lira. Hani sözü-
nün arkasında duran bir adamdın.
2019’da ‘Burası Türkiye burada işi var’, 2,5
milyon insana istihdam sağlayacağız dedi Al-
bayrak. Erdoğan da diyor bunu. Nerede istih-
dam? Sözünün arkasında duran kim?
Sözünün eri olan kim?
Altay tankı seri üretim sözleşmesi anlaşma
yapılıyor. Aynı gün ilk Altay tankı 18 ay sonra
teslim edilecek deniliyor. 9 Kasım 2018’de. 18
ay geçti aradan ortada tank var mı? Tek adam
parti seçiminden sonra 100 günlük hedefler-
den biri şu, Ergene nehrinin su kalitesinin ar-
tırılması. Aradan 485 günden fazla geçti”
eleştirisinde bulundu. 

Kemal
Kılıçdaroğlu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle bir araya geldi.
Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017’de yaptığı
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madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
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M erkezi hükümet ile İBB'yi karşı
karşıya getiren Küçükçekmece,
Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir

ilçelerinden geçen Kanal İstanbul projesine
ilişkin hazırlanan Çevresel Etki Değerlen-
dirme (ÇED) raporuna son şekli verilerek
23 Aralık 2019 günü Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından askıya çıkarılmıştı. 10 gün
boyunca halkın görüşüne açılan nihai ÇED
raporuna binlerce İstanbullu itiraz dilekçesi
vererek itiraz etmişti. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral
Akşener de projeye karşı itiraz başvurusu
yapmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
ÇED raporunun İnceleme Değerlendirme
Komisyonu tarafından değerlendirildiğini,
komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri
dikkate alınarak 17 Ocak 2020 itibari ile
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu”
kararı verdiğini duyurdu. Böylece tartışmalı
projenin ÇED Raporu tüm itirazlara rağ-
men aynen onaylanmış oldu.

75 milyar lira maliyet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından
hayata geçirilecek olan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın çılgın projesi
Kanal İstanbul'un nihai ÇED raporunda

projenin yatırım maliyeti yine 75 milyar TL
olarak açıklandı. Rapora göre yaklaşık 45
km uzunluğunda, 20.5 metre derinliğinde ve
en dar yerinde 275 metre genişlikte olan Kü-
çükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Ter-
kos Gölü doğusunu takip eden güzergahın
inşaat çalışmalarının 7 yıl içerisinde tamam-
lanması ve gerekli bakımların yapılması kay-
dıyla en az 100 yıl hizmet etmesi
öngörülüyor.

Sazlıdere Barajı kapatılacak

Proje kapsamında yapılacak alt ve üst ya-

pıların tamamı Avcılar, Küçükçekmece,
Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları
içerisinde, kıyı yapılarından Karadeniz'de
tesis edilecek olan dolgu alanı
Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin, Kara-
deniz Limanı Arnavutköy ilçesi ve Kara-
deniz Lojistik Merkezi ise Eyüp ilçesinin
Karadeniz’e olan kıyı şeritlerinde yer ala-
cak. Söz konusu güzergahın üzerinde ve
çevresinde genel olarak tarım arazileri,
kısmen orman alanları ve yerleşimler ile
su kütleleri bulunuyor. 
Sözcü'nün haberine göre İstanbul’un 24-

25 günlük su ihtiyacını sağlayan Sazlı-
dere Barajı, bu projenin uygulanması ha-
linde güzergah üzerinde yer aldığı için
iptal edilecek. Projenin inşaat aşama-
sında yaklaşık 8 bin-10 bin kişinin, iş-
letme aşamasında ise yardımcı tesisler de
dahil olmak üzere toplam 500-800 kişinin
çalışması öngörülüyor.

Yat limanından vazgeçildi

Rapora göre; daha önce Marmara Deni-
zi'ne yapılması planlanan 3 yapay takım
adadan ve Sazlıdere Yat Limanı'ndan
vazgeçildi. 7 yılda tamamlanması planla-
nan kanal için 4 yıl boyunca kazı yapıla-
cak ve 1 milyar 155 milyon 668 bin
metreküp hafriyat çıkacak.
Kanal İstanbul Projesi ile entegre 
olarak geliştirilecek projeler; Marmara ve
Karadeniz Konteyner Limanları, 
Küçükçekmece Yat Limanı ve Karadeniz
kıyısında rekreasyon amaçlı dolgu ile 
lojistik alan dolgusu olarak sıralandı. 
Karadeniz kıyısına rekreasyon ve lojistik
alan için toplam 54 milyon 605 bin 865
metrekare dolgu yapılacak. Dolguda
kanal hafriyatından çıkacak malzeme 
kullanılacak.

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

17. İCRA DAİRESİ
2019/21690 ESAS

Son dönemde siyasetin en
önemli tartışma 

konularından biri olan
Kanal İstanbul projesiyle

ilgili bir aşama daha 
geçildi. Onbinlerce kişinin

itiraz dilekçesi verdiği
projenin ÇED raporuna 

İstanbul Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü 

onay verdi

Başkan 
karne dağıttı
2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk
yarısı bugün tamamlandı. Son ders
zili bugün çaldı, ülke genelindeki 
18 milyon öğrenci karnelerini alarak
sömestr tatiline girdi. Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat Lütfi
Banat İlkokulu’nda öğrencilerle bir
araya gelerek karnelerini dağıttı

EYLÜL ayında başlayan 2019-2020
eğitim öğretim yılının ilk yarısı mil-
yonlarca öğrencinin karnelerini al-

masıyla tamamlandı. Beşiktaş Lütfi Banat
İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine Beşik-
taş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş
Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş İlçe Milli
Eğitim müdürü Nesrin Kakırman katıldı. Açılış
ve protokol konuşmalarıyla başlayan tören
renkli görüntülere sahne oldu.

Bizler de onlarla olacağız

Öğrencilere karnelerini verip kitap seti hediye
eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,
en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğunu dile
getirdi. Başkan Akpolat, “Bugün çocukları-
mızla beraberiz, Onların en mutlu günlerinden
bir tanesi ve biz de onlar kadar heyecanlıyız.
Tabii bu sömestr tatilinde hem dinlenecekler
hem eğlenecekler hem de bugün hediye ettiği-
miz kitapları okuyacaklar” dedi. Sömestr tati-
linde de öğrenciler için çalışmalar yaptığını dile
getiren Akpolat, “Beşiktaş’ta bulunan tüm
okullardaki çocuklarımıza dünya klasikleri da-
ğıtacağız. Aynı zamanda Beşiktaş Akatlar Kül-
tür Merkezi’nde 25 - 28 Ocak tarihleri
arasında bir sömestr festivali düzenleyeceğiz.
Orada ücretsiz olarak sinema ve tiyatro oyun-
ları sergilenecek. Aynı zamanda bilim atölyeleri
de kurduk, çocuklarımız festivalde keyifli üç
gün geçirecekler. Bizler de onlarla beraber ola-
cağız” şeklinde konuştu. DHA
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Örnek No: 25*

59TB250 Plakalı ,59TB250 Plakalı, 2004 Model Ford
marka Focus Ghia 1,.6 sedan otomobil tipi benzili aracı-
dır. Aracın rengi mavi, manuel vitestir. Aracın şasi no:
WF0FXXWPDF3U64712. Aracın anahtarı ve ruhsatı yok-
tur. Araç çalıştırılamadığı için motor, fren ve aksesuar sis-
temleri kontrol edilememiş, eksik malzemeleri ve arızaları
tespit edilememiştir. Aracın km'si bilinmemektedir. Aracın
ön tamponu sağ taraftan çıkmış. Ön tampondaki sis lam-
baları yoktur. Boyasında muhtelif çizikler vardır. Camları
ve koltukları sağlam. Aracın lastikleri eski.

2018 yılında bakanlıklar ile İBB arasında
imzalanan Kanal İstanbul İşbirliği Protoko-
lü'nden çekilen İBB Başkanı ekrem İma-
moğlu, projeye karşı çalıştay düzenleyip
bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek
konuyu kamuoyunun gündeminde tuttu.
İBB Başkanı ekrem İmamoğlu, “katmerli
ihanet, felaket, cinayet” projesi olarak nite-
lediği Kanal İstanbul'un 136 milyon metre-
karelik çok verimli tarım ve orman alanını
sonsuza kadar ortadan kaldıracağını,

İBB'nin sırtına da 35 milyar liralık maliyet
yükleyeceğini açıklamıştı. İmamoğlu
“Kanal İstanbul 16 milyonun varlığına, 82
milyonun güvenliğine yönelik bir felaket
projesidir. Kimlere ne söz verilmiş olursa
olsun, kimlere ne rant vaat edilmiş olursa
olsun, derhal vazgeçilmelidir. Bu milletin
kaynaklarının hesapsız kitapsız, sorgusuz
sualsiz harcanmasına seyirci kalınmaya-
caktır. İstanbul, hiç kimsenin tek başına ba-
basının çiftliği değildir” demişti.

KATMERLİ İHANET FELAKET, CİNAYET

Merkez değişti
çekici değişmedi
İstanbul’daki çekici hizmetlerinin Ocak ayından itibaren Ankara merkezli
Polis Teşkilatlarını Güçlendirme Vakfı’nın gerçekleştirildiği bildirildi

KADIKÖY Acıbadem'de meydana gelen
olayda; park halindeki bir otomobili çek-
meye çalışan çekici operatörü, kontrol etme-

den kaldırdığı araçtaki 79 yaşındaki Leyla Çetinkol,
durumu anlamak için araçtan inmek isterken, bir
buçuk metre yüksekten düşmüş ve vücudunda 6 kırıkla
hastaneye kaldırılmıştı.

Günde bin 500 araç çekiyor

İstanbul'da çekici hizmetlerinin, Ocak ayından itibaren
Ankara merkezli Polis Teşkilatlarını Güçlendirme Vak-
fı'na devredildiği öğrenildi. Daha önce, İstanbul Polis
Hizmetleri Geliştirme Derneği ve ilçe polis dernekleri-
nin 300 çekici ile verdiği hizmetin Ocak ayı itibari ile
son bulduğu bilgisine ulaşıldı. Çekici hizmeti vermesi
sonlandırılan İstanbul Polis Hizmetleri Geliştirme
Derneği, geçtiğimiz Kasım ayında, İstanbul Trafik Vak-
fı'na ait 60 çekiciyi de bünyesine katmıştı.
İstanbul'da 300 çekiciyle günde ortalama bin 500 araç
çekiliyor. Bu araçların günlük olarak topladığı paranın
ise 135 bin lira olduğu belirtiliyor.

Kent Araştırmaları enstitüsü’nün
Uluslararası İdealkent Ödülleri’ne
"Akıllı Kent Bilgi Otomasyonu" proje-

siyle başvuran Büyükçekmece Belediyesi ödül
almaya hak kazandı. 
150 projenin katıldığı yarışmada 30 belediye

arasında ödül alan Büyükçekmece Belediyesi
büyük bir başarıya imza attı. Büyükçekmece Be-
lediyesi “FlexCity” uygulaması ile 3’üncü kez
ödül almanın gururunu bu kez Paris’te yaşadı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Paris’teki UneSCO binasında düzenlenen

ödül törenine katılarak Büyükçekmece halkı
adına ödül aldı. 

Bu ödül Büyükçekmece'nin

Bu başarının Büyükçekmece Belediyesi’nin viz-
yonunu temsil ettiğini söyleyen Büyükçekmece

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İlçemize ve
vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti vermek için
tüm gücümüzle çalışıyoruz. FlexCity projemiz
üçüncü kez ödüle layık görüldü. Gururluyuz. tek-
nolojiyi yakından takip ediyoruz. Vatandaşları-
mıza en hızlı hizmeti sağlamak için
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu ödül Bü-
yükçekmece halkınındır. Büyükçekmece’ye bu
yüzden ‘Mutluluk Şehri’ diyoruz” ifadesini 
kullandı.  

Büyükçekmece’ye büyük onur!

CED RAPORUNA 
ONAY VERILDI Rıza

Akpolat



İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Kanal İstanbul için ha-

zırlanan ÇED raporunun ardından,
“Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planı Değişikliği” için de itiraz dilek-
çesi verdi. İmamoğlu, itiraz dilekçe-
sini sunmadan önce gazetecilerin
gündeme ilişkin sorularını Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Beşiktaş İl Mü-
dürlüğü önünde yanıtladı. 

Süreci burada bitirmiyoruz

“Bir süre önce de itiraz için gelmişti-
niz. O zaman ÇED raporuna itiraza
gelmiştiniz. O rapor, bütün itirazlara
rağmen bugün kabul edildi Çevre
Bakanlığı tarafından. Şimdi yeniden
buradasınız. Nasıl değerlendireceksi-
niz ve bugün neden buradasınız?"
sorusunu cevaplandıran İmamoğlu,
"ÇED raporuyla ilgili biliyorsunuz
on binlerce insanımız başvuruda bu-
lundu. Bugün, Bakanlık bu konuda
ÇED’i kabul kararını verdi. Bizim
için şaşırtıcı bir karar değil aslında.
Biz, süreçleri an be an takip etmeye
devam edeceğiz. Öncelikle bugün
gelişimin sebebi; askıda bulunan
planlara itiraz edeceğim. 100.000’lik
planlar, İstanbullu adına Bakanlık
tarafından düzensiz, hiçbir ka-

muoyu paylaşımı yapılmaksızın,
toplumun bileşenlerinin, paydaş-
larının sürece dair düşünceleri
alınmaksızın, yeni gelen İstan-
bul yönetiminin sürece katkıları
bir masada tartışılmaksızın bir
karar verilmiştir. Kent anaya-
sası denen, kentin değişmez
kuralları denen 100.000’lik pla-
nın değişikliği süreci, her şeyi

abur cubur aceleye getirme üslu-
buyla yapılmış ve askıya çıkmıştır.

Bu ayın sonuna kadar askı süreci
var ve ben bugün bu plana itirazımı
vereceğim. Hemşehri hukuku dahi-
linde itirazımı vereceğim. İtirazı ve-
receğiz; ama süreci burada
bitirmiyoruz. ÇED raporuna toplu-
mun, kişilerin, hemşehri hukuku çer-
çevesinde İBB’nin, başka
kurumların, sivil toplum kuruluşları-
nın mahkeme açma hakkı vardır.

Ben, şahsen bu konuda mahkeme
açma hakkımı kullanacağım.
Toplumun da bunu en üst sevi-
yede kullanacağını biliyorum.
Örneğin; bu ayın sonuna
kadar, bütün İstanbulluların bu
plana itiraz haklarını kullanma
konusunda özveride bulunaca-
ğını hissediyorum. Yine Şehir-
cilik Bakanlığı’nın
temsilciliklerine gelecekler ve iti-

razlarını verecekler. Daha sonra
planla ilgili süreç de askı süreci

bittikten, karar verildikten sonra,
bunun da olumsuz olması halinde
mahkeme süreci var. Hukuki yollarla
sonuna kadar, İstanbulluların büyük
katılımıyla ve desteğiyle, İstanbullu-
ların hayati bir sorunu olan ve gele-

ceğini tümüyle etki altına alacak
olan, bana göre İstanbul’a yapılacak
en büyük ihanet kavramını, geri dö-
nüşü olmayan, büyük bir ihaneti en-
gellemeye çalışıyoruz. Bu kararı
almaya çalışanlara da yardımcı ol-
maya, onları tarihi büyük hatadan
döndürmeye çalışıyoruz. Bu yönüyle
hem itiraz hem hukuki süreçleri, tüm
hukuki haklarımızı görecekler ki so-
nuna kadar milyonlarca insan kul-
lanmaya devam edeceğiz" cevabını
verdi. 

Planda da çok umutlu değilim

ÇED raporuna yüzlerce değil on
binlerce itiraz olduğunu ifade eden
İmamoğlu, "Bence bırakın incele-
meyi, işin ruhunu kavrama nokta-
sında bir çaba gösterdiklerini de
düşünmüyorum. Bu nereye gitmek
istediğinizle alakalı. Siz eğer top-
lumla birlikte bir yere gitmek istiyor-
sanız, toplumun her sesini
duyarsınız. Bu sizin algılarınızın açık
olmasıyla alakalı. Şu an süreçte en
baştan beri ben bilirim, ben yaparım,
isteseniz de istemeseniz de yaparım
anlayışının vuku buluş biçimi. O ba-
kımdan ben bu itirazları bırakın in-
celemeyi, gördüklerini, hissettiklerini
dahi düşünmüyorum. Ben her şeye
rağmen bu ülkenin üniversitelerinde
yetişmiş hukukçularının, sıkıntıda
olan hukuk sistemiyle dahi olsa bu
denli tehlikeli bir sürece hukukun
cevap vereceğini ve bizim hakkımızı
hukuk sayesinde savunabileceğimizi
düşünüyorum. ÇED’de de bu kararı
bekliyordum. Planda da çok umutlu
değilim; ama yine on binlerce itirazın
olmasını umut ederim. Bugün itiba-
riyle İstanbul’un gönüllü insanları
kadınları, erkekleri, gençleri buraya
hemşehri hukukuyla başvurularını
yapacaklar. Ama esas ondan sonraki
hukuki süreç çok önemli. Ben o an-
lamda rehberliğimi yapmaya devam
edeceğim. Bu İstanbul haklının bana
verdiği görevin karşılığıdır" dedi. 

Birikmiş birçok sorun var

"Faytonlarla ilgili İBB’nin kasasın-
dan çıkacak miktarın yüksekliği de
konuşuluyor. Faytonlarla ilgili son
durum nedir? Ve bu çıkacak parayla
ilgili eleştirilere ne söyleyeceksiniz?"
sorusunu da cevaplayan İmamoğlu,
"İstanbul’un birikmiş çok sorunu var.
Bu da o birikmiş sorunlardan bir ta-
nesi. Yani fayton meselesi, dünden
bugüne oluşmuş bir konu değil. Fay-
ton, Adalar’ın geleneğinde de olan
bir kültür. Bunun altını çizelim. Biz
bunu yok saymıyoruz. Ama onlarca
yıldır kötü yönetilen bu süreç, geldi-
ğimiz noktada ne yazık ki hiçbirimi-
zin, toplumun hiçbir kesiminin
vicdanına sığmayacak bir noktaya
gelmiştir. Adalar’da bu süreç, ne
yazık ki olumsuz kullanılmıştır. Bu,
insanların canını acıtmaktadır. Biz,
bu konuya çözüm bulma çabamızı
aylardır yapıyoruz. İnceliğimizi ve ti-

tizliğimizi buradan anlayabilirsiniz.
İstanbul’un bütününü ilgilendiren
devasa bir konunun, kamuoyuna
açık bir alanda tartışılmaksızın, ‘pat’
diye milletin önüne koymasını bir ke-
narda tutun, biz de fayton meselesini
dahi defalarca Adalar’a gidip, işin
paydaşlarıyla konuşup, çalıştaylar
yapıp, nasıl çözeceğimize dair bütün
toplumsal dinamikleri harekete geçi-
rip demokratik metotları kullanma
çabamız aslında örnektir. Günün so-
nunda; aldığımız bütüncül karar, -
tabi bu arada üzücü olaylar da
yaşandı atların ölümünü ve oradaki
yok oluşlarını hastalıklarını yaşadık-
geldiğimiz noktada mecliste bir karar
oluşturmak üzere bir kanaat belirttik.
Faytonların geçmişten bugüne gelen
bir hakları var. Yani bugün oradaki
faytonların bir piyasa değeri var. Biz,
bu piyasa değerinde de bu işten
emekçi olarak geçimini sağlayan in-
sanların da mağdur edilmemesi hu-
susunda bir karar alması gerektiğini,
bundan sonraki taşıma süreçlerinin
tümüyle kendi hizmetleri olarak üze-
rinden yapacağını, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ve İETT olarak
taşıma hizmetlerini vereceğini, yok
olan haklarına dair de bir kereye
mahsus fayton sahiplerine 250’şer
bin TL verme konusunda fikrini ku-
rumumuz beyan etmiştir. Meclisimiz
fayton başına 300 bin TL verilmesi-
nin daha doğru olacağını belirtmiştir
bütün siyasi partilerin kararıyla. Biz
şimdi bu uygulamaya geçiyoruz. At-
ların da satın alınması konusunda
bir kararımız var. 
Onları da valilik, Tarım Bakanlığı ve
ilgili kişilerle görüşüyoruz. Bunların
Tarım Bakanlığı uygun haralarında
bakımıyla ve süreçle ilgili iş birliği
yapıyoruz. Gerçekten hassas bir bi-
çimde atların oraya nakledildiği, fay-
toncuların haklarının ödendiği ve
yeni ulaşım sistemiyle Adalar’a
uygun, çevreyi kirletmeyen, elektrikli
araçlarla ve de turistik anlamda da
farklı elektrikli araçların dizayn edile-
rek sürece katılmasını sağlamak ki
bu konuda da bir yarışma hazırlığı-
mız var. Hizmeti de aksatamdan bu
geçişi sağlayacağız. Adalar’da kim-
senin canını sıkmadan, canını yak-
madan, ebette faytonları seven bir
kitlenin olduğunu da biliyorum.
Bunun bir gelenek olduğunu da bili-
yorum. Bunu da hissediyorum ama
şu aşamada yapacağımız kararlılığı-
mız olan uygulama budur. Bunu da
kamuoyuyla paylaşalım" ifadelerini
kullandı. 
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GÜNDEM

S evgili Okurlarımız, Bu haftaki inceleme
konumuz "EVRİM" yani "zamana bağlı de-
ğişim" olsun. İnsanın merakını çeken bir

konu. Canlıların oluşumu, zamana bağlı değişimi
tarih boyunca insanların merakını çekti. Kurba-
ğanın yumurtadan çıkıp kocabaş oluşu, kuyruğu-
nun yok olup, kurbağa şeklini alışı, küçücük bir
yumurtanın, önce tırtıl olup, üzerine koza örüp
içinden kelebek olarak çıkışı, sıcak ülke insanının
Arap, yada zenci, soğuk ülke insanının beyaz
oluşu nedendir? Evrim nasıl incelenip araştırılır?
Öğrenelim. 

Aristoteles'ten bu güne değin bilginler, dünya-
nın başlangıcında yaşamın nasıl olduğunu ve can-
lıların nasıl ortaya çıktığını hep merak etmişler.
İlk Doğa Bilimcilerinden Linnaeus'a değin, tümü-
nün bir noktada birleştikleri görülmektedir. O da
bitki ve hayvan türleri başlangıçta özdeş biçimde-
dir. Yani özde eş biçimdedir. Bu konuda hiç biri
kuşku duymamıştır. İngiliz doğa bilimcisi Charles
Darwin'in 1859'da "Türlerin kökeninde" açıkladığı
devrimci görüşler, yalnız bilim alanında değil, din
ve felsefede de büyük bir etki yapmıştı. 

Canlı yaratıkların kuşaklar boyunca anatomik
ve fizyolojik değişikliklere uğradıkları, evrim bi-
limcileri arasında ilk kez sözü edilen bir konu de-
ğildi. Fransız doğa bilimcisi Jean Baptiste,
Lamarck'ın evrimle ilgili kuramının, Darvin'den
yarım yüzyıl önceliği vardır. Lamarck'a göre tür-
ler, çevresel etkenlerden, ya da organlarının kul-
lanılıp, kullanılmamasından doğan değişimlere
uğrarlar. Ve bu değişimleri genetik olarak yeni
nesillere aktarırlar. Örneğin Lamarck, zürafanın
uzun boyunun, beslendikleri çevredeki yüksek dal-
ların yapraklarına ulaşmak için boyun bölgesini
sürekli olarak germesinden doğduğunu ve uzamış
boyunun soylarına geçtiğini savundu. Ne yazık ki,
bu kuram uygun kanıtlarla hiçbir zaman destek-
lenemedi. Fakat Darwin ve yurttaşı Alfret R.
Wallace tarafından paylaşılan varsayımın kesin
bir üstünlüğü vardı. 

Darvin, kuramını destekleyici bir çok kanıt
toplamıştı. Bu kanıtlar zaman içinde geçirdiği sı-
navlara karşı koydu. Darwin'in kuramında temel
olarak gözlenen, bitki ve hayvanların yaşamlarını
sürdürenden çok daha fazla sayıda üredikleri
noktasındadır. Bilimde bu konu güç olarak bilinir.
Örneğin, istiridyeler bir kerede binlerce yumurta
verirler, fakat yumurtadan çıkıp hayatını sürdü-
renlerin sayısı sınırlıdır. Karasineğin biyonik gücü
daha da üyüktür. 

Dişi bir karasinek bir kerede ortalama 120 yu-
murta yapar. Ilıman iklimde bir dişi sinek, yılda
yedi kuşak üretir ve yumurtalarının yarısı dişi
olarak çıkar. Eğer sineklerin tümü yaşamlarını
sürdürseler ve her kuşaktaki dişiler bu yetenekle-
rini kullanarak üreseler, bir yılsonunda bir sinek,
altı trilyondan fazla sinek olurdu. Tek yumurta-
dan doğan ikizlerin özdeş genetik kalıtımı olduk-
ları biliniyor. Gene de ikizler, değişlik yaşam
koşullarında büyümüşlerse, biri daha uzun ve sağ-
lam yapılı olabiliyor. Bu genetik olmayan çeşitli-
likler, her iki ikizin çocuklarına geçmez. Bu
genetik çeşitlilikler, doğal ayıklamanın dayandığı
Darwin'in evrim kuramındaki yeni kalıtım özellik-
leri sağlar. Umarım siz de konuyu enteresan bul-
muşsunuzdur. 

Sağlıklı kalmanız dileklerimle. 
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Evrim

Cumhurbaşkanına verdiği 4 sayfalık mektup hakkında
da açıklamada bulunan İmamoğlu, "Keşke hemen yanıt

gelse. Sayın Cumhurbaşkanı’mızla Ankara’daki buluşmanın
ilkini de biz talep etmiştik ama kendisi 30 büyükşehir belediye-
siyle buluşmak olarak planlamıştı. Bu da Belediyeler Birliği’nin

bir buluşmasıydı. Ne yazık ki, ilkinde gündeme nasıl olduğu belli
olmayan kırılan bir sandalyeyle oturan bir buluşma, ikincisinde

de nezaketsiz bir buluşma ortamı gündeme oturdu. Böyle
olsun istemezdik. Can sıkıcı. Ancak şöyle söyleyeyim; bu
sürecin böyle oluşmasından ziyade, benim için en fay-
dalı şey orada dört sayfalık mektubumuzu vermekti.

Mektubumuzda, İBB ile merkezi hükümetin
arasındaki kanalların bozulmasını iste-

yen kişilerin olduğunu, anlat-
tık” dedi.

Böyle olsun 
istemezdik

İBB Meclisi'nde Cemevleri’ne ibadethane statüsü ve-
rilmesinin dreddedilemsi hakkında da değerlendirmede
bulunan İmamoğlu, "Bir kere şunu söyleyeyim; tabi ki bu

karar çıksa da çıkmasa da bu konular, İBB’nin yetkisi dahi-
linde yapabileceği işler. İstanbul halkının bir maneviyat ve bir

eşitlik duygusu arayışı var. Cemevlerinin ibadethane olduğu yö-
nündeki sürecin İstanbulluların hukukunda da ‘Evet böyledir’

denmesi kadar manevi tatmin olamaz. Yani bunu İBB’nin mec-
lis üyeleri yaşasın, hissetsin istedim. ‘Efendim niye bu dilek-

çeyi İmamoğlu vermedi’ deniliyor. Meclis bunu yapsın.
İmamoğlu verseydi o zaman da ‘Bak işte kullanıyor. Si-
yasete alet ediyor’ Vermedik, ‘Niye o vermedi?’ Bun-

lar çok komik gündem yaratma hususları.
‘Efendim ibadethane olup olmayacağına

ilahiyatçılar karar verir’ Hangi ila-
hiyatçılar?” dedi.

Tartışmalara 
çok üzüldüm!

IHANETIN GERI 
DONUSU YOK!

Esma komutanın ismi ölümsüzleşti
Bayrampaşa Belediyesi, geçtiğimiz ay Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak
etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik’in ismini Altıntepsi Merkez Camii yanına yapılan parka verdi

Geçtİğİmİz ay Şırnak’ın İdil il-
çesinde PKK’lı teröristlerce tu-
zaklanan el yapımı patlayıcının

infilak etmesi sonucu şehit olan Türki-
ye’nin sayılı kadın bomba imha uzmanla-
rından Bayrampaşalı Astsubay Üstçavuş
Esma Çevik’in (30) ismi Bayrampaşa Al-
tıntepsi Merkez Camii yanına yapılan
parka verildi. Bayrampaşa Belediye Baş-
kanı Atila Aydıner’in ev sahipliğinde dü-
zenlenen Şehit Astsubay Üstçavuş Esma
Çevik Parkı’nın açılış programına Bay-
rampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İs-
tanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral
Nuh Köroğlu, şehidin annesi Nebahat
Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile
Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr.
Abdülaziz Yeniyol, Bayrampaşa İlçe Müf-
tüsü Yılmaz Küçük, AK Parti Bayrampaşa
İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa be-
lediye başkan yardımcıları, belediye meclis
üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve as-
keri yetkililer ile çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
başlayan program protokol konuşmaları
ile sürdü. Ardından Bayrampaşa Belediye-
si’nin ‘Şehit Astsubay Esma Çevik’ ismini
verdiği park dualar eşliğinde açıldı. Öte

yandan cuma namazı öncesi şehit Esma
Çevik için Altıntepsi Merkez Camii’nde
Mevlid-i Şerif okundu.

Borcumuzu asla ödeyemeyiz

Şehitlik makamının Allah katında en yüce
makamlardan biri olduğunu belirten Baş-
kan Aydıner, “Şehadet şerbetini içerek
aramızdan ayrılan Esma Çevik kardeşi-

miz de şehitlik gibi yüce bir makama
erişti. Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK’lı hain-
ler tarafından tuzaklanan el yapımı patla-
yıcının infilak etmesi sonucu şehit olan
Esma Çevik kardeşimizin adını açılışını
yeni yaptığımız parkımıza vererek, ilçe-
mizde ebediyete kadar yaşatacağız inşal-
lah. Vatanımız için toprağa düşmüş aziz
şehitlerimiz için ne yaparsak yapalım, on-

lara olan borcumuzu asla ödeyemeyiz.
Allah onlardan, onları yetiştiren analar-
dan ve babalardan razı olsun. Rabbim,
Esma kardeşimizin ve dünden bugüne
şanlı bayrağımız için canını feda eden
tüm şehitlerimizin mekânını cennet eyle-
sin inşallah.” şeklinde konuştu. Prog-
ramda Kaymakam Şenel ile Tuğgeneral
Körüoğlu da birer konuşma yaptı.

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

Ücretsiz ulaşımda 
önemli bir adım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
seçim vaatleri arasında bulunan,
'0-4 yaş arası çocuğu olan annelere

toplu ulaşımın ücretiz olması' vaadinin ger-
çekleşmesinde bir önemli adım daha atıldı.
İBB Meclisi'nin dünkü oturumda görüşülen
teklif, Sayıştay görüşü alınması kaydıyla, oy
birliğiyle geçti. İBB Başkanı İmamoğlu da
sosyal medya hesabından yaptığı değerlen-
dirmede, Meclis kararını önemli bir gelişme
olarak müjdeledi.

Sayıştay'a sorulacak

Komisyon raporunda, "Teklif komisyonları-
mızca incelenmiş olup; 4 yaş ve altında olan
çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı
verilmesi ve 5393 Sayılı Kanunun 75/1-a
maddesi uyarınca hizmet alınan toplu ta-
şıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nede-
niyle uğradıkları kayıpların Belediye
bütçesinden karşılanması hususu Sayıştay’ın
olumlu görüşünün alınması kaydıyla uygun
görülmüştür" ifadeleri yer aldı. Kasım
ayında, ilgili komisyona havale edilen ve dün
itibarıyla kabul edilen teklif, annelerin sosyal
hayata katılmasını, toplu ulaşımınteşvik edil-
mesini ve en önemlisi aile ekonomisine kat-
kıda bulunulmasını amaçlıyor. İstanbul'da 4
yaş ve altında yaklaşık 1 milyon 160 bin ço-
cuğun annesinin bu haktan yararlanması he-
defleniyor” ifadelerine yer verildi.

Atila
Aydıner

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum'un, Kanal 
İstanbul ÇED Raporu'nu
onayladıklarını
açıklamasının ardından
konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, 
"Tüm hukuki haklarımızı
kullanacağız. İstanbul'a
yapılan bu ihanetin 
geri dönüşü yok" dedi.
İmamoğlu, İstanbul
halkına da çağrıda 
bulunarak, “Herkes 
itiraz hakkını kullansın”
diye konuştu
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H amaney, Tahran İmam Hu-
meyni Musallası'nda 8 yıl ara-
dan sonra okuduğu ilk cuma

hutbesinde gündemdeki konulara ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. İran'ın
son 2 haftada acı ve tatlı maceralar ya-
şadığını ve bunların halk için de ders
verici nitelikte olduğunu söyleyen Ha-
maney, "Ayn el-Esed Hava Üssü'ne
gönderilen füzeler, ABD'nin haysiyetini
hedef almıştır. Bu, ABD'nin süper gü-
cüne yapılan bir saldırıdır. ABD, Suriye,
Irak, Lübnan ve Afganistan'da direniş
güçleri tarafından darbe alıyor ancak
verilen bu güçlü cevap, ABD'nin itiba-
rına yapılmıştır, ne yaparsa yapsın bun-
dan kurtulamaz." dedi. Hamaney,
Devrim Muhafızlarının ABD üslerini vur-
masının önemli günlerden bir tanesi ol-
duğunu ve füzelerin atılmasının güç
göstergesi olduğunu savunarak, "Bu
saldırı askeri açıdan da önemliydi
ancak daha önemlisi ABD’nin prestijine
ve süper güç imajına darbe vurulması-
dır." ifadelerini kullandı. İran halkının
devrimden 41 sonra da rejime sahip
çıkmak için cenaze törenine yüksek ka-
tılım gösterdiğini dile getiren Hamaney,
İsrail ve destekçisi basının, Süleyma-
ni'yi terörist olarak göstermeye çalıştı-

ğını kaydetti.

ABD için utanç sebebi

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri
Bakanı Mike Pompeo'nun Süleymani'yi
terörist olarak isimlendirdiğini hatırla-
tan Hamaney, şunları kaydetti: "Terö-
ristlerle en büyük mücadeleyi veren
komutana karşı terör eylemi gerçekleş-
tirdiler. Daha önce İsrail, Hamas liderini
ve İslami Cihad liderini öldürdü ve biz
yaptık dedi. ABD ise Irak ve Afganis-
tan'da birçok kişiyi öldürdü ancak inkar
ediyordu. Bu sefer ABD Başkanı öldür-
düklerini itiraf etti. ABD terörist oldu-
ğunu ilan etti ve biz öldürdük dedi.
Terörizme karşı en güçlü komutanı te-
rörist olarak ilan etti, bu ABD için utanç
nedenidir."

Süleymani kimdi?

Süleymani'nin sadece bir kişi ve Kudüs
Gücünün de bir kurum olarak görülme-
mesi gerektiğine işaret eden Hamaney,
"Süleymani'nin komutası altında müca-
dele edenler ülkemizin güvenliğinin de
önemli temsilcileridir. Evet dışarıda sa-
vaşıyorlar ancak ülkelerini koruyorlar.
Onlar Suriye ve Irak'ta İran'ı koruyor”
ifadelerini kullandı.
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İsrAİl'İn Maariv gazetesinin
yaptığı ankette, hakkında 3
ayrı yolsuzluk dosyası nede-

niyle dava açılması kararı alınan Ne-
tanyahu'nun dokunulmazlık talebine
halkın yaklaşımı soruldu. Ankette, İsra-
illilerin yüzde 64'ü olumsuz, yüzde 36'sı
ise olumlu yanıt verdi. Ankette ayrıca,
katılımcılara 2 Mart'taki seçimde hangi

partiye oy verecekleri sorusu yöneltildi.
Ankete katılanların tercihine göre, ne
sağ ne de sol blok, hükümeti kurmak
için salt çoğunluk olan 61 milletvekil-
line ulaşabildi.

Dokunulmazlık başvurusu

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21
Kasım 2019'da, hakkındaki üç ayrı yol-

suzluk dosyası nedeniyle Başbakan Ne-
tanyahu aleyhinde dava açmaya karar
vermişti. Yasalar gereği Mandelblit, Ne-
tanyahu hakkında dava açılmasına izin
verilmesi için 2 Aralık 2019'da meclise
başvurmuştu. Bunun üzerine Netan-
yahu, kendisine tanınan yasal sürenin
dolmasına saatler kala, 1 Ocak'ta doku-
nulmazlık talep etmişti. Ülkede 2 Mart'ta

yapılacak erken seçime kadar "zaman ka-
zanmayı" amaçlayan Netanyahu'nun
başvurusu, muhalefet tarafından tepkiyle
karşılandı. Muhalefet partileri, Netanya-
hu'nun hedefine ulaşmasını önlemek için
seçimden önce İsrail Başbakanı'nın do-
kunulmazlık başvurusunu görüşmek
üzere İçişleri Komisyonu'nun kurul-
ması sürecine hız vermişti.
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SALDIRDIK
ITIBARINA 
SALDIRDIK
ITIBARINA 
SALDIRDIK
ITIBARINA 
SALDIRDIK
ITIBARINA 
SALDIRDIK
ITIBARINA 
SALDIRDIK
ITIBARINA 
SALDIRDIK
ITIBARINA 
SALDIRDIK
ITIBARINA 
SALDIRDIK

İran lideri Ali Hamaney, Irak'taki ABD üssüne
yapılan saldırıyı "ABD'nin itibarına ve süper
gücüne yapılan bir saldırı" şeklinde niteledi

Netanyahu için zor günler başlıyor
İsrail halkının çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail meclisine yaptığı dokunulmazlık başvurusunun reddedilmesini istediği ortaya çıktı

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin
nükleer anlaşmayla ilgili İran'ı
tehdit ettiğini ifade eden Hama-
ney, bu ülkelerin Irak savaşında
Saddam'a yardım ettiğini öne
sürdü. Almanya'nın Saddam'a
kimyasal malzeme ve silah, Fran-
sa'nın da İran'a ait petrol gemile-
rini vurması için savaş
helikopterleri verdiğini iddia eden
Hamaney, İngiltere'nin de tüm gü-
cüyle Saddam'ın yanında durdu-
ğunu kaydetti.

Hamaney, sözlerini şöyle tamam-
ladı: "ABD'nin çıkmasından sonra
bu 3 ülke yaygara kopardı, ben
bunlara inanılmaması gerektiğini
ve ABD'nin hizmetinde olduklarını
söyledim. Ortaya çıktı ki bu dev-
letler ABD'nin hizmetindedir. Sizin
efendiniz ABD bile İran'a diz çök-
türemedi, siz ondan daha güçsüz
olanlar da İran'a diz çöktüremeye-
ceksiniz. Bunların müzakeresi de
aldatıcıdır. Müzakere masasında
oturanlar ile Süleymani'nin öldü-

rülmesine ortaklık edenler aynı ki-
şilerdir. Sadece elbise değiştiri-
yorlar. Bunlar güvenilecek kişiler
değildir. Müzakereden korktuğu-
muz yok ama ABD ile olmayacak."
Hutbede Cumhurbaşkanı Hasan
Ruhani, Meclis Başkanı Ali Lari-
cani ve Yargı Erki Başkanı İbrahim
Reisi ile diğer yetkililer de hazır
bulundu. Daha önce cuma nama-
zının ardından Tahran'da yapıla-
cağı duyurulan gösteri de iptal
edildi.

Hamaney'den nükleer anlaşma tepkisi

Afganistan'da iç savaş ne-
deniyle evlerini terk edip
ülkenin başkenti Ka-

bil'deki kampa sığınanlar, zor koşul-
larda yaşıyor. Havanın soğumasıyla
kendi kurdukları derme çatma çadır-
larda zor şartlarda yaşam mücade-
lesi veren sığınmacılar, hayırseverlerin
desteğiyle hayata tutunuyor. Gerek
Afgan hükümetinin maddi imkansız-
lıktan ötürü yeterince kaynak ayıra-
maması, gerekse Birleşmiş Milletler
Mülteciler Biriminin olanaklarının kı-
sıtlı olması, sığınmacıları kendi ba-
şına mücadele etmek zorunda
bırakıyor. Geleceğe dair umutların
tükendiği kampta, işsizlik, maddi im-
kansızlık, çocukların eğitimden mah-
rum kalması ve sağlık hizmetlerinin
olmaması en büyük sorunların ba-
şında geliyor.

Soğuktan uyuyamıyorlar

Kabil'in Market Meyva bölgesindeki
sığınmacı kampında yaşayan Sultan

Mohammad Abdulmamad, yaşadığı
bölgelerdeki savaşlardan kaçarak Ka-
bil'deki sığınmacı kampına sığındıkla-
rını anlattı. Havanın soğumasıyla
kampta hayatın daha da zorlaştığını
ifade eden Abdulmamad, bazı gece-
ler soğuk hava nedeniyle uyuyama-
dıklarını belirtti. Abdulmamad,
üşümemeleri için akşam yatarken
kalın elbiselerini giydirdikleri çocukla-
rının buna rağmen hastalandığını
söyledi. Yaşadıkları en büyük sıkıntı-
nın gıda yetersizliği olduğuna dikkati
çeken Abdulmamad, yardımseverle-
rin desteğini beklediklerini vurguladı.
Abdulmamad, "Kışın soğuk hava ve
kar yağışı altında bezlerle kurduğu-
muz çadırlarda yaşıyoruz, karton ka-
ğıtlar yakarak ısınmaya çalışıyoruz."
ifadelerini kullandı. İşi olmadığı için
buldukları bir çadırda ailesiyle yaşam
savaşı verdiğini anlatan Canbaz Zil-
gai adlı kamp sakini de burada zor
şartlarda yaşadıklarını ve durumları-
nın çok kötü olduğunu belirtti.  DHA

Afganlar çok zor 
günler yaşıyor

Afganistan'da iç savaş nedeniyle evlerini terk edip ülkenin başkenti Kabil'deki
kampa sığınanlar, havanın soğumasıyla kendi kurdukları derme çatma
çadırlarda zor şartlarda, hayırseverlerin desteğiyle hayata tutunuyor

Almanya nüfusu
tarihi rekora

koşuyor!
Almanya’nın nüfusu göç-

menlerin etkisiyle geçen yıl,
bir önceki yıla göre 200 bin

kişilik artışla 83,2 
milyon seviyesine yükseldi

AlmAnyA Federal İstatis-
tik Ofisi'nin (Destatis)
öncü verilerine göre, Al-

manya’nın nüfusu giderek yaşlanıyor.
Yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin
2019'daki nüfusu 200 bin kişi artarak
83,2 milyonla rekor seviyeye ulaştı.
Rekora rağmen, ülkede 1972'den bu
yana doğumlardan daha fazla ölüm
gerçekleşiyor. Destatis tarafından Al-
manya’da geçen yıl 770 bin ile 790
bin arasında doğum ve 920 bin ile
940 bin arasında ölüm gerçekleştiği
tahmininde bulunuldu. Destatis,
geçen yıl net göçün, 2018'de 400 bine
yaklaştıktan sonra 2019'da 300 bin-
350 bin bandında olduğu tahmininde
bulundu. Net göçün art arda 4 yıldır
düşüş göstermesi de dikkati çekti.

Göçmen sayısı bir hayli fazla

Ülkede 2020'den itibaren, yaşla-
nan nüfusun etkilerinin ekonomi
ve diğer alanlarda güçlü bir şe-
kilde hissedileceği tahmininde
bulunuldu. Yaşlanan nüfus
nedeniyle Alman ekonomisi
her yıl yüz binlerce nitelikli
göçmene ihtiyaç duyuyor.
Destatis, çalışan nüfusun
2035 yılına kadar yakla-
şık dört ile 6 milyonluk
küçüleceği tahminine
de yer verdi. Nitelikli
işçi eksikliği birçok
sektörde hissedilir-
ken, Alman hükü-
meti bu yılın
mart ayında yü-
rürlüğe girecek
ve vize alımını
kolaylaştıran
bir dizi dü-
zenlemeyi
kabul et-
mişti.

Dilenci başkenti Brüksel
"AB'nin kalbi" olarak anılan Brüksel'de alışveriş
yapılan sokaklar, resmi bina yakınları, metro ve
park yeri çıkışlarında dilenciler adeta cirit atıyor

AB ve NATO kurumlarına ev sahipliği
yapan ve sıklıkla "AB'nin kalbi" olarak
anılan Brüksel'de alışveriş yapılan so-

kaklar, resmi bina yakınları, metro ve park yeri çı-
kışlarında dilencilerle karşılaşmak şehir sakinleri
tarafından olağan karşılanıyor. Genellikle başı yarı
örtülü bir kadın, erkek ve küçük çocuklardan olu-
şan dilenciler yanlarında torbalar, valizler, batta-
niye ve üzerinde oturmaları için kartonlarla
dolaşıyor. İslamofobinin artışta olduğu Avrupa'da,
kadınların başlarını yarım bir şekilde kapatmaları,
söz konusu kişilerin Müslüman olduğu algısını da
uyandırıyor.
Brüksel'de sıkça rastalanan dilencilerin Doğu Av-
rupa ya da Roman toplumuna ait ol-
duğu gözlemleniyor. Söz konusu
kişiler birkaç kelime Fransız-
canın dışında genellikle ül-
kede konuşulan dilleri
bilmiyor. Dilenciler, önle-
rine "açım", "lütfen yar-
dım edin" gibi mesajlar
içeren küçük kağıtla-
rın yanı sıra para atıl-
ması için de küçük
plastik kaplar koyuyor.
Dilencilerin kalabalık
kaldırım ve geçiş yerle-
rine koyduğu bu plastik
kaplar yayaların da görme-
den çarpmasına yol açıyor.
Bu durumu bir taktik olarak kul-

lanan dilenciler böy-
lece daha çok para
toplamayı hedefliyor.
Israrcı tutumlarıyla dik-
kati çeken dilenciler,
bazen kendileri bazen de
çocuklarını kullanarak ya-
yaların yolunu kesiyor ve
para talep ediyor.

Para ver Romanya'ya
döneyim

Brüksel sokaklarındaki konuş-
maya çalıştığı dilencilerden bir

kadın birkaç kelime Fran-
sızcasıyla Roman-

ya'dan geldiğini
söyledi. Fotoğraf-

larını gösterdiği 5
çocuğunun evde
aç beklediğini
belirten kadın,
kocasının da di-
lencilik yaptığını
aktardı. Yine mer-
kezde valizleri ve
torbalarıyla dilenen

genç bir çift de Roman-
ya'dan geldiklerini dile

getirdi. Çift, “Para verin Ro-
manya’ya döneyim” diye 

konuştu.

ABD’NiN

Binyamin 
Netanyahu
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İnşASındAn bu yana mistik bir
yapı olarak hayranlık ve cazibe
sembolü olan Ayasofya, Osmanlı

ve Bizans mirasının tek bir büyük kubbe al-
tında gözlemlenebildiği, çağlar boyunca sahip
olduğu farklı kimliklerle pek çok amaca hiz-
met eden bir dünya mirası. Ayasofya'nın sos-
yal, ekonomik ve politik koşullar nedeniyle
yapılı çevresiyle birlikte geçirdiği değişiklik-

lere odaklanan 'Uluslararası Ayasofya Sem-
pozyumu', 24-25 Eylül 2020’de Fatih Sultan
Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde düzenlenecek. 

Gönderime açık olacak
Farklı disiplinlerden gelen fikirleri paylaşmak,
görüş alışverişlerinde bulunmak amaçlarıyla
düzenlenen sempozyum; mimarlık, sanat ta-
rihi, koruma, şehir planlaması ve inşaat mü-

hendisliği alanındaki araştırmalardan ortaya
çıkacak zengin bulguların paylaşılacağı bir
platform olmayı hedefliyor. Prof. dr. Zeynep
Ahunbay, Prof. dr. Selçuk Mülayim, Prof. 
dr. Mustafa Erdik, Prof. dr. Takeshi ıshizaki,
Prof. Gino Mirocle Crisci ve doç. dr. Hasan
Fırat diker’in ana konuşmacı olduğu sempoz-
yum 28 şubat’a kadar bildiri gönderimine
açık olacak.

Mimarlık tarihinin başyapıtlarından Ayasofya, sanat, kültür ve yapı teknolojisi
bağlamında 'Uluslararası Ayasofya Sempozyumu'nda değerlendirilecek

ayasofya sempozyumu gün sayıyor

Dıle gelDı
Dılsız fılmıDılsız fılmıDılsız fılmıDılsız fılmıDılsız fılmıDılsız fılmıDılsız fılmıDılsız fılmı

"Dilsiz" filmi, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen sinema 
salonlarında gösterim fırsatı bulamayan veya salon imkanı az olan

filmler için "Bağımsız Film Galaları" kapsamında seyircilerle buluştu

M urat Pay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu,
Vildan Atasever, Ozan Çelik ve Mim Kemal
Öke'nin başrollerini paylaştığı "Dilsiz" filmi-

nin gala gösterimi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat
Merkezi'nde gerçekleştirildi. Film, Esenler Belediyesi
tarafından düzenlenen sinema salonlarında gösterim
fırsatı bulamayan veya salon imkanı az
olan filmler için "Bağımsız Film
Galaları" kapsamında sinema-
severlerin beğenisine su-
nuldu. Aynı zamanda
Türk sinemasına ve si-
nemacılara da destek
olmak amacıyla yapı-
lan etkinlikte film
gösterimi öncesi
basın mensuplarıyla
bir araya gelen
oyuncu Vildan Atase-
ver, filmin hat sanatı
aracılığıyla bir gencin
hakikate olan manevi
yolculuğunu anlattığını
söyledi.

Çok keyifli bir film oldu

Atasever, filmden önce 3 ay hat dersi
aldığını belirterek, şunları kaydetti: "Çok keyif-
liydi. Cavide Pala'nın öğrencisiydim. Onunla ettiğimiz
sohbetler, hat sanatında levhalara yazılan cümlelerin
anlamları, onun dışında bir hattatın hatta başladıktan
sonraki kendi içsel yolculuğunu öğrenmek, o sükuneti,
sakinliği yaşamak, hat sanatı aracılığıyla kendi gele-
neksel müziğimize, musikimize de ulaşmak... Yani
benim için çok faydalı bir dönem oldu." Filmin sınırlı
sayıdaki salonda gösterime girdiğini, fakat birçok
yerde seyirciyle buluşabildiklerini ifade eden Atasever,
"Bizim bu tarz filmlere, manevi değerleri anlatan film-

lere demek ki ihtiyacımız varmış. Bu yüzden kulaktan
kulağa taleplerden dolayı üniversitelerde, Türkiye'nin
birçok şehrinde, daha dün İzmir'de, Bolu'da, Erzu-
rum'da yakın da belki Şanlıurfa'da yani birçok şehri
geziyoruz." dedi.

Senaryo heyecan vericiydi

Atasever, film gösterimi sonrası yapılan
söyleşide de hat dersi almaya karar

verdiği sırada filmin senaryosu-
nun kendisine geldiğine işaret

ederek, şunları anlattı: "Senar-
yoyu okuduğum zaman çok
heyecanlandım. Daha önce
okuduğum kadın karakter-
lerine hiç benzemeyen bir
hanımefendi karakteriyle
karşılaştım. Aslında 'ben
bu projenin içerisinde
olmak istiyorum' derken,

'ben bu duygunun içerisinde
olmak istiyorum' niyetiyle

filmi kabul ettim. Benim için
çok faydalı bir dönem oldu.

Murat, Cavidan ve Mim Kemal
Hocam'la ettiğim sohbetler benim bildi-

ğim, içinde olduğum dünyayı bambaşka ta-
raftan farklı şeyler keşfetmeme neden oldu. Çok şükür
iyi ki bu proje olmuş diye düşünüyorum."

Rastgele içine girdim

Murat Pay da hat üzerine bir film yapmak için yola
çıkmadığını dile getirerek, "Kendimi rastgele böyle bir
şey içerisinde buldum. Elimize yüzümüze bulaştırmış
olabiliriz. Ama öyle veya böyle bir film ortaya çıkar-
dık. Bundan sonra nasıl bir yol alacağımızı ben de bil-
miyorum. Bir şeylerin kendiliğinden gelişmesi
gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. DHA

Pay'ın senaryosunu Selman Kılıçaslan ile bir-
likte kaleme aldığı filmin başrollerinde Ozan

Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever ve Emin
Gürsoy yer alıyor. Hüsn-ü hat sanatını usta-çırak
ilişkisi üzerinden anlatan dram türündeki yapım,
duvar ressamlığıyla hayatını idame ettiren bir

adamın, hat sanatıyla haşır neşir olan bir
kadın ve bu sanatın eski kuşak ustaların-

dan Eşref Efendi ile tanışması son-
rası değişen hayatını konu

ediniyor.

filmin 
konusu

Tiyatroyu da bilin tarihinizi de bilin

KayaşehiR Kültür ve Yaşam
Parkı’nda gerçekleştirilen ve mo-
deratörlüğünü Başakşehir Beledi-

yesi Tiyatro Akademisi Koordinatörü İlknur
Demir’in yaptığı “Sahnede Bir Ömür” söy-
leşi programına Tiyatro Akademisi öğrenci-
leri, eğitmenleri ve tiyatroseverler ile çok
sayıda vatandaş katıldı. Tiyatroya 7 yaşında
başladığını belirten Alacakaptan, “Sahneye
ilk kez ilkokul ikinci sınıfta çıktım. 1969’da
Dostlar Tiyatrosu’nun ilanı üzerine sınava
girdim ve kazandım. Orada iki yıl boyunca
çok sıkı bir tiyatro eğitimi aldım” dedi. Usta
oyuncu, tiyatrocu olmak isteyen gençlere,
“Bunun için çok büyük bir kültüre sahip ol-
malısınız. Sadece tiyatroyu değil; resmi, coğ-
rafyayı, tarihi de bilmelisiniz”
değerlendirmesinde bulundu.

Çok seyredin çok okuyun

Alacakaptan, bir öğrencinin, “Bizim gibi ti-
yatrosever gençlere verebileceğiniz bir nasi-
hat var mı?” sorusuna, “Sevmeye devam
edin” şeklinde cevap verdi. Alacakaptan
şöyle konuştu: “Çok seyredin, çok okuyun,
dünyadaki her şey sizi ilgilendirsin, her konu-
dan haberiniz olsun.”

Sahnede aynı pozu verdiler 

Programın sürpriz anlarından biri de Başak-
şehir Müzik Akademisi eğitmenlerinden Vil-
dan Şenyer’in Alacakaptan’la buluşmasıydı.

24 yıl önce Bahçelievler Kültür Merkezi’ndeki
yılsonu gösterisinde Alacakaptan’la tanıştı-
ğını ifade eden Şenyer, “Hocamız o gün
bizim gösterimize sunuculuk yapmak için
gelmişti” diye konuştu. Şenyer, Alacakap-
tan’a 24 yıl önceki fotoğrafı gösterdi. İkili,

sahnede tekrar aynı pozu vermesi konuklar-
dan büyük alkış topladı. Alacakaptan’ın se-
yircilerin sorularını da yanıtladığı program,
hediye tablo takdimi ve hatıra fotoğraflarının
çekilmesiyle sona erdi.
DHA

Başakşehir Belediyesi kültür-sanat sezonunun en sevilen projelerinden “Sahnede Bir Ömür” söyleşilerinin yeni yıldaki ilk
konuğu usta oyuncu Ulvi Alacakaptan oldu. Usta oyuncu, tiyatrocu olmak isteyen gençlere, “Bunun için çok büyük bir kültüre
sahip olmalısınız. Sadece tiyatroyu değil; resmi, coğrafyayı, tarihi de bilmelisiniz.” değerlendirmesinde bulundu

Best Of Rumeli 
yurtDışına
taşınacak

Rumeli Balkan Dernekleri 
Federasyonu Başkanlığı, 'Best Of
Rumeli’ ödül törenini yurtdışına
taşımayı hedefliyor

Rumeli Balkan Dernekleri Fede-
rasyonu Başkanlığı tarafından bu
yıl üçüncüsü düzenlenecek olan
“Best Of Rumeli” adlı ödül töreni

öncesi gazeteciler ile bir araya geldi. Bu yıl ka-
pılarını 2 Mart Pazartesi akşamı Cemal Reşit
Rey Konser Salonu'nda açacak olan ‘Best Of
Rumeli’ törenine ilişkin hedeflerin aktarıldığı
etkinlikte, Rumeli Balkan Dernekleri Federas-
yonu Başkanı Kamuran Atakan başta olmak
üzere, Yönetim Genel Koordinatörü Perihan
Kılınç ve sunucu Yusuf Emin konuşmalar
gerçekleştirdi. Best Of Rumeli Ödül Töre-
ni’nin önemine dikkat çeken Rumeli Dernek-
leri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan
şunları söyledi: ‘’Bu ödül töreni Rumeli ve
Balkan camiamızın gurur duyduğu en önemli
etkinliklerden biridir. Etkinliğimiz yıllar geç-
tikçe Rumeli ve Balkan kimliğine sahip olan
birçok vatandaşımız tarafından ayrı bir anlam
kazanmıştır. Biz Anadolu ve Rumeli arasında
büyük bir köprü olmayı hedefliyoruz. Geçtiği-
miz senelerde gerçekleştirdiğimiz bu ödül tö-
reni sayesinde ulusal anlamda büyük
başarılara imza attık. Bundan sonraki hedefi-
miz ise bu organizasyonu yurtdışına taşımak
olacak.’’

Geleneği sürdüreceğiz

Yönetim Genel Koordinatörü Perihan Kılınç
ise, ‘’Rumeli’nin enlerinin seçildiği ödül töre-
nimizin oylamaları başlamıştır. 15 Şubat’a
kadar internet adresimizden oylamalar
devam edecektir. Geçtiğimiz sene 270 bine
yakın oy kullanan oldu. Oylamalar sonucu
seçtiğimiz isimlere ise hem hemşerimiz hem
de önderimiz Mustafa Kemal Atatürk heykel-
lerini taktim ettik. Bu sene de bu geleneği sür-
düreceğiz’’ dedi. Sunucu Yusuf Emin ise
şunları söyledi:‘’Balkanlar'da güzel bir laf var-
dır. Hangi dil, din ve ırktan olursan ol, önemli
değil. Bu kültürler birbiriyle harmanlanmış
kültürlerdir. Bizler Balkan insanı olarak do-
kunmayın benimdir değil, haydi buyurun he-
pimizin diyerek bu ödül törenini
gerçekleştirdik. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleş-
tireceğimiz için çok heyecanlıyız. Her yıl daha
da güzelleşerek katılım ve bilinirliliğin artma-
sıyla keyifli bir çalışma ortaya koyacağız.’’

En iyi filmleri Cate seçecek
Dünyanın en
eski film festivalini
düzenleyen Vene-

dik Bienali'nden yapılan açık-
lamada, Paolo Baratta'nın
başkanlığında 10 Ocak'ta top-
lanan yönetim kurulunun, bu
yıl 77'ncisi düzenlenecek Ve-
nedik Film Festivali'nde, jüri
başkanlığı için Cate Blanc-

hett'i seçtiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer
verilen Blanchett, "Her yıl Ve-
nedik Film Festivali'nin seçim-
lerini merakla bekliyorum ve
çok dikkat çekici buluyorum.
Venedik, dünyanın en fikir
veren festivallerinden biri. Bu
yıl, jüri başkanı olmak bir ayrı-
calık ve mutluluk” dedi.

Kadınları temsil ediyor

Festivalin Sanat Yönetmeni
Alberto Barbera, Blanchett'in
sadece son 20 yılda her türlü
seyirci tarafından beğenilen
çağdaş sinemanın bir simgesi
olmadığını belirterek, “Kadın-
lar için anlamlı bir hareketin
yapıldığını açıkça ifade etmek
gerekiyor” dedi.

Medeniyet kapısı Mardin
Ressam İsmet
Yedikardeş'in
"Medeniyetler Ka-

pısı Mardin" isimli kişisel ser-
gisi açıldı. Küratörlüğünü
Mehmet Lütfi Şen'in üstlen-
diği sergi, Zeytinburnu Kültür
ve Sanat Merkezi'nde sanat-
severlerle buluştu. Zeytin-
burnu Belediye Başkanı Ömer

Arısoy, açılışta yaptığı konuş-
mada, Türkiye'nin ve dünya-
nın farklı bölgelerinden gelen
insanların Zeytinburnu'nda
huzur içinde yaşadığını ifade
etti. Zeytinburnu Kültür ve
Sanat Merkezi'nin de bu bir-
likte yaşamın oluşmasında
büyük katkısı olduğunu akta-
ran Arısoy, "Değerli sanatçı-

mız İsmet Yedikardeş'le bera-
berliğimiz burayla sınırlı kal-
mayacak. Kazlıçeşme Sanat
adıyla faaliyet gösteren daha
büyük bir sergi alanımız var.
İnşallah orada da sanatçımı-
zın farklı bir sergisine ev sa-
hipliği yapmak istiyoruz." diye
konuştu. 
DHA

Dılsız fılmı

Ulvi
Alacakaptan

Filmin
başrolünde
Vildan
Atasever
oynuyor.
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İspanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden
Deportivo La Coruna'da forma giyen
Emre Çolak, takımına galibiyeti getiren
golü attıktan sonra kırmızı kart gördü.
Ligin 23. haftasında sahasında Racing

Santander'i ağırlayan Deportivo La Co-
runa, rakibini 2-1 mağlup ederken, karşı-
laşmaya milli futbolcu Emre Çolak
damga vurdu. Bu sezon ilk kez forma
giyen 28 yaşındaki futbolcu, 54. daki-

kada attığı golle takımına üç puanı ge-
tirdi. Golün ardından kale arkası tribüne
giderek sevincini taraftarlarla paylaşan
Emre Çolak, ikinci sarı karttan kırmızı
kart görerek oyun dışında kaldı. Coruna
basınında yer alan değerlendirmede,
"Emre ilk maçında takımının galibiyetine
liderlik etti. Türk futbolcu hem en iyi
hem de en kötü yüzünü gösterdi” dedi.

İspanya'nin Real Valladolid takımında
son haftalardaki başarılı performansıyla
öne çıkan Enes Ünal'a kulüp başkanı Bre-
zilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario'dan
da övgü geldi. Enes Ünal ile yapılan özel
röportaja sürpriz bir şekilde konuk olan
Ronaldo, son iki maçında 2'şer gol atan
milli futbolcuya "gollere devam" diye ses-
lendi. "Enes iyi, çok iyi" diyen Ronaldo,
milli futbolcudan beklentisinin "daha fazla
gol" olduğunu vurguladı. Brezilyalı Ro-
naldo, 2018 eylül ayında yüzde 51'ini satın
aldığı Real Valladolid Kulübü'nde yatırım-
larını artırarak 2019'da hisselerini yüzde
72,7'ye kadar çıkarmıştı. Enes ise başkanı
Ronaldo ile ilgili olarak "Gerçekten çok sı-
cakkanlı, çok iyi biri ve çok iyi bir başkan."
değerlendirmesinde bulundu.

O efsane bir futbolcu 

43 yaşındaki Ronaldo'nun Madrid'de ya-
şamasına rağmen yaklaşık 2 saat uzaklık-
taki Valladolid'e sürekli gelerek kulüple ve
takımla ilgilendiğini aktaran Enes, sözle-
rine şöyle devam etti: "Her maça gelmeye
çalışıyor. Bizimle irtibat halinde ve bu da
bir futbolcu için gerçekten inanılmaz bir
şey. Hem başkanınızın o kadar sıcakkanlı
biri olması hem de büyük bir kariyere
sahip olup yine de size karşı samimi ve il-
gili davranması gerçekten çok güzel." Enes,
"Ronaldo efsane bir futbolcuydu. Bazen
başkan bize sahada birkaç figür öğret, de-

diğiniz hiç oldu mu?" sorusuna ise gülüm-
seyerek "O kadar da samimi değiliz." ceva-
bını verdi.

Bugün sahada olacak

Real Valladolid'de iki sezondur kiralık ola-
rak forma giyen Enes, ligin 19. haftasında
3 Ocak'ta Leganes'e karşı oynadıkları ve 2-
2 berabere kaldıkları maçta takımının iki
golüne de imza atmıştı. Enes, Kral Kupası
ikinci turunda deplasmanda Marbella'ya
karşı oynadıkları karşılaşmada da, hem
maçın uzatmalara gitmesini sağlayan be-
raberlik golünü atmış hem de penaltı atışa-
larında takımı adına topu ağlara gönderen
ilk isim olmuştu. Enes'in performansı Val-
ladolid'in Kral Kupası'nda bir üst tura çık-
masında öne çıkmıştı. Valladolid, ligin 20.
haftasında bugün deplasmanda Osasu-
na'ya karşı oynayacak.

ÖNcE Gol Atti SoNrA AtilDi

Usta çırak ilişkisi
SP  R

Real Valladolid Kulüp Başkanı eski futbolcu Ronaldo Nazario, takımın
golcü ismi Enes Ünal'dan çok memnun olduklarını söyleyip, milli 

futbolcudan beklentisini "daha fazla gol" olarak açıkladı

Süper Lig'in 18'inci haftasında Gaziantep kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Kırmızı siyahlılar ligin ilk yarısında Kadıköy'de aldıkları farklı mağlubiyeti unutturmak
isterken, Fenerbahçe ise ikinci yarıya üç puanla başlamanın peşinde

G aziantep Kalyon Stadyumu'nda saat
20.00'de başlayacak olan maçı, hakem
Hüseyin Göçek yönetecek. Ligdeki son

4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarı-
sını moralli kapatan kırmızı-
siyahlılar, son 4 maçta
İttifak Holding Kon-
yaspor (0-0) ve
BtcTurk Yeni
Malatyaspor
(1-1) ile be-
rabere
kalıp, İstik-
lal Mo-
bilya
Kayseris-
por'u 3-0,
Kasımpa-
şa'yı da 4-
3 yendi.
Sezon ba-
şında belirle-
diği 20 puan
hedefinin üzerine
çıkarak ilk 17 haf-
tada 24 puan toplayan
Gaziantep ekibi, yakaladığı
çıkışı sürdürmenin hesabını yapı-
yor. 24 puanlı Gaziantep ekibinin rakibi Fener-
bahçe ise geride kalan haftalarda 31 puan

topladı.

Ara transferde sessiz

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile
yaptığı maçı 5-0 kaybeden Ga-

ziantep FK, devre transfer
dönemini ise sessiz ge-

çirdi. Kamp döne-
minde sezon

başında kadro-
suna kattığı Rus
kaleci Giouri
Lontigkin ile
yollarını ayı-
ran kırmızı-
siyahlılar, şu
ana kadar
herhangi bir
transfer yap-

madı.

2 oyuncu
takıma

dönüyor

Sezonun ilk yarısının
özellikle son haftalarında

sakatlıklar nedeniyle kadro kur-
makta zorluk çeken teknik direktör

Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı önce-
sinde 2 önemli kozuna kavuşuyor. Bir süredir

sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan
Mehmet Erdem Uğurlu ile Furkan Soyalp'ın
tedavilerinin tamamlandığı ve sakatlıktan çık-
tığı öğrenilirken, Fenerbahçe maçında teknik
heyetin görev vermesi halinde kadroda yer ala-
bilecekleri bildirildi. Öte yandan sakatlıkları
süren Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik'ten
ise bu haftada da yararlanılamayacak.

İyi bir başlangıç yapmayı hedefliyorlar

Süper Lig'in ilk 17 haftalık periyodunu 9 gali-
biyet, 4'er beraberlik ve yenilgiyle 31 puanla
lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan geri-
sinde 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler,
ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefli-
yor. Ligdeki son iki maçını kazanan Fener-
bahçe, deplasmanda ise 4 maçlık galibiyet
hasretini 17. haftadaki Çaykur Rizespor ma-
çıyla sona erdirdi. Fenerbahçe, sezonun ilk ya-
rısındaki karşılaşmada rakibini 5-0 gibi farklı
bir skorla mağlup etmişti. Teknik direktör Ma-
rius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK
ise ligin ilk yarısını 6'şar galibiyet ve beraberlik
ile 5 yenilgi alarak 24 puanla 9. sırada tamam-
ladı. Gaziantep temsilcisi ligdeki son 4 ma-
çında ise 2'şer galibiyet ve beraberlik alarak
yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep FK'yle
Fenerbahçe arasında Kalyon Stadı'nda oy-
nanacak 18. hafta karşılaşmasını hakem
Hüseyin Göçek yönetecek. DHA

GAZiANtEp’tE 
3 puAN SAvASi

Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında iki isim kesin ola-
rak forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulu-
nan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmayı da
kaçıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor
maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün ise durumu yapılacak
son antrenman öncesi belli olacak. Öte yandan Fenerbah-

çe'de iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı
kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu

ve Vedat Muric, Gaziantep FK karşısında sarı
kart görmeleri durumunda gelecek hafta

Medipol Başakşehir maçında
forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 
EKSİKlEr vAr

Kayseri kazanmak istiyor
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacakları
karşılaşmanın çok zor geçeceğini ancak iyi hazırlanarak sahadan puan ya da puanlarla ayrılacaklarını söyledi
RobeRt Prosinecki, kulüp tesislerindeki
antrenman öncesi basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. 
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk
maçında Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları
karşılaşmada iyi bir mücadele verdiklerini be-
lirten Prosinecki, Aytemiz Alanyaspor
karşısında da aynı mücadeleyi verip sahadan
güzel bir sonuçla ayrılacaklarına inandıklarını
kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un Kasımpaşa
ile oynadığı karşılaşmayı izlediklerini aktaran
Prosinecki, "Gerçekten çok iyi bir ekip. Birey-
sel yetenekli birçok oyuncusu var. Takım
olarak da çok iyi oynuyorlar. Çok zorlu bir
maç olacak ama biz iyi hazırlandık. Yeni
transferlerimizi Fenerbahçe maçında

lisansları çıkmadığı için oynatamamıştık. Yeni
oyuncularımızın da lisansı hazır. Alanya
maçında takımda yer alacaklar. İyi
hazırlanıyoruz. Fenerbahçe maçında çok iyi
mücadele ettik. Takım olarak iyi bir perfor-
mans sergiledik. Alanyaspor maçında da
benzer mücadeleyi vererek, iyi bir sonuçla
ayrılacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Mensah'ı gözden çıkarmadık

Bernard Mensah'ın kadro dışı kalmasıyla il-
gili de konuşan Prosinecki, takımın Antalya
kampına katıldığını, kulüpte genel manada
bir disiplin sorunu olduğunun tespitini
yaptığı vurguladı. Başarı için disiplinin ol-
mazsa olmaz bir şart olduğunun altını çizen

Prosinecki, şöyle devam etti: "Kulüpte hoca
gider, futbolcular gider, başkan gider, herkes
değişir fakat kulüp bakidir. Kulüp her zaman
burada olacaktır. O yüzden hiç kimse
kulübün önünde değildir, kulüpten üstün
değildir, kulübün kuralları her zaman geçer-
lidir. Mensah'la da disiplinle ilgili birkaç
sorun yaşadık. Fakat bu onun takımdan
tamamen uzak kalacağı anlamına gelmiyor.
Eğer bazı konularda düzelmeler olursa
yeniden Mensah'ı kullanabiliriz. Mensah'ı
tamamen gözden çıkarmış değiliz. Burada
işleyişin devam etmesi için, bazı şeylerin
rayına oturması için, takımın tekrardan
maçlar kazanması için bizim istediğimiz bazı
kurallar var." DHA

Abdullah Avcı ayrılabilir!
Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı 

hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini
ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor
Limit tartışmaları, transfer konusunda
yaşanan sıkıntılar ve birikmiş borç
stoğunun estirdiği negatif hava, Erzu-
rumspor yenilgisiyle daha da köpürdü.
Beşiktaş yönetimi, kupa maçında
Erzurumspor deplasmanından alınan
3-2’lik mağlubiyetten dolayı çok mut-
suz. Sadece yenilgi değil, takımın or-
taya koyduğu
futbolun
camiayı tat-
min etmek-
ten uzak
görüntüsü
de sinirleri
germiş du-
rumda.
Siyah-

Beyazlılar her anlamda Pazar günü
19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak
karşılaşmaya kilitlenmiş durumda.
Zira bu maçtan alınacak sonuç cami-
aya ya bahar havası getirecek ya da
kara kışa teslim edecek

Olumsuz sonuç kaos getirir

Kulüp içinde genel hava, Sivasspor
maçının kazanılacağı ve şampiyonluk
meşalesinin yeniden yanacağı şeklinde.
Tersi ihtimalin ise kaos olacağı
düşüncesi hakim. Böyle bir durum
bugüne kadar Teknik Direktör Abdul-
lah Avcı’nın arkasında duran yöne-
timin de alternatifleri gündeme
getirmesine neden olacak. Avcı’nın

gönderilmesi bile çok ciddi şekilde
gündeme gelecek. Malatyas-

por’dan ayrılan Sergen Yalçın
da şu anda bir alternatif

olarak camianın kafasında.
Bu da ters bir sonuçta Ab-

dullah Avcı’nın üz-
erindeki baskıyı

büyütecek. 

F.BAHÇE

KAZANMAK

İÇİN SAHADA
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HERKES ISINE BAKSIN
A hmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupa-

sı'nda 2-0 kazanılan Yukatel Denizlis-
por, hafta sonu oynayacakları

Kasımpaşa maçı, transfer çalışmaları ve
gündeme yönelik açıklamalarda bu-
lundu. Denizlispor karşısından net
bir skor ile ayrılarak avantaj elde et-
tiklerini belirten Ağaoğlu, "Gol ye-
meden elde edilen iki farklı
galibiyet eleme usulü olan maç-
larda önemli bir sonuç. Kendi sa-
hanızda gol yediğiniz zaman sıkıntı
yaşayabiliyorsunuz ama 2-0 net bir
skor. Her açıdan önemliydi, hoca-
mızın ilk maçıydı. Takımın hoca ile
ilk maçıydı. Hoca adına sevindim ve
mutlu oldum. Beklenen futbolu ne de-
rece oynadık orası tartışılır ama çok daha
iyi olacağımızdan eminim. İlerleyen hafta-
larda herkes çok daha farklı bir Trabzons-
por seyredecek. Taşlar yavaş yavaş yerine
oturuyor" dedi.

Zorlu bir yolculuk başlıyor

Ağaoğlu, önlerindeki ilk 7-9 haftanın kendi-
leri için önemli olduğunu kaydederek, şun-
ları söyledi: "Güçlü, zirve mücadelesi veren
rakiplerle zor maçlar oynayacağız. 9 hafta-
dan sonra iş bitmiyor ama bizim açımızdan
biraz daha rahat diye nitelendirebileceğimiz
maçlar söz konusu. Bu serüvenin ilk maçı
Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlıyor. İyi
başlangıç her zaman takımı motive eder.
Takıma bir enerji yüklenir, o açıdan önemli
bir maç. Kasımpaşa maçıyla birlikte zorlu
yolculuğun içine giriyoruz. Takımın gücü
yerinde, takıma, oyunculara, teknik ekibe ve
taraftarlarımıza olan inancımızda herhangi
bir zaafiyet söz konusu değil. Bu taraftar bu
takımı laik olduğu yere taşıyabilecek güce
sahip, aynı şekilde profesyonel futbolcu
kadrosu bu lig zirve yarışının içersinde so-

nuna
kadar tutup
başarıya götürebilecek güce sahip."

En dar transfer mevsimi yaşanıyor

Son 20-25 yılın en dar transfer mevsiminin
yaşandığını belirten Ağaoğlu, bu konuda
şunları söyledi:"Limit sınırlamasıyla ilgili
olarak aylardır söylediğimiz konular kulüp-
lerin önüne geldi. Son 20-25 yılın en dar
transfer mevsimi yaşanıyor. Kimse transfer
yapamıyor. Pazarlamacılar zor durumda.
Bizim durumumuz da farklı değil. Sokakta
kimi görsem herkes transferi soruyor. Bizim
limitimiz şu an itibarıyla 450 bin Euro, eli-
mizden bir-iki futbolcu çıkartırsak onlardan
oluşan boşlukla beraber biraz daha yuka-
rıya çıkar. O doğrultuda da limit neye mü-
saade ediyorsa o transfer yapılır. Artık öyle
ne bizim ne de diğer kulüplerin uçuk-kaçık
transfer yapma şansı ortadan kalktı. Limiti
yüksek olan takımlar da var. İki sene üst

üste şampiyonlar liginde yer alması nede-
niyle Galatasaray'ın limiti yüksek."

Herkes muhasebesini tutsun

Bir basın mensubunun Onazi'nin fesih be-
delini Denizlispor mu ödeyecek?' şeklindeki
soruya ise Ağaoğlu şu yanıtı verdi: "Ne
güzel ya bakıyorum son zamanlarda herkes
Trabzonspor'un muhasebesini tutmaya
başladı. Bırakın, o bizim işimiz, herkes
kendi muhasebesini tutsun. Farklı kulüple-
rin başkanları kendi muhasebelerini tutsun-
lar. Ben de Trabzonspor'un muhasebesini
tutayım. Tekrar tekrar söylüyorum herkes
kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor
Kulübü'nün muhasebesini kimse merak et-

mesin, bizler, yönetim kurulumuz ve fi-
nansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. Her-
kes kendi işine ve kendi önüne bakarsa
kendi işini daha sağlıklı yapar. Bu aralar
bazı kulüpler tarafından Trabzonspor'un
muhasebesi tutulmaya başlandı ama böyle
bir şeye gerek yok. Trabzonspor'un bütün
hesabı, kitabı, aldığı, sattığı, kasasına giren
ve çıkan paranın kuruşuna kadar bunu
KAP bildirimi ile kamuoyunun dikkatine
zaten sunuyoruz. Biz kendi işimizi sağlıklı
yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü biz sadece
kendi işimizi yapıyoruz. Önümüze bakıyo-
ruz ve sadece kendi sıkıntılarımızla ve kendi
problemlerimizle uğraşıyoruz. Sağ-sola ba-
karsan hedefe varamazsın.”

Sivas devam etmek istiyor
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının çok zor geçeceğini belirterek, "İkinci yarının ilk lig maçını
oynayacağız. Nasıl ilk yarıda çok iyi bir grafik çizdiysek aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Hatta üstüne çıkmak istiyoruz" dedi
SÜPER Lig'in 18'inci haftasında dep-
lasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak
olan Demir Grup Sivasspor, karşılaş-
manın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik
direktör Rıza Çalımbay yönetiminde
gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve
ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve
top kapma çalışmasının ardından tak-
tik ağırlıklı çift kale maçla antrenman
tamamlandı. Antrenmanda basın men-
suplarına açıklamalarda bulunan tek-
nik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş
maçının üç ihtimalli maç olduğunu
ifade ederek, "İkinci yarının ilk lig ma-
çını oynayacağız. Nasıl ilk yarıda çok
iyi bir grafik çizdiysek aynı şekilde
devam etmek istiyoruz. Hatta üstüne
çıkmak istiyoruz. Zaman zaman sıkın-
tılar yaşasak da çok iyi başladık kupa
maçıyla. Kupa maçındaki net galibiyet
bize moral açısından iyi oldu. Beşiktaş
maçı kolay bir maç değil. İki takım
içinde çok çok önemli bir maç.
Bizim tek sıkıntımız; sakatlarımız var.
Hem de cezalı arkadaşımız var. Biraz
önce de Kone antrenmanı bıraktı. İyi
atlatmamız gerekiyor. Zor bir maç. Be-
şiktaş'la İstanbul'da oynamak çok zor-
dur. Bizde iyi şeyler yapmak için
elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üç
ihtimalli bir maç oynayacağız. Tek dü-
şüncemiz ilk yarıda oynadığımız oyun-
lara devam etmek" diye konuştu.

Fernando'nun sakatlığı
uzun sürebilir

Takımdaki sakat oyuncular hakkında
bilgi veren Çalımbay, "Hugo ve Rybal-
ka'dan bu sene bize fayda gelmez. İkisi
de sakatlık yaşadılar. Eski sakatlıkları
nüksetti ikisinin de. Yani çok zor.

Rybalka donduruldu, Hugo ile de gö-
rüşüyorlar o da büyük ihtimalle öyle
olacak. Bizim tek istediğimiz takviye
yapmak. Bir an önce yapmalıyız. Ona
uğraşıyoruz. Yetiştirmeye çalıştık, çok
uğraştık ama istediğimiz şekilde
oyuncu bulamadık. Araştırmalarımız
devam ediyor ama inşallah en kısa sü-
rede de onu bitireceğiz. Hakikaten şu
anda ihtiyacımız var. Fernando'nun 4-
6 haftayı bulur düzelmesi. Belki daha
fazla olabilir. Onun için orada da sı-
kıntı yaşayacağız. Hepsini yönetimle
tekrar görüşeceğiz, ona göre takviye
yapmaya çalışacağız" ifadelerini kul-
landı.

Alternatifli bir kadro 
kurmak istiyoruz

Takıma bir an önce takviye yapmaları
gerektiğini vurgulayan Çalımbay,
"Bugün başkanla bir araya gelip top-
lantı yapacağız. Ondan sonra bir karar
vereceğiz. Zaten bir an önce karar ver-
memiz gerekiyor. Çünkü ikinci yarı
maçlar çok zor olacak. Bir de
kupaya gidiyoruz. Mutlaka bizim alter-
natifli bir kadromuz olması gerekiyor.
Tekrar aynı sıkıntıları yaşamak istemi-
yoruz. Bir an önce alacağımız arkadaş-
larla daha da güçlenmek istiyoruz"
şeklinde konuştu. Beşiktaş maçında ta-
raftardan destek beklediklerinin altını
çizen Rıza Çalımbay, "Taraftar müthiş
şekilde destek veriyor. Gerçekten çok
iyi. Git gide de çoğalıyor. Zaten İstan-
bul'da da en çok Sivaslı vardır. Ondan
yana bir sıkıntımız yok. Taraftar deste-
ğinden çok memnunuz. İnşallah aynı
şekilde devam ederler. Bu maçta bizim
için önemli bir maç" dedi.

Guilherme iddiaları asılsız
Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilher-
me'nin transfer edileceği iddialarının sorulması
üzerine tecrübeli teknik adam şunları söyledi:
"Yok öyle bir şey. İlk defa sizden duyuyorum.
Biz takviye yapacağız ama dediğim gibi eksik
olan yerlerimize almamız gerekiyor. Onun için
de hiç öyle bir şey geçmedi. Şu ana kadar da
bütün takım olarak hem uyumlu hem de güzel

şekilde buraya kadar geldik. Lig uzun
bir maraton olduğu için burada sakatlar ola-
cak, cezalılar olacak, bunların hepsi yaşanan
şeyler. Bu maçta da keza aynı şeyler olacak.
Ben kadroma güveniyorum. İyi şeyler
yapacağımıza inanıyorum. Yine de iki kulvarda
gideceğimiz için mutlaka bizim takımı
güçlendirmemiz gerekiyor."

Altay'ın başkanı
askere gitti

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Al-
tay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu
vatani görevini yapmak için Kütahya

Hava Er Eğitim Tugayı'na gitti. Bedelli olarak
askerlik hizmetini yapan başkan Özgür Ekmek-
çioğlu, kışlasında Altay forması giyerek kulübün
106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. Camiaya
asker ocağında mesajlar veren Ekmekçioğlu,
"Sevgili büyük Altaylılar, değerli camiamız. Ku-
lübümüzün 106'ncı yılını kutluyorum. Vasıf Çı-
narların, Necati Beylerin kurduğu, Mustafa
Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği, nice ilklere imza
atan kulübümüzün 106'ncı yılını kutlamanın
verdiği onuru yaşıyorum. Ancak öncelikle ara-
nızda olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Kü-
tahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda askerde
olduğum olduğum için aranızda değilim. Ama
kalbim, gönlüm sizlerle. 106'ncı yılımızda ca-
miamıza birlik, beraberlik ve sonrasında şampi-
yonluk dolu bir yıl diliyorum. İnşallah bu sene
hak ettiğimiz yerde, sezon sonunda Süper
Lig'de oluruz. Bütün herkese sevgi ve saygı di-
leklerimi gönderiyorum" dedi. 

Rallide kazanan
taraf belli oldu

DÜNYANIN en zorlu yarışlarından biri
olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde
heyecan sona erdi. Suudi Arabistan'da

büyük bir rekabete sahne olan otomobil kategori-
sinde Carlos Sainz üçüncü şampiyonluğuna
ulaştı. Kamyonda ise Kamaz Master pilotu An-
drey Karginov zirveyi kimseye kaptırmadı. Suudi
Arabistan'da gerçekleştirilen 42. Dakar Rallisi'nde
şampiyonlar belli oldu. Suudi Arabistan'da büyük
bir rekabete sahne olan otomobil kategorisine
Red Bull sporcuları damga vurdu. Rallinin 12. ve
son etabını otomobil kategorisinde Toyota Gazoo
Racing takımından Nasser El-Attiyah'ın kazan-
masına karşın rallinin genelinde daha iyi bir per-
formans sergileyen Red Bull sporcusu Carlos
Sainz, toplamda 42 saat 59 dakika 17 saniyelik
süresiyle şampiyonluğunu ilan etti. 57 yaşındaki
İspanyol pilot, 2010 ve 2018'in ardından üçüncü
zaferine ulaştı. Dakar Rallisi'nde otomobil kate-
gorisindeki diğer Red Bull sporcuları Nasser El-
Attiyah ikinci, Stephene Peterhansel ise üçüncü
sırada ralliyi tamamladı.

Soğuk havada 20 bin taraftarın stadyuma gel-
mesinin camianın büyüklüğünün bir göstergesi

olduğunu belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü
her zaman taraftarıyla büyük olmuştur. Siz nasıl
kadro kurarsanız kurun. İsterseniz Ronaldo'yu,
Messi'yi getirin. Sizin temelniz, camianız, taraf-
tarınız yoksa sürdürülebilir başarıyı yakalama-

nız mümkün olmaz. Bir takımı büyük
yapan, camiası ve taraftarıdır. Şartlar

ne olur ise olsun taraftar bize
sahip çıktı” dedi.

Taraftarla gurur 
duyuyoruz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son zamanlarda Trabzonspor'un muhasebesinin bazı kulüp başkanları tarafından tutulmaya
başlandığını belirterek, "Herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor Kulübü'nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim
kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. Herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar" dedi

Fenerbahçe Basketbol bu kez üzdü!
FENERBAHÇE Beko, mücadeleye Westermann, De
Colo, Williams, Thomas ve Datome ilk beşiyle başlar-
ken konuk ekip Barcelona’nın ilk beşi ise Davies,

Hanga, Higgins, Claver ve Mirotic’ten oluştu. Karşılaşmaya
daha etkili başlayan Barcelona, Mirotic’in 6:47 kala gelen baske-
tiyle skoru 11-0’a getirdi ve Fenerbahçe’ye molayı aldırdı. Kalan
bölüm iki ekibin karşılıklı sayılarıyla geçilirken Fenerbahçe son 3
dakikaya 10 sayı farkla geride girdi: 7-17. Barcelona, son 3 daki-
kada faul çizgisinden bulduğu sayılarla skor üretirken, ilk peri-
yodu da 24-12 önde kapattı. 2’nci periyoda da etkili başlayan
deplasman ekibi, Kuric ve Delaney’den üst üste bulduğu üç sayı-
lık isabetlerle farkı 18’e çıkardı: 12-30. Bu dakikadan sonra sa-
vunmada rakibine sayı şansı tanımayan Fenerbahçe, De
Colo’dan bulduğu iki sayılık basketle farkı 13’e indirdi ve Barce-

lona’ya molayı aldırdı: 17-30. Rakibinin faul hakkının erken dol-
masını iyi değerlendiren Fenerbahçe, 3:34 kala Sloukas’tan bul-
duğu serbest atış isabetleriyle farkı 6’ya indirdi: 29-35. İyi
oyununu devam ettiren sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine
1:02 kala Kalinic’ten bulduğu üç sayılık isabetle skoru 37-40’a
getirdi. Kalan bölümde iki ekip de karşılıklı sayılar bulurken ilk
devreyi Fenerbahçe Beko, 39-42 geride kapattı.

Barcelona kazandı

2’nci yarıya Davies’in pota altından bulduğu sayılarla başlayan
konuk ekip, periyodun bitimine 5:53 kala bu oyuncudan gelen
serbest atış isabetiyle farkı 7’ye çıkardı: 45-52. Bu dakikadan
sonra iki takım da hücumda skor üretmekte zorlanırken Fener-
bahçe, hüsrana uğrayan taraf oldu.

Ahmet
Ağaoğlu



B ağcılar’da 2019-2020 Eğitim ve Öğretim
Yarıyıl Tatili ve Karne Dağıtım töreni
büyük bir coşkuya sahne oldu. Tören sı-

rasında “Lokman Amca” diyerek öğrencilerin
sevgi gösterisinde bulunduğu Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, minikleri alınların-
dan öperek, başarılar temennisinde bulundu.
Bağcılar Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu’ndaki
törene İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile Okul
Müdürü Abdurrahman Kaçmaz ile okul ida-
resi ve öğretmenler katıldı. Kaymakam Eldivan,
Başkan Çağırıcı ve Yılmaz’ı Nevin Mehmet
Bilginer İlkokulu’nun minik öğrencilerinin ha-
zırladığı sürpriz bekliyordu. 

Büyük beğeni topladı

Okulun öğrencilerinin öğretmenleri refakatinde
minik elleriyle hazırladığı resim ve diğer el sa-
natı örneklerinin yer aldığı sergi büyük beğeni
topladı. Davetliler öğrencilerin geçmişten gü-
nümüze ulaşan ev aletlerinden oluşan sergiyi il-

giyle gezdiler. Daha sonra öğrenciler 
Karadeniz yöresine ait halk oyunu örneği
sundu ve İstiklal Marşı’nı seslendirdi. El-
divan, Çağırıcı ve Yılmaz ayrıca Anası-
nıfını ziyaret ederek miniklere hediye
dağıttı. Daha sonra sınıflara geçen
Eldivan, Çağırıcı ve Yılmaz otur-
dukları sıralarda miniklere sohbet
etti ve ardından da karnelerini 
dağıttı. 

Zayıfı olan üzülmesi

Başkan Çağırıcı, “Evlatlarımızı
emanet ettiğimiz güler yüzlü,
çalışkan vefakar öğretmenleri-
mize ne yapsak az olur. 
Öğrencilerimiz de yarıyıl 
tatillerini en iyi şekilde 
değerlendirsin. Karnesi 
pekiyi olanları tebrik ediyo-
rum. Zayıf olanlar da üzül-
mesin, çok çalışarak inşallah
telafi edecekler” dedi.  
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Yüzük 

takmazsam

rahatsız 

oluyorum

Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, Kanal D ek-

ranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2.

Sayfa programına konuk oldu. Kendisinden

bahseden Aydın, parmağından hiç çı-

karmadığı yüzükler hakkında da

ilk kez konuştu. Ana haberi

sunarken tercih ettiği kıya-

fetlerle dikkat çektiği

kadar taktığı takılarla da

gündeme gelen Buket

Aydın, canlı yayında

büyük yüzüklerinin

sırrını anlattı. Her

gün taktığı 2 adet

büyük yüzüğü par-

mağından çıkama-

yan Aydın, konu

hakkında şunları

söyledi: "Ben Os-

manlı zamanında ya-

şamalıymışım. Oradaki

takılar falan hep güzel bir

dönemmiş. Bu yüzükler de Osman-

lı'ya olan hayranlığımdan geliyor.

Ben bu yüzüğü takmadan hiçbir

yere gitmiyorum. Evde unuttu-

ğumda geri dönüyorum. Kaç

defa yoldan döndüğümü bil-

miyorum hatta köprüden

bile geri dönmüştüm.

OGRETMENLERIMIZE
NE YAPSAK AZ GELIR

Yarıyıl Tatili ve Karne Dağıtım Töreni daha
sonra Gazi Anadolu Lisesi’nde devam etti. Eldi-
van, Çağırıcı ve Yılmaz okulun bahçesinde sınıf
birincilerine ödüllerini vererek tebrik ettiler. Ar-
dından öğrencilere karnelerini verdiler.  Tören
sırasında Eldivan, Çağırıcı ve Yılmaz öğrenci-
lere karnelerini verdi. 
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Birincilere
hediyeler verildi

Tüm yurtta olduğu 
gibi Bağcılar’da da 
yarıyıl tatili öncesi 
karne heyecanı 
yaşandı. Bağcılar 
Nevin Mehmet Bilginer 
İlkokulu ile Gazi Anadolu 
Lisesi’nde düzenlenen 
törende Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı 
öğretmenleri başarılı
çalışmalarından dolayı tebrik 
ederek, hepsine birer ‘gül’ verdi.
Çağırıcı, “Evlatlarımızı emanet
ettiğimiz güler yüzlü, çalışkan
vefakar öğretmenlerimize ne
yapsak az olur” dedi

Avustralya yandı
Şişli eylem yaptı
Avustralya'da aylardır süren yangınlara tepkilerini dile getirmek ve iklim
krizine karşı harekete geçilmesini talep eden bir grup, Şişli'deki Avustralya
Başkonsolosluğu önünde toplanarak basın açıklaması yaptı

AVUSTRALYA'DA süren yan-
gınların iklim krizinin bir so-
nucu olduğunu söyleyen
eylemciler, Avustralya hüküme-
tini ülkede süren yangınlara
rağmen kömür madeni projele-
rinden vazgeçmemesi ve iklim
kriziyle etkili bir şekilde müca-
dele etmemesi nedeniyle eleş-
tirdi. Ellerinde dövizler taşıyan
eylemciler bir süre slogan attı.
Eylemcilerin bazılarının giydiği
kıyafetler ilgi çekti. Grup adına

Melisa Akkuş'un okuduğu
basın açıklamasında, "2019 yı-
lında çıkan bin 377 orman yan-
gınında toplam 3 bin 192
hektar alan yandı. Avustralya
yangın felaketi yaşamlarımıza
vurulan en büyük darbelerden
birisi daha oldu.

1 milyar hayvan öldü

Bu katliamın sorumluları bir
koalanın can çekişerek yandı-
ğını, hayvanların çığlıklarını

duymadılar çünkü kendileri ta-
tilde bir yerde senaryolar hazır-
lıyorlardı. Avustralya da 8
milyon hektarlık orman alanı-
nın katledilmesinden dolayı in-
sanların gereken oksijen
ihtiyacının yarısı yandı. Yangın
sonucunda 600 milyon olarak
açıklansa da 1 milyarı aşkın
hayvanın hayatını kaybetti." de-
nildi.Grup basın açıklamasının
ardından konsolosluk önünden
ayrıldı. 
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Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde geleneksel hale gelen Sanat Tarihi dersi
Hakkı Demir Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşti. Uzman

rehber, öğrencilere Boğaz turu eşliğinde tarihi yapıları tek tek anlattı
Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın selamlama

konuşmasında öğrencilere başarı dileklerinde
bulundu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türk-

men konuşmasında "Sevgili öğrenciler her Per-
şembe Valide Sultan Gemisi'nde farklı bir okulu

ağırlayarak Boğaz'ın eşsiz tarihine yolculuk yapıyo-
ruz. Dünyada benzeri olmayan Valide Sultan Gemisi
yüzen bir okul ve sınıf konumundadır. Gemimiz siz-
lere Boğaz’ın tarihini yerinde görerek öğrenme fırsatı
sunuyor. Boğaz’da muhteşem bir tablo eşliğinde

uzman rehberimiz sizlere tarihi mekânları ve olayları
bir ders gibi anlatacak. Kulağınız rehberde gözünüz
anlatılan eserlerde olsun. İnşallah sizler için de unu-
tulmaz bir Boğaz gezisi olur. Yaşadığımız şehri tanı-
mak bilmek, kültürümüzü ve tarihimizi öğrenmek bizi
biz yapan değerlerdir. Ayrıca yarın yarıyıl tatiline gire-
ceksiniz. Sizlere şimdiden iyi tatiller diliyorum" diye-
rek ders zilini çaldı. Çay ve simit ikramı ile kahvaltı
yapan lise öğrencileri, verilen teneffüste Boğaz manz-
arası eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdi.

Gemide 
tarih dersi

Tedbir al
hayatta kal
EYÜPSULTAN Belediye Başkanı
Deniz Köken tarafından kurulan
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tara-
fından gençlere doğal afetlere
karşı bilinç kazandırmak amacıyla
“Tedbir Al! Hayatta Kal!” sloga-
nıyla bir proje hayata geçirildi.
Proje kapsamında Şubat ayı içeri-
sinde ilçede bulunan 11 orta-
okulda farklı günlerde eğitim
verilecek. Eğitimlerde öğrencilere,
doğal afetler sırasında, öncesinde
ve sonrasında neler yapılması ge-
rektiği, alınması gereken tedbirler
konuları anlatılacak. 
Eğitim programı ise şöyle açık-
landı: “Göktürk Turgut Özal Or-
taokulu'nda 04 - 05 Şubat, Prof.
Kaya Gürsel Ortaokulu'nda 06 -
07 Şubat, Güzeltepe Ortaoku-
lu'nda 10 - 11 Şubat, Cumhuriyet
Ortaokulu'nda 12 - 13 Şubat, H.
İslam Ülker H.Ş. Ülker İmam
Hatip Ortaokulu'nda 14 Şubat,
Şehit Murat Taş Ortaokulu'nda
17 - 20 Şubat, Akpınar Ortaoku-
lu'nda 21 Şubat, Dede Korkut
Ortaokulu'nda 24 - 25 Şubat,
Dede Korkut İmam Hatip Orta-
okulu'nda 24 - 25 Şubat, Gümüş-
suyu Ortaokulu'nda 26 - 28
Şubat, Üçşehitler Ortaokulu'nda
ise 26 - 28 Şubat tarihlerinde ger-
çekleşecek.”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
öğretmenlere gül takdiminde bulunarak,

öğrencilere verdikleri emekleri için teşekkür etti.


