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konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim 

vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Kanal İstanbul'u ivedilikle yapacaklarını anlatan Erdoğan,

“İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine
bırakılamayacak kadar hayatidir, büyüktür” ifadesini kullandı
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Partisinin Eğitim Çalışta-
yı'nda konuşan CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
“Cumhuriyet sayesinde okudum.
İlkokulu, ortaokulu, liseyi bitirdim.
Zor koşullarda okudum; ama bir
fırsat eşitliği vardı. Bugün Cumhuri-
yet'i kuranların yani Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve arkadaşları saye-
sinde biz bir yerlere gelebildik. 'Fır-
sat eşitliği' dediğiniz kavram
eğitimde son derece önemlidir. Kap-
sayıcı ve eşitlikçi bir eğitimden yana-
yız” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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İsim vermeden İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nu da hedef alan Erdoğan,

“Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye
partisine bakmasızın destek veriyoruz. Beledi-
yeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımı-
zın mağduriyetine göz yumacak da değiliz. Söz
verdiler de yerine getirdiler mi? Suyu ucuzlaştı-
racağız, ulaşımda indirim yapacağız dediler,
yaptılar mı? Çünkü bunların en büyük marifeti
yalandır. Bunlar ilk günden beri bu anlayıştan

sapmadılar. İstanbul’da yapılan her
hayırlı işin yanında yer alırken, bizim
yaptığımız hayırlı işlerin önünün ke-
silmesine de izin vermeyeceğiz. İs-
tanbul'un projeleri bu şehrin
mahalli yönetimlerine bırakılama-
yacak kadar hayatidir, büyüktür”
diye konuştu.
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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. 

HANi SUYA iNDiRiM YAPACAKLARDI?
Kanal İstanbul Projesi'nde geç dahi 
kalındığını belirten Erdoğan, “Kanal 

İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. 200'ün
üzerinde bilim insanı çalışmalarda yer aldı.
Kanal İstanbul için güzergâhı tespit ettik.
Kanal İstanbul’un modellemesine geçildi, 
maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira
değil, 75 milyar lira. Kanal etrafında büyük 
bölümü kentsel dönüşüm çerçevesinde sadece
500 bin kişilik konut alanına izin verilecek.
Kanal İstanbul’u kör düşmanlık yapanlara rağ-
men tamamlayacağız” dedi. Kanal İstanbul'un
Montrö Anlaşması'na aykırı olduğu iddialarını
da cevaplayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
“Montrö Sözleşmesi’ne göre ticari gemileri ge-
çirmeme hakkımız yok. Kanal İstanbul’u Mon-
trö Sözleşmesi’yle yakından, uzaktan bir
alakası yoktur. Bu böyle biline.” I SAYFA 7
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KANAL iSTANBUL’DA GEÇ KALDIK 

Kanarya Bilgi Evi’nde 
düzenlenen Karne 

Şenliğine katılarak çocukların
karne heyecanına ortak olan 
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Hayatta her
zaman mutlu ve sağlıklı olmala-
rını istediğimiz güzel çocukları-
mız karnelerini aldılar. İlk dönem
boyunca çocuklarımızın eğitim-
lerini pekiştirici ve kişisel gelişim-
lerini destekleyici programlarla
yanlarında olduk. Her zaman da
olmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. I SAYFA 4
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Her daim çocuklara 
destek vereceğiz

YSK’nın açıkladığı seçime gi-
recek 15 parti arasında yer al-

mayan Ahmet Davutoğlu'nun genel
başkan olduğu Gelecek Partisi'nden
seçimlere katılmak için hamle geli-
yor. Siyasi partilerin seçimlere katı-
labilmesi için
illerin en az yarı-
sında oy verme
gününden en az
altı ay evvel teş-
kilat kurmuş ve
büyük kongrele-
rini yapmış ol-

ması veya
TBMM'de

grubu bu-
lunması

şartı bulunuyor. Genel
Başkan Yardımcısı Sel-

çuk Özdağ, bu
yönde büyük

kurultay
yapmayı
düşün-
dükle-
rini
açık-

ladı.
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Gelecek Partisi seçim
için hamle yapacak

Selçuk Özdağ
İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda
(İSTOÇ) çakmak ticaret yapan

bir firmanın sahibi Ahmet Furkan
Yürek, “4 sene içerisinde yaklaşık 
10-15 kere iş yerimiz soyulmaya çalı-
şıldı ve bir sene önce soyuldu. Yaklaşık
rakamsal değer olarak da 200 - 250 bin
liralık ürünümüz çalındı. Bundan
sonra da defalarca bizi soymaya çalış-
tılar. İki tane alarm firması ile anlaştık

ama hala soyulmaya çalışılıyoruz. Biz
bu yönetimden şikayetçiyiz. Burada 5
bin 600 tane iş yeri var ve aylık yaklaşık
2 milyon TL aidat parası toplanıyor.
Biz güvenliğin tamamen çalışmadığını
tespit ediyoruz. Bu konuda avukatımız
yönetimi mahkemeye verdi. Güvenliğin
yeterli önlem almaması ve ilgilenme-
mesi dolayısıyla mahkemede süreç
devam ediyor” dedi. I SAYFA 9

250 BİN LİRALIK ÜRÜN ÇALINDI
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İYİ Parti’nin düzenlediği ve

Genel Başkan Meral Akşener’in de
dinleyici olarak katıldığı “Kanal 
İstanbul Paneli”nde konuştu. Açık
çağrı yaptığını belirten İmamoğlu,
“Buradan herkese, Ankara’daki bütün
yetkililere, bütün İstanbullular adına
onların vicdanına sesleniyorum: 
Gelin aklı, bilimi deneyin. Gelin bir
daha düşünün. Bakın bu yanlıştan 
siz dönün. Bu millet, sizi bu yanlıştan
döndürmesin. Vicdanınızın sesine
kulak verin. Bu insanların feryadına
kulak verin. Ve bu eşsiz şehre, geri 
dönüşü olmayan bir ihanete 
kalkışmayın” dedi.

GELİN AKLI DİNLEYİN

ç Projeye isyan ettiğini anlatan
İmamoğlu, “Ben, bu projeye,

‘Bukalemun proje’ diyorum. Her renge
giriyor bu proje. 2011’de Sayın Cum-
hurbaşkanı, bu projenin tanımını, halka
hitap ederek şöyle söylüyor: ‘Bu proje,
çok boyutlu bir projedir. Aynı zamanda
enerji, ulaştırma, bayındırlık, eğitim, is-
tihdam, şehircilik, aile, konut, çevre pro-
jesidir. İstanbul’u, tarımı, yeşili, hayvan
ve bitki yaşamını koruma projesidir.’
Her şey var projede. Bu açıklamayı en
az 10 defa okudum. Bugünün neresiyle
uyuşuyor; bulamadım. Her şeye iyi geli-
yor! Ben de isyan ediyorum. Kabulle-
nemiyorum İBB Başkanı olarak. İsyan
ediyorum” diye konuştu.

PROJEYE İSYAN EDİYORUM
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KANAL İSTANBUL PROJESİ’Nİ YAPMAKTA OLDUKÇA KARARLI OLDUKLARINI İFADE ETTİ

İMAMOĞLU’NU

HEDEF ALDI

KANAL ISTANBUL’U
KISA SUREDE 

YAPACAGIZ

ATATURK SAYESiNDE
BiR YERLERE GELDiM

EĞiTiMiN
ÖNEMiNE
DEĞiNDi

Kendilerini KanalKendilerini KanalKendilerini KanalKendilerini KanalKendilerini KanalKendilerini KanalKendilerini KanalKendilerini Kanal
İstanbul’a atsınlar

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, “Türki-

ye’nin emperyal hedefler 
taşıdığını iddia edenler bize
göre yediği ekmeğe ihanet
eden, içtiği suya, soluduğu 
havaya kast eden zalim piyon-

larıdır. Bunlar gitsin terörist
Demirtaş’ın kanlı tiyatrosunu
izlesinler. Gitsinler Esad’la
yanak yanağa versinler. 
Gitsinler CHP’yle birlikte
Kanal İstanbul’a kendilerini 
atsınlar” dedi. I SAYFA 7
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Kendilerini Kanal

Rahşan Ecevit
için son görev

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in
eşi ve Demokratik Sol 

Parti'nin (DSP) Kurucu 
Genel Başkanı Rahşan 
Ecevit, dün Ankara'da 
tedavi gördüğü hastanede,
hayatını kaybetmişti. 
Rahşan Ecevit bugün 
devlet mezarlığında Bülent
Ecevit’in yanına defnedilecek.
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5 bin 600 iş yerinin bulunduğu İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda 
yaşanan hırsızlıklar, esnafı bıktırdı. Esnaf, genellikle sabah 
saatlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karşı güvenlik 

önlemlerinin arttırılmasını isterken, hırsızlık anları kameralara yansıdı
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Metrobüs alev aldı
Olay, Çağlayan metrobüs durağında saat
15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen 

bilgiye göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan
metrobüs sürücüsü, Çağlayan durağından ha-
reket ettiği sırada, aracın motor kısmından 
dumanlar çıktığını gördü. Metrobüsü
durduran şoför, kapıları açarak yolcuları
tahliye etti. Yangın, şoför ve duraktaki
görevlilerce büyümeden söndürüldü.
Söndürme çalışmaları sırasında 
metrobüs seferlerinde kısa süreli bir
aksama yaşandı. Seferler, hasar gören
metrobüsün yol bakım aracınca durak
önündeki taralı alana çekilmesinin
ardından normale döndü.
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iSTOc ESNAFI
iLLALLAH ETTi!

Ahmet Furkan,
yaşananlara isyan etti.
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Kanal İstanbul Projesi konusunda Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
“Bu yanlıştan siz dönün, millet döndürmesin” dedi
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H er yıl 7,6 milyon insan kanserden
ölüyor. Bunların başında göğüs ve
rahim kanseri olarak ayrı isimleri

olan ancak toplum içinde kadın kanserleri
diye gruplanan hastalıklar nedeni ile kadın-
lar büyük tehlike altında. Jinekolojik kanser-
lerde, erken teşhis ve etkin tedaviyle başarı
oranları artarken, çocuk sahibi olmak iste-
yen kadınlar için üreme koruyucu tedaviler
de uygulanabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden
Prof. Dr. Yakup Kumtepe, kadın kanserleri ve
tedavisi hakkında bilgi verdi.

Önleminizi alın

son yıllarda hızla artış gösteren kanser va-
kaları, dünyada kalp hastalıklarından sonra
en sık görülen ölüm nedeni arasında yer al-
maktadır. Kadınlarda en sık meme kanseri
başta olmak üzere genital organlara ait tür-
lere rastlanır. ayrıca toplumda kadın kanser-
leri olarak bilinen bu grubunda; rahim
kanseri (uterus), rahim ağzı kanseri (ser-
viks), yumurtalık kanseri (over), tüp kanseri
(tuba uterina), vulva kanseri ile döl yolu kan-
seri (vajinal kanser) bulunur.

Çevresel faktörler etkili

Dünya her anlamda gelişip, ilerlerken bu
durum kontrolsüz gerçekleşirse insan sağ-
lığı açısından istenmeyen sonuçlara yol
açabilir. Örneğin; şişmanlık, sanayileşme,
çevre ve hava kirliliğinin artması, hazır gıda-
larla beslenme ve sigara gibi birçok kimya-
sal ürün, insan organizmasındaki kanser ve
tümör oluşumunu önleyen engelleyici genle-
rin yapısını bozarak, kanser hücrelerinin ge-
lişimine zemin hazırlar. söz konusu olumsuz
faktörlerin engellenmesi ve vakit kaybedil-
meden acilen alınması gerekir.

Kanser ve çocuk sahibi olma

Toplumda kanser hastalıklarının görülme
sıklığının artması, evlenme yaşının ilerle-
mesi ve iş yaşamı nedeniyle gebe kalmanın
ötelenmesi, kadınların yaklaşık yüzde
10’unda kanserle çocuk isteğini karşı kar-
şıya getirebilir. Çocuk sahibi olmayan kadın-
larda, kanser erken evrede yakalanmışsa,
hastalığın türüne göre hormonal veya cer-
rahi tedaviyle sadece kanserli bölge çıkarı-
larak üreme yeteneği korunabilir. Bazı
vakalarda çocuk sahibi olduktan sonra eğer
gerekiyorsa cerrahi tedavi tamamlanabilir.
Üreme koruyucu cerrahiler ve yapılan uygu-
lamalar şu şekilde özetlenebilir: rahim ağzı
kanseri: Bu hastalıkta üreme koruyucu cer-
rahi, dünyada 20 yılı aşkın süredir yapılmak-
tadır. Tedavi sonrası elde edilen sonuçların,
gebelik açısından bakıldığında yüz
güldürücü olduğu görülür. erken evre rahim
ağzı kanserinde sadece kanserli rahim ağzı
bölgesi çıkarılır ve rahim ile vajina birleştiri-
lir. rahim kanserleri: Bu kanser türünde
hastaların yüzde 20’si 45, yüzde 5’i de 40
yaşın altında olur. Dolayısıyla rahim kanseri
tanısı alan ve çocuk isteği olan hasta sayısı
bir hayli fazladır. eğer hastalık erken evre-
deyse yani rahim iç duvarı dışına yayılma-
mışsa ve hücre tipi çok kötü̈ değilse ilaçla
tedavi edilip, kanser geriletildikten sonra
hastanın gebe kalması sağlanabilir. Bu du-
rumda progesteron tedavisiyle yaklaşık
yüzde 70 oranında başarı elde edilir. Yumur-
talık kanserleri: Yumurtalık kanserlerinin te-
davisinde üremenin korunması, son yıllarda
gittikçe artan sıklıkta uygulanır. Özellikle
erken yaşta görülen germ hücreli yumurtalık
kanserleri ve borderline tip yumurtalık kan-
serlerinde sadece kanserli doku veya kan-
serli yumurtalık çıkarılıp, rahim ve karşı
yumurtalık korunarak gebe kalmak mümkün
hale getirilir. 
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Çarşı Migros Karşısı 

Çağın vebası olarak görülen kanser hastalığı her yıl milyonlarca insanı pençesine
düşürüyor. Özellikle kadın kanserleri olarak adlandırılan jinekolojik kanser birçok
kadının hayatına mal oluyor. Prof. Dr. Yakup Kumtepe, kadın kanserleri ve tedavisi
hakkında bilgi verdi. Kumtepe, kanserin anne olmaya engel teşkil etmediğini belirtti

enGel deGil
ZEYNEP VURAL

Kanser vakalarının sayısındaki hızlı
artışa rağmen, sağlık teknolojisi ala-
nında atılan önemli adımlar kanserin
erken teşhisini mümkün kılmaktadır.
ayrıca tıbbi bilgi ve cerrahi deneyimin
artması da tedaviyi daha etkin hale
getirir. son 10 yılda üreme sistemi
kanserleri hakkında klinik ve molekü-
ler çalışmalar birçok bilinmeyene
açıklık getirerek, kanseri oluşturan
faktörlerin daha iyi anlaşılması sağla-
mıştır. Direkt kanser hücresine yönelik
tedaviler, aşılar ve immün tedavi gibi
yöntemlerin kullanılmaya başlanması
da sağ kalım oranlarına katkıda bu-
lunmaktadır.

Kapalı cerrahi operasyon

Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen
cerrahi teknikler ve kapalı cerrahi uy-
gulamalarının yaygınlaşması, erken
iyileşme ve açık ameliyat risklerinin
azalmasına yardımcı olmaktadır. Tüm
bunlar kanserin erken teşhisine ve
etkin tedavisine de ciddi anlamda
katkı sağlar. Laparoskopik ve robotik
cerrahinin rahim, rahim ağzı ve erken
evrede yakalanmış yumurtalık kan-
serlerindeki etkinliği giderek artmak-
tadır. Kapalı cerrahi olarak tanımlanan
bu yöntemler sayesinde hastanın has-
tanede kalma, iyileşme, iş ve sosyal
yaşama dönme süresi kısalır. ayrıca
kozmetik açıdan önemli bir cilt hasarı
da yaşanmamaktadır.

Gelişmeler
umut veriyor

KANSER ANNE OLMAYA

Çocuğunuz
iştahsız mı?

İster iş kadını olun ister ev hanımı, çocuklarınız sizin ilginize muhtaç... Hele bu
çocuklar işthasız çocuklarsa daha da ilgi isterler. Ebeveynler olarak
çocuğunuzun, neden yemeğini merak ediyorsanız İşte size bunun 5 nedeni

yemeK yemeyen çocuk, özellikle annelerin
kabusu... İştahsız çocuklar ebeveynlerin
tüm kimyasını bozuyor. Birçok anne baba-

dan “Çocuğum hiçbir şey yemiyor”, “Bütün gün hiç
yemek yemese umurunda olmaz”, “Yemeklerini hep
zorla yediriyorum” şeklinde yakınmalar duymak, ço-
ğumuza hiç yabancı değil.  Ebeveynlerin ortak prob-
lemi olan çocuklardaki iştahsızlık, çok çeşitli
nedenlere bağlı olarak gelişebiliyor. Az yemek yiyen,
çok yemek seçen,  tek yönlü beslenen ve yemeğe karşı
aşırı isteksiz olan bir çocuğun iştahsız olarak değer-
lendirildiğini belirten Acıbadem Üniversitesi Atakent
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Vildan Ertekin,  hastalıklardan erken do-
ğuma, beslenme alışkanlıklarından anne baba tavrına
kadar iştahsızlığın en sık görülen 5 nedenini açıkladı,
önemli önerilerde
bulundu.

Çocuğun yapısı

Prematüre doğmak, konjenital kalp hastalığı, yarık
damak ile otizm gibi durumlarda anne ve baba çocu-
ğun sağlığı için daha kaygılı oluyor ve bu nedenle
açlık belirtileri göstermeden onu yemeğe zorlayabili-
yor. Bir tür “Ne kadar çok yerse, o kadar çabuk
büyür” düşüncesine kapılıyorlar.

Beslenme geçişleri 

Bebek, anne sütünden ek gıdalara geçerken, zorluk
yaşayabiliyor. Anne sütünden biberona suludan katı
gıdaya geçişler sırasında eğer zorlanırsa, yemeyi red-
dedebiliyor. Bu da “Bebeğim iştahsız” düşüncesine
yol açıyor. Bu gibi durumların oluşumunun önlen-
mesi için öncellikle çocuğun ek gıdaya hazır olup ol-
madığının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof.
Dr. Vildan Ertekin, “Öncelikle bebeğin başını tutabil-
mesi ve tam olarak oturabilmesi şart. Ek besinin ay-
lara göre günlük verilme miktarı, kıvamı, zamanı ve
sunumu da çok önemli” diyor. Prof. Dr. Vildan Erte-
kin, beslenme geçişlerinde çocuğun daha kolay uyum
sağlayabilmesi için annelere çeşitli tüyolar da veriyor:
“Besinlerin aşırı tatlı veya tuzlu, ekşi, çok baharatlı ve
kötü kokulu olmasından kaçının. Aynı şekilde este-
tikten yoksun bir şekilde sunmak ve sürekli kuru
gıda vermek de iyi değil. Yemek kaşığı, kase, tabak,
biberon ve kap gibi beslenme araçları da çocuğun
yaşına uygun olmalı.” Bebek beslenmesinde uygun
zaman aralıkları ve miktarların aylara göre değişti-
ğini ifade eden Prof. Dr. Vildan Ertekin, bebekte

acıkma belirtileri olmadan beslenmesinin yanlış ol-
duğunu vurguluyor. Ayrıca duyguları katarak besle-
menin önemine değinerek bu yapılmadığında,
eylemin ‘mekanik beslenme’ye dönüştüğünü söyledi.

Gece yemek yemeyin rahat rahat uyuyun
Kimse aksini iddia etmesin hepiniz gece kuşusunuz... Sabah erken de kalksanız, gün yorucu da geçse hepiniz geceleri
geç yatıyorsunuz. Gece uykuya dalmada zorluk çekiyorsanız, geleneksel gece atıştırmalarınızı değiştirmeniz gerekecek

Kaliteli ve derin
bir uyku kadar sizi
dinlendiren ve yeni-

leyen hiçbir şey bulamazsınız.
Uyku düzeninin bozulması,
geceleri geç yatmanıza neden
olur... Uyku düzeninizi bozabi-
lecek bir sürü etken sıralayabi-
liriz. Bunların arasında
beslenmenizin de olduğu
kesin. Daha da kesin bir şey
varsa, gece atıştırmalarınızın
uyku düzeninizi sabote edebi-
leceği. Gece geç saatlerde içti-
ğiniz bir içecek, yağlı ya da
şekerli yiyecekler, vücudunuzun doğal saa-
tini bozabilir ve gece uykularınızı kaçırabi-
lir. Şanslıyız ki elimizde uyku açısından çok
daha faydalı seçenekler de mevcut. Siz de
geceleri uykusuzluk ile boğuşan bir erkek-
seniz, bu besinleri tüketerek bu sorunu aşa-

bilir ve mis gibi bir uyku çekebilirsiniz.

Muz yemeyi ihmal etmeyin

Ntv.com.tr'nin haberine göre koşmayı sevi-
yorsanız, yarış bitiminde nişastalı meyve-
lere de bayılıyorsunuz demektir. Neden

mi? Çünkü bu besinlerin içeri-
sinde, kaslarınızın rahatlamasını
sağlayan magnezyum ve potas-
yum bulunuyor. Bu da uykunuzun
daha çabuk gelmesi demek. Muz
ise mükemmel bir tercih. Yatağa
aç giremem diyenlerdenseniz,
muz yemeyi tercih edin. Hem açlı-
ğınızı bastırın hem de mis gibi
uyuyun.

Yulaf'ı deneyebilirsiniz

Orman meyvelerinin uykuyu des-
tekleyen melatonin hormonu açı-
sından mükemmel bir kaynak
olduğunu biliyor muydunuz?

Yulaf da öyle. Güzel uyumak için gece atış-
tırmalarında yulaf ezmesi tercih edin. Bir
avuç badem, günlük magnezyum ihtiyacı-
nızın %20’sini karşılar. Magnezyum ise
kaslarınızı gevşetir ve sizi sakinleştirir.

Bebek kalplerine dikkat
DünyaDa her yıl 1 milyon ülkemizde
de 13-15 bin bebek doğumsal kalp
hastalığı ile dünyaya geliyor. Kimi

zaman bebek doğar doğmaz müdahale edilmesi
gereken kimi zamanda yetişkin yaşlara kadar be-
lirti vermeyen farklı türlerdeki kalp hastalıklarının
erken teşhisi çok önemli. İşte bu yüzden, her yıl
Şubat ayında Doğumsal Kalp Hastalıkları Far-
kındalık Haftası düzenlenen etkinliklerle ka-
muoyundaki farkındalığın
artırılması amaçlanı-
yor. Acıbadem
Üniversitesi
Çocuk Kalp
Damar Cerra-
hisi ve Acıba-
dem

Bakırköy Hastanesi KVC Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Tayyar Sarıoğlu da kalp hastalığıyla dünyaya
gelen minik bebeklerin tanı ve tedavileriyle ilgili
bilgi verdi.  

Sebepler farklı olabilir

Doğumsal kalp hastalıklarının birçok nedeni ola-
biliyor; kalbin odacıkları arasındaki

delikler, kalp kapakçıkları ara-
sındaki darlık ve yetersizlik-

ler, karıncık ve
kulakçıkların gelişim

bozuklukları bun-
lardan sadece bir

kısmı. 200’den fazla
çeşit kalp hastalığı 

olduğunu söyledi.



O lay, dün saat 23.20 sırala-
rında Bayrampaşa Yıldırım
Mahallesi Şehit Kamil Bal-

kan Caddesi'ndeki restoranda mey-
dana geldi. Bulgaristan uyruklu
Milen Stoyanov Bahchevanov (33)
henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki
bıçak ile restorana girdi. Restoranın
üst katında bulunan birini rehin al-
maya çalışan saldırgan başarılı ola-
mayınca sağa sola saldırarak restoran
malzemelerini kırmaya başladı. Üst
kata çıkan merdivenlere masa ve san-
dalyelerle barikat kuran şüpheli, ken-
disine müdahale etmek isteyenlerin
yukarı çıkmasına engel oldu. Paniğe
kapılan müşteriler ise kendilerini so-
kağa attı. İhbar üzerine olay yerine
çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi
sevk edildi. İtfaiye önce su sıkarak sal-

dırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı
ancak başarılı olamadı. Sonrasında
polisler içeri girerek Bahchevanov
ikna etmeye çalıştı. Başarısız olan
ekipler biber gazı kullanarak şüpheliyi
etkisiz hale getirmeye çalıştı. 

Hayatını kaybetti

Bahchevanov, biber gazı sıkıldığı sı-
rada panikleyerek polislerin üzerine
koşarak rastgele elindeki bıçağı sallar-
ken bir mahalle bekçisini kolundan
yaraladı. Saldırganın elindeki bıçağı
bırakmayarak saldırmaya devam et-
mesi üzerine polis ekipleri şüpheliyi
bacağından vurarak etkisiz hale ge-
tirdi. Hastaneye kaldırılan şüpheli
tüm müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti.
Kolundan yaralanan mahalle bekçi

Ömer Faruk E. tedavi-
sinin devam ettiği öğrenilir-
ken, bekçinin koluna 10 dikiş
atıldığı ve sağlık durumunun iyi 
olduğu bildirildi. DHA
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arnavutKöy İlçe
Emniyet Müdürlü-
ğüne bağlı ekipler,

çalıntı araç olduğu düşünülen
bir otomobili durdurmak is-
tedi. Polisin dur ihtarına uy-
mayarak kaçan otomobildeki
şüpheliler Hadımköy'den İh-

saniye'ye kadar takip edildi.
Durdurulan araçtaki 4 şüphe-
liden 1'i ormanlık alana kaçtı,
3 şüpheli ise gözaltına
alındı.  Boğazköy-İhsaniye
arasındaki ormanlık alana
kaçan şüpheli bir süre sonra
izini kaybettirdi. Ormanlık

alanda bulunan hafriyat
döküm sahasına giren şüpheli
buradaki bataklık alana sap-
landı. Hareket edemeyen şüp-
heli sabaha kadar bataklıktan
kurtulmaya çalıştı ancak ba-
şarılı olamadı. Sabah saatle-
rinde hafriyat sahası

çalışanlarına bağırarak sesini
duyuran şüpheli, olay yerine
çağrılan itfaiye ekipleri tara-
fından 2 saatlik bir çalışma
sonucu bataklıktan çıkarıldı.
Uzun süren çalışma sonucu
kurtarılan Doğukan G. ambu-
lansla hastaneye kaldırıldı.

Polisten kaçtı çamura saplandı

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

TraKya halKInIn 
GÖzDesİ Öz KeŞan

Korkunç kaza

Kaza, Dragos Mahallesi Turgut
Özal Bulvarı'nda saat 00.15 sıra-
larında meydana geldi. İddiaya

göre, Gülcan Kebez yönetimdeki 34 CSZ
78 plakalı kamyon, Sahil Yolu'na bağlana-
rak Kartal istikametine ilerlemek istediği sı-
rada, sahil yolundan ilerleyen Cem
Oktamış yönetimdeki 34 BNE 984 plakalı
otomobil kamyona çarptı. Çarpmanın şid-
detiyle kamyonun kasası yerinden çıkarken,
otomobilde bulunan 5 kişi aracın içerisinde
sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üze-
rine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekip-
leri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik
önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomo-
bilde sıkışan sürücü Cem Oktamış, Erol
Oktamış ve diğer 3 kişiyi otomobilden çı-
kardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 5 kişi-
nin de yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar
olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası
ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ya-
ralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü Gülcan Kebez, ise ka-
zayla ilgili ifadesinin alınması için karakola
götürüldü. Kaza yerinde toplanan vatan-
daşlar ise ekiplerin çalışmalarını meraklı
gözlerle izledi.

Trafik yoğunluğuna sebep oldu

Kaza nedeniyle sahil yolunda bir süre trafik
yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri ulaşımı
kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araç-
ların yoldan kaldırılması sonucu ulaşım
normale döndü. Öte yandan, kazayı gören
bazı vatandaşlar, otomobilin aşırı süratli ol-
duğunu ve kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti.

Arnavutköy'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 4 şüpheliden 3'ü
yakalanırken biri ormanlık alana kaçtı. Kaçan şüpheli çamura saplanmış halde bulundu

Bahchevanov
BIlmecesI 
cozUlUyor

Bayrampaşa'da 
girdiği kafede 

elindeki bıçakla dehşet 
saçan Bulgaristan 

uyruklu Milen Bahchevanov
ile ilgili yeni bilgi ve 
görüntüler ortaya 

çıktı

bulgarİStan uyruklu olan Milen bahchevanov'in
14 Ocak günü bulgaristan'dan türkiye'ye Kırklare-
li'nden giriş yaptığı tespit edilirken, geldiği günden
beri nerede konakladığı ve kimlerle iletişim kur-
duğu ise araştırılıyor. Saldırganın olayı gerçekleşti-
rirken yanında bulunan çantasından ise İncil ,
Meryem ana heykeli ve Hz. İsa tablosu çıktığı öğre-
nildi. Şüphelinin olayı gerçekleştirdiği restorana

gelmeden önce bir lokantada yemek yediği ve ar-
dından restorana giderek bu olayı gerçekleştirdiği
belirlendi. Yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan
şüphelinin HIV taşıdığı kaydedildi. Saldırganın ken-
disiyle konuşmaya çalışan polis ekiplerinin girişim-
lerine herhangi bir dilde yanıt vermezken,
mekandaki eşyaları dağıtarak saldırgan tavırlar ser-
gilemeye devam ettiği öğrenildi. 

14 Ocak’ta Türkiye’ye gelmiş

Mutlulukları 
1 gün sürdü!

İstanbul'da Iraklı'nın
işlettiği markette silah ve
bıçakla gelen Afganistan
ve Pakistan uyruklu iki
kişi, kasada bulunan
paraları alıp kaçtıktan 
bir gün sonra polis
tarafından yakalandı

bahçelİevler, Fevzi Çakmak
mahallesi, Güvercin sokak üze-
rinde bir

markette 15 Ocak
2019 tarihinde müş-
teri gibi gelen iki şüp-
heli işyeri sahibi
A.M.(30)'yi silahla
tehdit ederek işyeri
kasasında bulunan
10 bin lira ile cep tele-
fonunu gasp ederek
olay yerinden yaya
olarak kaçtı. Irak uy-
ruklu işadamının po-
lise haber vermesi
üzerine soruşturma
açıldı. Asayiş Şube
Müdürlüğü, Gasp
Büro Amirliği dedek-
tifleri olay yeri kame-
ralarını incelediğinde
soygun anının saniye
saniye görüntülendi-
ğini gördü. Görüntü-
lerde içeri giren
kişilerin silah çekerek işyeri sahibini etkisiz
hale getirdikleri tespit edildi.

Polis kıskıvrak yakaladı

Gasp edilen Irak'lı işadamı gelen kişilerin
daha öncede 3-4 kez dükkana geldiklerini
söyledi. Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa
süre içinde yaya olarak kaçan şüphelilerin
izini buldu. Güngören'de bir gün sonra ya-
pılan operasyonda şüpheliler Pakistan uy-
ruklu Muhammed A.(20) ile Afganistan
uyruklu Yasin J.(20) gözaltına alındı. DHA

Şüpheliler po-
liste verdikleri
ifadelerinde

suçlarını itiraf
ederlerken, pa-
raları olmadığı
için olayı ger-

çekleştirdiklerini
söyledikleri öğ-
renildi. Poliste
işlemleri ta-

mamlanan şüp-
heliler adliyeye

sevk edildi. Şüp-
heliler tutukla-

narak cezaevine
gönderildi.

Tutuklandılar

Kartal'da aşırı süratli olduğu ve kırmızı ışıkta
geçtiği iddia edilen otomobil kamyonla

çarpıştı. Kazada otomobildeki 5 kişi
yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları 
otomobilden çıkarılan yaralılar çevre 

hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı

Gençler ateşle
oynuyor

İstanbul'un çeşitli yerlerinde
otobüslerin arkasına tutunarak
hem kendilerini hem de diğer sü-

rücüleri tehlikeye atan patenliler kameraya
yansıdı. Şişli Cumhuriyet Caddesi'nde pa-
tenli bir gencin ortalama 50 kilometre hıza
ulaştığı görüldü. Görüntüler Beşiktaş, Be-
yoğlu, Şişli ve Fatih ilçelerinde kaydedildi.
Beşiktaş'tan Beyoğlu'na giden belediye oto-
büsünün arkasına tutunan 10-15 yaşların-
daki üç çocuğun tehlikeli yolculuğu
kameraya yansıdı. Otobüsün trafikte dur-
masıyla kendilerini görüntüleyen kamerayı
fark eden çocuklar "Hangi haber" diye
sordu. Kameranın kendilerini görüntüle-
mesine tepki gösteren çocuklar yüzlerini ka-
patmaya çalıştı. Uyarıya rağmen otobüse
tutunmaya çalışan çocuklar kamera kaydı-
nın devam etmesi üzerine otobüsü bıraktı.
Şişli'nin en işlek caddelerinden Cumhuriyet
Caddesi'nde bir otobüsün arkasına tutunan
patenli genç otobüsün oldukça hızlanması
üzerine otobüsü bıraktı. Otobüsü bıraktık-
tan sonra pateniyle ortalama 50 kilometre
hızla ilerleyen genç kameraya yansıdı. Aynı
cadde üzerinde biraz ileride yine bir otobü-
sün arkasına tutunan 5 kişilik patenli gen-
cin hem kendilerini hem de diğer sürücüleri
tehlikeye attığı görüldü. Bir başka görüntü
de Fatih'te kaydedildi. Atatürk Bulvarı Ak-
saray yönünde otobüsün arkasına tutunup
tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen patenli
iki genç de kameraya yansıdı.

İstanbul 
denetimden geçti

İStanbul genelinde birçok ilçede eş za-
manlı olarak "Yeditepe Huzur denetimi
2020/2" gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet

Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden ekiplerin katılı-
mıyla gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli bulunan
araçlar durdurulup içleri aranırken, araçtaki kişiler ile
bazı yayaların üstleri arandı, kimlik kontrolünden ge-
çirildi. denetimlere polis helikopteri havadan destek
verdi. Oluşturulan noktalardaki denetimler sırasında
özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağladı. Kadı-
köy Kuşdili Caddesi ile taksim Meydanı'nda gerçek-
leştirilen denetimlerde ekipler, şüpheli araçları
durdurarak didik didik aradı. araç içindeki kişilerin
kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas
burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde ve
içinde aramalar yaptı. 

Denizden ceset çıktı
Kartal'da kendisinden dün akşamdan
beri haber alınamayan 75 yaşındaki kadı-
nın cesedi denizde bulundu. Kartal'da dün

akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Cen-
net Mirzanlı (75) için yakınları kayıp ilanı verdi. Yakın-
ları da kadını aramaya başladı. Sabah saatlerinde
sahilde yürüyüş yapanlar deniz üzerinde hareketsiz
yatan bir kişiyi gördü. durum sağlık ve polis ekiple-
rine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen
deniz Polisi denizdeki kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekip-
lerinin ilk müdahalesinde denizden çıkarılan kadının
hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin incelemesinde
ise hayatını kaybeden kişinin kayıp Cennet Mirzanlı
olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için adli tıp
Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme
başlattı.



B ahçelievler Belediyesi tarafından kış
aylarında sokak hayvanlarının
soğuk ve yağışlı havalardan etkilen-

memesi için kentin çeşitli noktalarına kedi ve
köpek evleri yerleştiriliyor.
Sokak hayvanları için yaptırılan kulübe ve
mama kapları, belirlenen noktalara monte
edilmeye başladı. Kış aylarının soğuk geçtiği
bu günlerde, can dostlarımızın unutulma-
ması ise vatandaşların takdirini topladı. Ve-
terinerlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne
bağlı ekiplerin ilçenin tüm mahallelerindeki
yeşil alanlara bıraktığı ahşap malzemeden
yapılan evler, estetik ve modern görünümle-
riyle de dikkat çekiyor. 

Onları yaşatmak sorumluluğumuz
Kentleşmenin etkisiyle birlikte yaşam alan-
ları daralan sokak hayvanlarını yaşatmanın
herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade
eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.

Hakan Bahadır, "Can dostlarımız yaşamı-
mızın ayrılmaz bir parçası. Havaların soğu-
maya başladığı bu günlerde onları yalnız
bırakamazdık. Belirlediğimiz noktalara
ahşap ve dayanıklı kulübeler yerleştiriyoruz.
Belediyemizle sürekli irtibatlı olan hayvan
sever komşularımıza destekleri için ayrıca
teşekkür ediyorum. Can dostlarımıza yöne-
lik çalışmalarımız hız kesmeden sürecek"
diye konuştu.

Vatandaşlarda destek verdi

Bahçelievler Belediyesinin, sokak hayvanla-
rına yönelik hizmetlerinden çok memnun
kaldıklarını belirten hayvan severler, “Sokak
hayvanları, insanlardan gelecek yardımlarla
kışı geçirip hayatta kalabilirler. Bahçelievler
Belediyesi’nin onlara sahip çıkarak yuva ve
mama desteği vermesi çok duyarlı bir dav-
ranış Hayvan dostu bir başkanımızın olması
bizi mutlu ediyor. Belediye Başkanımız Dr.
Hakan Bahadır’a bu hassasiyeti ve duyarlılı-
ğından dolayı çok teşekkür ediyoruz”.
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D inimiz İslâm, yolumuz iki cihanın
serveri ve serdarı Hz. Muhammed
(S.A.V)’nin yoludur. O’na ümmet

olmanın şerefini taşımak ve O’nun buyrukla-
rına uymak, gerekeni yapmak bizler için 
şereftir.

Biz İslam dininin müntesipleri hakiki ma-
nada dinimizi, kitabımız Kur’an-ı Kerim’i
okusak ve peygamberimiz Hz. Muhammed
(s.a.v)’in hayatını takip edebilirsek işte o
zaman refaha, huzura ve yükselişe 
erişebiliriz.

Toplum olarak öyle bir hale geldik ki ;
maalesef İslami bir kaç kişinin ağzının için-
den öğrenir hale geldik ! Fakat ilk gelen va-
hiyin “Oku” olduğunu unuttuk! 

Bu unutmanın cezasını çok ağır bir şe-
kilde ödedik ve halen ödüyoruz. Bizler Ku-
ranı Kerim’i okumadığımız sürece hakiki
dinimizi ve peygamberimizi tanıyamayız!
Neticesinde ise her geçen gün hurafe, bidat
ve adetleri dinimize yerleştirmiş oluruz, 
oluyoruz...

Son zamanlarda toplum tarafından yanlış
bilinen ve farz gibi görünen bir konudan

bahsetmek istiyorum. Cenazeden sonra ce-
naze sahiplerinin yemek dağıtması!

Ne İslam’ da, ne peygamberimizin haya-
tında  bu yapılan uygulamaya karşılaşma-
maktayız. Aksine Hz. Muhammed(s.a.v)
Cafer’in evine yemek getirin; onların yemek
yapıp, çocuklarını doyuracak vakitleri 
yoktur; buyurmuşlardır.

İmam Kurtubi tefsirinde; "Cenazeyi def-
nettikten sonra eve gelip de sesli ağlamaya
devam etmek, sonra da yemek ve tatlı yedir-
mek cahiliye âdetlerindendir. Müslüman'a
ise, cahiliye âdetlerine tâbi olmak 
yakışmaz."

Hz. Peygamber, ölünün kendi ailesinin
yemek hazırlayıp gelenlere ikram etmesini
hoş karşılamamıştır. Dinimizde ise cenaze
sahibinin yemek vermesi mekruh olarak 
görülmektedir.

Dinimizde emirler, haramlar ve gündelik
hayatımızda yapacağımız her türlü fiil ve
hareketlerin adapları, kaide ve kuralları
belli olduğu gibi, bir insanın ölümünden
sonra yakınlarının ve Müslümanların 
yapacakları işler de bellidir.

Nitekim aziz Anadolu’muzda bu güzel 
İslami âdet halen pek güzel örnekleriyle
devam etmektedir. Cenaze çıkan eve en ya-
kınından başlayarak komşuları yemekler ge-
tirirler. Onların tutmayan ellerini, bir lokma
yemeye muktedir olmayan iştihalarını teselli
ile harekete getirir, kara gün dostu olurlar.

Bu güzel âdet, ailenin duyduğu teessürün
şiddetine göre uzayabilir. Bir, iki, üç gün...
Hatta hafta boyu bile vefalı komşuları on-
lara yemek getirir, dertlerine ortak olmaya
devam ederler.

Ne acıdır ki günümüzde cenaze evine
yemek götürme adedi zamanla deforme ola-
rak yerini cenaze sahiplerinin yemek tertip
ederek gelene gidene ikram etmesi haline
dönüşmüştür. Bu durum öyle bir hale gel-
miştir ki maddi imkanı olanda, olmayanda
yemek dağıtıyor! Maddi imkanı elvermeyen-
ler ise toplum tarafından hor görülüp, tahkir
edilmektedir. Hatta daha da ileri gidilerek “

şu evlada bakın daha babasının arkasından
yemek bile vermiyor” diyerek tabiri caizse
kalp kırmaktadırlar!

Benimde rastladığım bir olayı anlatmak
istiyorum: Hocam annemin vefatından
sonra yemek dağıtacak param olmadığı için
bankadan kredi çekerek yemek dağıttım.
Hocam ben annem için hayır yapmış olur
muyum? Diye sordu. Ben ise “Faiz Allah’ın
ayetleriyle kesin haram olduğunu bile bile
günaha girmişsiniz” dedim.

Dinimizde yeri olmayan cenaze sahibinin
yemek dağıtması sevap değil, günaha 
dönüşmüştür!

Peki büyük ve metropol şehirlerde taziye-
lerde ki cenaze yakınlarına ikram ve yemek
nasıl çözülür?

Burada büyük görev STK, vakıflar ve
derneklere görev düşmektedir. Dernekler,
asıl görevleri birlik beraberlik, yardımlaşma
ve dayanışmayı bırakıp sadece siyasi bir ba-
samak, şahsi bir çıkar menfaat köprüsü 
haline getirmişlerdir.

Bugün ki toplumda yaşadığımız birçok
sorun ve sıkıntıların ortaya çıkmasında STK
ve derneklerin çok büyük bir rolü vardır.
Çünkü geçmişten günümüze her toplumda
hükümetlerin ve yöneticilerin boşlukları sivil

toplum kuruluşları tarafından doldurulmuş-
tur. Eğitim  ve sosyal yardımlaşma başta
olmak üzere birçok alanda çok ciddi ve
kayda değer çalışmalar yapılmış ve günü-
müzde halen bu çalışmalar devam 
etmektedir.

Nitekim STK ve dernekler üzerine düşen
yardımlaşma ile dayanışma görevlerini ye-
rine getirdiği takdirde birçok sorun 
aşılacaktır.

Günümüzde hemen hemen her köyün bir
derneği bulunmaktadır. Bu dernekler, kendi
içerisinde bir fon oluşturmalı cenaze esna-
sında cenaze yemek ve ikramları buradan
karşılamalıdır.

Bu konuda ilçe belediyeleri cenaze esna-
sında araç  ve yemek hizmeti vermektedir.
Belediyelerin bu çalışması inanın halk üze-
rinde birçok hizmetinden daha etkili oluyor.

Buradan bütün vakıf ve derneklere sesle-
niyorum, acılı ve üzüntülü olan cenaze sa-
hiplerinin yemek dağıtmasına mani olalım!
Bu konu ile alakalı gereken çalışmaları baş-
latalım. Dernekler olarak açıklamalar yapa-
lım, program  veya panel düzenleyelim bu
yapılan uygulamanın dinimizde olmadığını
bütün topluma anlatalım.

Vesselam

Nedir bu cenazede dağıtılan yemekler? 
Onur KARAKOÇ
KELAMDAN KALEME

akgün, Ecevit’i 
unuTmadı

MerHuM Başbakan Bülent Ecevit'in
eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan
Ecevit'in hayatını kaybetmesinin ar-

dından bir taziye mesajı yayınlayan Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Gelecek nesillere örnek olacak bir değerimizi
yitirdik” ifadesini kullandı.
Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesinin ar-
dından taziye mesajı yayınlayan Başkan
Akgün mesajında şu ifadelere yer verdi: Türk
siyaset tarihine damga vuran eski Başbakan,
CHP ve DSP Genel Başkanlığı yapmış mer-
hum Bülent Ecevit'in kıymetli eşi, yol arkadaşı
Rahşan Ecevit'in vefatını derin bir üzüntüyle
öğrendim. Dünyanın saygı duyduğu, dürüst
devlet adamı Bülent Ecevit'in değerli eşi; res-
sam ve yazar Rahşan Ecevit vefa, fedakarlık ve
mücadele dolu yaşamıyla gelecek nesillere
örnek olacaktır. Çok önemli bir değerimizi
daha yitirdik. Merhumeye Allah’tan rahmet
tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
Milletimizin başı sağolsun.''

‘SiyaSet Okulu’ programı kapsa-
mında üniversite öğrencileriyle bir
araya gelen Dışişleri Bakan Yardım-

cısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’nin Girişimci
ve İnsani Dış Politikası’ ile ilgili konuştu.
Kıran, çözüm sürecinin en etkili aktörünün
Türkiye olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye ya-
şanılan mülteci sorununu başarı hikayesine
dönüştürdü” dedi.

Türkiye mülteciler
konusunda başarılı

Sokak hayvanları 
ıCın SıCak bır yuva

Tüm öğrencilerin, dört gözle beklediği yarıyıl tatili Küçükçekmece’de dolu dolu yaşanacak. Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki çocuklara hoşça vakit
geçirebilecekleri, birbirinden eğlenceli aktiviteler, yarışmalar, geleneksel çocuk oyunları ve kültür gezileri içeren zengin bir tatil programı hazırladı

Küçükçekmece’de tatil dolu dolu geçecek

Bahçelievler Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle barınma ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını
unutmadı. Veteriner işleri birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, soğuk hava koşulları nedeniyle 
barınma alanı bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştiriliyor

onrkarakoc75@gmail.com

BARIŞ KIŞ

20 - 25 Ocak ve 28 - 31 Ocak
tarihleri arasında, Atakent, Cen-
net, Sefaköy Kültür ve Sanat

Merkezleri ile Bilgi Evleri ve Çocuk Üniver-
sitesi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek et-
kinliklerde çocuklar hem eğlenecek, hem de
öğrenecek. Kanarya Bilgi Evi’nde düzenle-
nen Karne Şenliğine katılarak çocukların
karne heyecanına ortak olan Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Ha-
yatta her zaman mutlu ve sağlıklı
olmalarını istediğimiz güzel çocuklarımız
bugün karnelerini aldılar. İlk dönem bo-
yunca çocuklarımızın eğitimlerini pekiştirici
ve kişisel gelişimlerini destekleyici prog-
ramlarla yanlarında olduk. Her zaman da
olmaya devam edeceğiz. Bütün amacımız,
özgün eğitim projelerimizi bilimsel yön-
temlerle destekleyerek evlatlarımız için yeni,
özgürlükçü, katılımcı ufuklar açmaktır.
Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan
tüm evlatlarımızla gurur duyuyorum. He-
pinize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Öğrencilere İstanbul’da müze turu

Yarıyıl tatilini fırsata dönüştüren Küçük-
çekmece Belediyesi bu dönemde öğrenci-

leri İstanbul’un en önemli kültür-sanat
noktalarına götürecek. Küçükçekmece Be-
lediyesi yarıyıl tatil programında, ‘Şişli Ata-
türk Evi Müzesi’, ‘Harbiye Askeri Müzesi’,
‘Miniatürk’, ‘İstanbul Modern Sanatlar
Müzesi’, ‘Zorlu Center’, ‘Denizcilik Mü-
zesi’, ‘Hababam Müzesi’, ‘İstek Vakfı Bilim
Müzesi’, ‘Panorama Müzeleri’ gibi önemli
kültür-sanat müzeleri bulunuyor.

Çocuklara özel yarışmalar

Yarıyıl tatilinde Küçükçekmeceli çocuklar,
‘Kelime Avı’, ‘Bowling’, ‘Üç Taş’ gibi oyun-
lar oynayarak eğlenecek, ‘Bilgi Yarışması’,
‘Dikkat Yarışması’, ‘Çoklu Zeka İstasyon-
ları Atölye Etkinliği’, ‘Yuvalı Kuş- El Kukla
Yapımı’ gibi etkinliklerde ise öğrenecek.
LGS sınavına hazırlanan öğrencileri de
unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, 20
Ocak’tan 25 Ocak’a kadar, 09.30 ile 14.00
saatleri arasında hızlandırılmış LGS tekrar
kursu verecek. Ayrıca çocukların sinema ve
belgesel gösterimleri ile de keyifli ve bilgi-
lendirici bir tatil geçirmesi sağlanacak. Et-
kinliklerden faydalanmak isteyenler detaylı
bilgiye 444 4 360/ 8965 nolu telefondan
ulaşabilir. YAKUP TEZCAN

Her yıl yapılan tasarruflarla ilk,
orta ve lise öğrencilerine eğitim
yardımı desteği sağlayan Sarı-

yer Belediyesi, ‘Eğitimde fırsat eşitliği’
sloganıyla başlattığı proje kapsamında bu
yıl toplam 6 bin 490 kişiye burs verecek.
Karnelerini alan Sarıyerli öğrenciler çifte
mutluluk yaşadı. Kâğıt, metal, plastik…

Hemen hemen her gün evlerden ve iş yer-
lerinden çıkan bu atıklar, Sarıyer Beledi-
yesi tarafından toplanarak elde edilen
gelirle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencile-
rine burs sağlanıyor. 
Her yıl binlerce ailenin yüzünü güldü-
ren burs kartları bu yıl Boğaziçi Kültür
Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle ai-

lelere dağıtıldı. Sarıyer Belediyesi Sosyal
İşler Müdürlüğü tarafından dağıtımları
yapılan burslar için bu yıl 6 bin 699 kişi
başvurdu. Burs sonuçlarının açıklanması
ile Sarıyer’in farklı mahallelerinden gelen
vatandaşlar ödemeler için düzenlenen
kartları Boğaziçi Kültür Sanat Merke-
zi’nden teslim aldı. Yapılan incelemeler
sonucunda titizlikle belirlenen aileler burs
ücretlerini bugün itibari ile kullanabile-
cekler.
Gerçekleşen törende konuşan Sarıyer Be-
lediye Başkan’ı Şükrü Genç, her yıl öğ-

rencilere burs verildiğini hatırlatarak, eği-
timin her alanında velilere ve öğrencilere
destek vermenin önemine değindi. Baş-
kan Genç, “Derdimiz çocukların daha iyi
eğitim alması, eğitimcilerimizin ise bu fi-
ziki şartlarla uğraşmayıp kaliteli eğitim
vermesi. Bu devlet tarafından belediyelere
verilmiş bir bütçe değil bizler yaptığımız
tasarruflarla öğrencilere destek olmaya
çalışıyoruz. Eğitim bizim her dönem ön-
celiğimiz olmalı. Çocukları ne kadar çok
donatırsak gelecekte ayakları yere o kadar
sağlam basacak” dedi.

Sarıyer burs verecek



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, YGA (Young
Guru Academy – Genç Liderler Akade-

misi) tarafından Zorlu Performans Sanatları
Merkezi’nde düzenlenen “Zirve 2020” etkinli-
ğine konuşmacı olarak katıldı. Dilek İma-
moğlu da eşini etkinlikte yalnız bırakmadı.
Yaklaşık bin 500 katılımcının yer aldığı etkin-
likte İmamoğlu, programın moderatörlüğünü
yapan Borusan Holding CEO’su Agah
Uğur’un sorularını yanıtladı. İmamoğlu,
Uğur’un, “Nitelikli insanların politikaya gir-
memelerinden şikâyet edilir. Sizin iyi bir eğiti-
miniz var. Ailenizin sizin devir alabileceğiniz
işi olmuş. Siz bunlara rağmen politikaya niye
girdiniz” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Açıkçası beni zorladılar. Benim böyle bir ni-
yetim yoktu. Bir gerçeklik var hayatımda.
Ben, işine çok düşkün bir insanım. Çünkü
öyle yetiştim. İlkokula gitmeden önce, inşaat
malzemesi satan babamın yanında mal alıp
satmayı öğrenmiştim daha okuma yazma
öğrenmeden. Küçük yaşlardan itibaren tica-
reti, esnaflığı yaşayan, bilen bir ruhla büyü-
düm. Üniversite yıllarımda da okuduğumdan
daha fazla çalıştım diyebilirim. Minnet duyu-
yorum ki, babam bana yetkileri çok erken
devretti. Üniversiteyi bitirdiğimde aslında
işin patronu haline geldim çok genç
yaşta. Sorumluluk almanın zorlukla-
rını da yaşadım ama keyfini de ya-
şadım. Zorlukların içinden sıyrılıp
çıkarak, ferahlamış, işin formü-
lünü çözmüş, genç yaşta o ol-
gunluğu yaşayabilen bir kişiliğe
büründüm. Bu, benim için
müthiş bir deneyimdi.”

Baskıyı görünce
siyasete girdim 

“Bütün bu işler olurken, açık-
çası böyle baskıcı bir dönemle
karşı karşıya geldim” diyen İma-
moğlu, “Kendi yaşadığım bölgede,
-burada nasıl denir bilmiyorum ama
aramızda kalsın- özellikle bugünkü ik-
tidar partisine mensup bir iki belediye
başkanının iş hayatıma olumsuz mü-
dahalesi, insanın işine engel koyma-
lar, bu tür tavırlar ve davranışlar beni
bıktırdı açıkçası. Şikayet etmektense
dedim ki; ‘Bu ilçeye belediye başkanı
olmak istiyorum.’ İş yaşamıma böyle
bir ara verme isteği çok riskli bir iş.
Ailede işin önderi olan bir konum-
dayken, siyaseti tercih ettiğinizde ister
istemez o dünyayı unutacaksınız.
Öyle isteyince de hemen yapmıyorlar,
onu da söyleyeyim. O zaman 37 ya-
şındaydım. CHP’ye üye oldum. Ai-
lemle oturdum, konuştum. Bu bence
önemli bir hamleydi benim adıma.
Önce eşimden izin aldım. Sonra
büyük ailemizle konuştum. Şöyle bir
şart koştum: ‘Ailede başka siyaset
yapmak isteyen var mı’ diye sordum.
Ailede bir başka kişi siyaset düşünseydi, ben
vazgeçmeyi düşünüyordum. İstenmeyince,
böyle bir yola çıktığımı söyledim. Aile içinden
çok siyasetin içinde olan yapılarla açıkçası
mutlu olmuyorum. Doğru da bulmuyorum.
Çünkü siyaset bir meslek değil, bunu kabul
edelim. Tümüyle bir görev, bir kamu hizmeti”
şeklinde konuştu.

Bütün mekanizmaları çözeceğiz

Parti üyeliğinden CHP Beylikdüzü İlçe Baş-
kanı olmasına kadar olan süreci özetleyen
İmamoğlu, “Hayatın en enerjik döneminde,
ülkeye fayda verme adına ya da bölgesine ya
da ilçesine, mahallesine, yaşam alanlarına,
teknolojiye fayda verecek insanların siyasete
dahil olması lazım. Türkiye’nin mekanizma-
ları buna çok uygun değil. Size bir şey itiraf
edeyim. Bütün mekanizmaları sonuna kadar
zorlayarak bugün buradayım. Aksi taktirde, o
siyaset tüneline girdiğiniz andan itibaren aldı-
ğınız darbelerle burayı bırakma ihtimaliniz

çok yüksek. 2014’e kadar, 5 yıl ilçe başkanlı-
ğımda hayatımın en önemli üniversitelerin-
den birini bitirdim. Nedir o? Hayat
üniversitesinin bir başka bölümü: Toplumu
analiz etmeye çalıştım bu 5 yılda. Çok çalış-
kan bir ilçe başkanlığı yaptım. İşi kulağından
tutmam. Bir iş yapacaksam, tümüyle kendimi
adarım. Hangi işi yaparsanız yapın, kendinizi
adamak zorundasınız. Adanmışlık çok
önemli. İşte o adanmışlıkla toplumu ve siya-
set malzemesini analiz etmeye çalıştım” dedi.

Başarı her zaman kazanmak değildir

İmamoğlu, ilçe başkanlığından Beylikdüzü
Belediye Başkanlığı’na uzanan süreci de şu
sözlerle anlattı: “Başarı, her zaman seçim ka-
zanmak değildir. Uygulamalarıyla başarılı
olan insanların, mutlaka büyük oranda iyi
eğitim aldıkları bir gerçek. Zaten eğitiminiz
yoksa, başarılı olma şansınız yok. Kendinizi
yaşam boyu iyi bir öğrenci kabul etmiyorsa-
nız siyasette de başarılı olamazsınız. Kendi-

nizi tümüyle, ‘Her
şeyi ben bilirim’
noktasına otur-
tursanız, sakın
kendinizi lider
kabul etmeyin;
kendinizi kan-
dırıyorsunuz.
İnanılmaz bir
öğrenci oldu-

ğumu düşünüyo-
rum. Geçen bir

TV programında
sürekli sözümü

kesen bir gazeteciye
dedim ki; ‘Ben de ilk-

okulda çok heye-
canlıydım.
Öğretmenim bana
söz hakkı vermedi-
ğinde dayanamaz-
dım, ayağa kalkar
parmağımla önüne
kadar giderdim,
söz hakkı ver diye.
Siz de öyle yapıyor-
sunuz.’ Gerçekten
söz hakkı istemek,
ısrar etmek, öğ-
renme arzusu,
bütün bunlar bah-
settiğimiz ileri de-
mokrasinin
paydaşları. O ba-
kımdan iyi öğrenci

olun her zaman; olmalıyız. Ben de buna da-
hilim. Küçücük bir çocuğun yüreğinden bile
çok şeyler öğreniyorum. Siyasi manzarada
biraz farklılığım varsa, ben en fazla bu tara-
fımı överim: İyi öğrenci olmak.”

İstanbul dünyanın en iyisi olacak

Uğur’un İmamoğlu’na ikinci sorusu, “İstan-
bul ile ilgili vizyonunuzu, bu vizyon içinde
inovasyonun yerini kısaca özetler misiniz”
oldu. İmamoğlu, amaçlarının İstanbul’da ya-
şamı kolaylaştırmak olduğunu belirterek, “Bu
ülkede ve şehirde yaşamı zorlaştırmanın, ya-
şamı kolaylaştırmaktan daha zor olduğunu
düşünüyorum. Yani biz, zoru başarıyoruz.
Aslında çok senkronize, çok uyumlu bir eko-
sistem yaratabiliriz, bir çevre var edebiliriz. İs-
tanbul’la ilgili hayallerim; gerçekten dünyanın
en fazla merak edilen bu kentini, aynı za-
manda en fazla ziyaret edilen bir şehir yap-
mak. ‘Ben, yabancı bir ülkede eğitim
almalıyım. Yetenekli bir insanım. O ülkede

eğitim alıp, orada fırsatların, özgür hayatın
bana kattıklarıyla üretime de orada devam et-
meliyim’ denilen bir şehir olmalı İstanbul”
ifadelerini kullandı. Son yaptıkları araştırmayı
katılımcılarla paylaşan İmamoğlu, “Farklı
soru açılımlarıyla, ‘Ben İstanbul’da kalmalı-
yım’ diyen oran, yüzde 46’larda. O zaman,
bizi rahatsız eden bir şey var: İstanbul’da neyi
hayal edemiyorsunuz ki, sizi başka bir alana
veya ortama sürüklesin bu kent? Bugün
gençlere konuşuyorum. Gençlerle her gün
muhatabım. Evde de muhatabım; çocukla-
rım var. Yaşamda da görev yaptığım alanda
da muhatabım. İstanbul yeşil bir şehir olmalı,
adil bir şehir olmalı, insanlarına eşit fırsatlar
sunmalı, özgün ve özgür bir şehir olmalı ve
günün sonunda İstanbul, yaratıcı bir şehir ol-
malı. Benim hayalim böyle” diye konuştu.

Şehircilik inovasyon konusu 

Şehirciliğin bir inovasyon konusu olduğunu
kaydeden İmamoğlu, “Yaşamın bu kadar
hızlı değiştiği bir ortamda, mutlaka inovas-
yonu şehirciliğe, belediyeciliğe katmak mec-
buriyetindeyiz. Yeni nesil bir belediyecilik
hayal ediyoruz. Ben, bu şehrin moderatörü-
yüm. Ben, bu şehrin, ‘Şunu yapıyoruz, bunu
yapıyoruz’ diyeni değilim. Önerileri toplayan
ve o önerileri en doğru şekilde hayata geçiren
bir moderatör olmak istiyorum. İletişimin ve
teknolojinin bu kadar üst seviyede olduğu bir
ortamda, mümkün olduğu kadar teknolojiyi
hayata katan, sorgulayan, soran ve cevap
bulan bir anlayışla hareket etmek istiyoruz.
Bu bağlamda yenilikçi birçok çalışmamız var
her alanda” dedi.

UFUK ÇOBAN
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S eçim kurullarına gönderilen üstü kapalı bir yazı-
nın kriptolarını çözmeye çalıştığınızda mevcut
hükumetin önümüzdeki yılın ortalarında bir

seçim hazırlığı içinde olduğunu görüp, bu yönde bir çok
yorumda bulunabilirsiniz.

Ve aynı yorumların dün Hoca Efendi, bugün Feto
denen örgüte yönelik dün dediklerini bugün inkar edip, '
terörü öven ve terör örgütü propagandası yapmak' su-
çundan kendilerini kurtarıp, kendilerinden olmayanları
tıktıkları ve yenilerini tıkayacakları cezaevlerini boşalt-
mak için toplumun korkusuyla gıdım gıdım çıkarmaya
çalıştıkları affın adını değiştirip, infaz indiriminin bir
yenisi daha geliyor gibi..

Mafya babalarına af çıkarmak için iktidara ortak ol-
duğu ve bu yönde baskılarına devam ettiği iddia edilen
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ittifak ortağı olan
AK Parti'nin masasına sık sık getirdiği 'af yasası' için
yeni bir çalışmanın daha sona geldiği ve Erdoğan'a su-
nulduğunu öğrendiğim şu günlerde ülke genelinde bek-
lenin infaz indirimi değil geniş kapsamlı bir genel af
olduğudur..

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen 2019 Yılı Değer-
lendirme Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan,
"İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin
hazırlıklarını tamamladık, bir kaç hafta içinde Meclis
gündemine getiriyoruz" diyordu..

Ve; 'Cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör
suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar'a in-
dirim yapılmayacak. İlk etapta 42 bin kişinin tahliye
olacağı belirtiliyordu.

Halk arasında 'af paketi' olarak bilinen infaz paketi,
şubat ayının başında Meclis'e sunulacak.  Edinilen bil-
gilere göre bu 6 suçu işleyenler 'af paketi'nden yararla-
namayacak. Onun dışındaki hükümlüler
yararlanabilecek. İlk etapta 42 bin mahkumun tahliye
edilmesi bekleniyor.

Yani yeni bir paket, yeni bir infaz indirimi denen bu
paketin daha da büyütülüp, genel bir af haline getiril-
mesini bekleyenler yine bekleyecekler gibi..

Cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suç-
ları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar hariç
olmak üzere, diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek.
Halen ceza süresinin üçte ikisinin infaz edildiği suç-
larda infaz süresi ceza süresinin yarısına çekilecek.

Denetimli serbestlik sistemi değişecek. Halen 1 Tem-
muz 2016'dan önce işlenen suçlar için 2 yıl, diğer suç-
lar için de 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi, yeni
sistemde alınan cezaya göre 5/1 oranında uygulanacak.
Yani bugünkü gibi şartlı tahliyesine 1 yıl kala, "iyi halli
olma" şartıyla otomatikman gündeme gelen denetimli
serbestlik uygulaması bundan böyle infaz süresinin
5/4'ünü tamamlayanlar için geçerli olacak. Böylece
ceza süresi ne olursa olsun her suçlunun mutlaka belli
bir süre cezaevinde kalması sağlanacak. Parti kurmay-
ları, infaz paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk
etapta yaklaşık 42 bin kişinin tahliye olmasının beklen-
diğini belirtti.

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara iliş-
kin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Ey-
lül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel
Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız,
MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan
Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif,
"Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim
ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair
Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan
teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk
istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dı-
şında tutulmuştu.

Ama benim gibi toplumun büyük kesiminin istediği
de indirim değil genel bir aftır...

Bunu yapabilen, yapacak olanında 2021 yada
2022'de yapılacak bir seçim de hem büyük bir oranda
oy alacak hem de toplumsal bir barışı bu ülkeye getire-
cek diye düşünenlerdenim...

İMAMOĞLU
GENÇLERE
SESLENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 

Genç Liderler Akademisi tarafından

düzenlenen “Zirve 2020” etkinliğinde

konuştu. İmamoğlu, “Kamuda liyakat

ötesi kavramlar, orada başka bir alan

oluşturmuş. Ama bunu yıkacağız 

göreceksiniz. Çatır çatır yıkacağız.
Kamuda başka bir ruh olmalı. 

Yenilikçi, özel sektör kadar dinamik, 

iş yaşamı olan bir insan kadar üretken

olabilmeli, ama bir o kadar da 
koruyucu da olabilmeli” dedi

LIYAKAT OTESI KAVRAMLARI
CATIR CATIR YIKACAGIZ

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İndirim yetmez genel gerek!

Katılımcılığın önemine dikkat çeken İmamoğlu, gençlere, şöyle seslendi:
“Katılımcılığınızla İstanbul’a fikirlerinizle yön vermenizi istiyoruz. ‘Vizyon 2050’

diye bir çalışmanın içerisindeyiz. Yani bu şehrin geleceğini tasarlamak istiyoruz.
2050’ye kadar belediye başkanı olmak gibi bir niyetim yok. Bazıları, hiç ölmeyecek-
miş gibi kararlar almaya çalışıyor ama ben öyle değilim. Bu görevleri yaparken, bir

günde bırakacakmış gibi yapıyorum. Yarın yok! İşim var, gücüm var, mesleğim var. Yarın
yok! Allah korusun; hastalığa döndü mü yandınız. Koltuk sanki sizin, her yere onunla gidi-
yorsunuz yani! Bu gerçekten garip bir durum. Üzücü. Türkiye’deki bu pozisyona da üzülü-

yorum. Bunu yenmemiz lazım. Vizyon 2050’ye koşarken, bunları düzelterek koşmamız
lazım. Enstitü İstanbul diye bir platform oluşturuyoruz. Sizleri işin içine katacağız orada.
Gençlere çok önem veriyorum. Mesela kamuda inovasyonu harekete geçirmek için, ‘Ka-
muda Genç Yetenekler’ diye bir programı başlatıyoruz bu yılın içinde. Kamu, insan kay-

nağında ihmal edilmiş bir alan. Değiştirmek zorunda olduğumuz en önemli alan.
Sizlerin yeteneklerinizle birlikte karar verdiğinizde, idealinizle gelip başarılı olmayı
size orada sağlamamız lazım bizim. Ama ne yazık ki, liyakat ötesi başka kavram-

lar, orada başka bir alan oluşturmuş. Ama bunu yıkacağız göreceksiniz. Çatır
çatır yıkacağız. Kamuda başka bir ruh olmalı. Yenilikçi, özel sektör kadar

dinamik, iş yaşamı olan bir insan kadar üretken olabilmeli, ama bir
o kadar da koruyucu da olabilmeli. Çünkü kendi malınız değil

bu. ‘Alıp, sattık’ diyemezsiniz. Öyle şey yok! 16 mil-
yon insanın. ‘Hadi şuradan bir dere açalım’

falan yok!”

Gençler 
İstanbul'a yön vermeli

Sanat için engel yok
İBB, “Sanatını Konuştur Engelsiz Resim Yarışması” ile sanatsever engelli 
bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarıyor. Yarışmaya katılan herkes konu, yaş
ve engel grubu ayrımı olmaksızın özgürce yeteneklerini sergileyebilecek

İstanbul Bü-
yükşehir Beledi-
yesi (İBB) Sosyal

Hizmetler ve Bağımlılıkla
Mücadele Daire Başkanlığı,
her yaş ve her engel grubuna
açık “Sanatını Konuştur En-
gelsiz Resim Yarışması” dü-
zenliyor. Türkiye’den ve
dünyadan yüzde 40 ve üzeri
engel oranına sahip bireylerin katılabileceği yarış-
mada konu sınırlaması bulunmuyor. Ahmet Gü-
neştekin, Dilek İmamoğlu, Ertuğrul Özkök, Fatoş
Altınbaş ve Sinem Güven’in jüri üyeliklerini üstlen-
diği yarışmada yetenekli görülen eser sahipleri, İs-
tanbul’a davet edilerek ödüllendirilecek ve eserleri
sergilenecek. İlk kez gerçekleştirilecek yarışmayla il-
gili İBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Müca-
dele Daire Başkanı Yavuz Saltık ve jüri üyelerinden
Güneştekin açıklamada bulundu. Saltık, “Yeni
nesil belediyecilik anlayışımızı, toplumun dezavan-
tajlı kesimlerine bakış açısını göstermesi açısından
bu ve benzeri projeleri çok önemsiyoruz” ifadele-
rini kullandı. Güneştekin, ise “Katılan kardeşleri-
mizle birlikte engelsiz sanatı, sanatın eşitliğini ve
özgürlüğünü beraber paylaşabileceğiz” dedi.

Yetenekli arkadaşlara ulaşacağız

Yarışmayla ilgili bilgi veren Saltık, dünyanın nere-
sinde olursa olsun katılmak isteyen herkesi yete-
neklerini sergilemeye davet etti. Yarışmada birinci
ya da ikinci diye bir derecelendirme belirlemedikle-

rini söyleyen Saltık, baş-
vuruların 1 Nisan’da ta-
mamlanacağını ve
Mayıs ayı içerisindeki
Engelliler Haftasında
ödül töreni yapılacağı-
nın bilgisini verdi. Katı-
lımcıların diledikleri ve
imkanları dahilinde çize-
bildikleri materyal üze-

rine resim yapabilme serbestliği bulunduğunu
belirten Saltık, şöyle konuştu: “Yarışmaya katılan-
ların ulaşım ve diğer ihtiyaçları İBB tarafından kar-
şılanacak. Uluslararası boyutuyla beraber
yarışmacılarımıza İstanbul’un doğal ve tarihi gezi
alanlarını göstermeyi, onları kentimizin için adeta
birer turizm elçisi haline getirmeyi hedefliyoruz.
Umarım bu yarışma, içindeki yeteneği ortaya çıka-
racağımız birçok arkadaşımıza ulaşmamızı sağlar.
Onlar da eserleriyle İBB’nin düzenlediği bu orga-
nizasyonda yer alırlar. Biz de bundan çok mutlu
oluruz. Dezavantajlı bireylere dönük her projeyi
önemsediklerini kaydeden Saltık, “Onların top-
lumla iç içe olmalarını sağlayacak tüm organizas-
yonlara kapımız açık, severek destekleriz” dedi.

Herkes katılım sağlayabilecek

Yarışmanın jürilerinden Ahmet Güneştekin, pro-
jede kimseyi yarıştırmadan, sanata en yakın,yaratı-
cılığı en yüksek olanları seçmeyi amaçladıklarını
söyledi. Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından
başvurular olacağını ifade etti.

İstanbul turizmi konuşacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) turizm sektörün gelişimini
uluslararası standartlarda koor-

dine etmek ve planlamak amacıyla “İstan-
bul Turizm Çalıştayı” düzenliyor. İBB

Kültür Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü
ve İBB Turizm Platformu tarafından orga-
nize edilen çalıştay; 20 Ocak Pazartesi
günü, Gayrettepe Dedeman Otel’de gerçek-
leşecek. Saat 10.30’da açılış konuşmalarıyla
başlayacak ve üç oturum şeklinde gerçekle-
şecek çalıştay; 17.00’de yapılacak genel de-
ğerlendirmenin ardından İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun kapanış konuşma-
sıyla sona erecek. İstanbul Turizm Çalış-
tayı’na turizm örgütleri, kamu, akademik ve
uluslararası kuruluşlardan alanında uzman
ve İstanbul’a gönül vermiş 424 isim 
katılacak.

29 masada konuşulacak

İstanbul Turizm Çalıştayı’nda tematik ola-
rak sınıflandırılmış 20 konu ve 29 masa bu-

lunacak. Konu başlıkları şöyle: Alışveriş Tu-
rizmi, İnanç Turizmi, Sağlık Turizmi, Spor
Turizmi, Kültür Mirası, Kültür Turizmi,
Sanat, Eğitim Turizmi, Turizmde İnsan
Kaynağı, MICE, Kruvaziyer ve Deniz Tu-
rizmi, Çevre, Doğa ve Alternatif Turizm,
Destinasyon Yönetimi, Engelsiz Turizmi,
Gastronomi ve Eğlence Turizmi, Pazarlama
ve Tanıtım, Yönetim ve Organizasyon, Diji-
tal, Konsolosluklar ve Güvenlik.

Fikir tepsisi iki bölümde oluşacak

Masaların her biri 10.30’dan 17.00’ye kadar
3 oturum gerçekleştirecek. Birinci oturum
“Fikir Tepsisi” ve “Anket” olmak üzere iki
bölümden oluşacak. İkinci oturumda tema-
tik sorunların tespiti, üçüncü oturumda ise
çözüm önerileri konuşulacak.



S ömestir döne-
minde turizm
bölgelerine

olan talebe ilişkin
değerlendirmede
bulunan Türkiye
Seyahat Acentaları
Birliği (TÜRSAB)
Başkanı Firuz Bağlı-
kaya, sömestir döne-
minde kayak merkezlerine
yüksek talebin olduğunu
ifade etti. Kar kalınlığının yük-
selmesiyle birlikte özellikle Uludağ,
Palandöken, Kartalkaya, Kartepe, Erciyes, Sarıkamış, Ilgaz
Kastamonu gibi kış turizmi merkezlerine talebin de üst sevi-
yeye çıktığını belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti: "Kayak tu-
rizminde 4 kişilik bir aile için sömestir döneminde 3 gece 4
günlük paket tur fiyatı yaklaşık 3 bin TL'den başlıyor. Ulu-
dağ’da son günlerde artan kar yağışı ile birlikte doluluklar
olumlu etkilendi. Sömestir dönemi doluluk oranları yüzde
100’e ulaşacak. Uludağ’da sömestr döneminde 3 gece 4 gün
ya da bir haftalık paketler öne çıkıyor. Fiyatlar yıldızlı tesis-
lerde kişi başı günlük 400 TL seviyesinden başlayıp daha üst
seviyelere çıkıyor." diye konuştu.

Kartepe'de oda kalmadı

Bağlıkaya, Erciyes’te dağ otellerinin tamamının dolmuş du-
rumda olduğuna işaret ederek, "Şehir merkezinde konaklaya-
rak kayak tatili planlayanlar için hala fırsat var. Kayseri şehir
merkezindeki otellerin sömestir dönemi dolulukları şu an için
yüzde 80 seviyesinde. Erciyes’e Polonya, Ukrayna, Rusya ve
Belarus’tan her hafta charter seferler yapılıyor. Bu kış top-
lamda 40 bin yabancı misafiri Erciyes’te ağırlamış olacağız."
değerlendirmesinde bulundu. Kartalkaya ve Kartepe’de de
dolulukların yüzde 90 seviyesinde bulunduğuna dikkati
çeken Bağlıkaya, Erzurum Palandöken’de de dolulukların
yüzde 90 seviyesinin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.

Doğu Ekspresi sömestirde de gözde

Bağlıkaya, Turistik Doğu Ekspresi'nde de sömestir dönemi
doluluklarının yüzde 95 seviyesine ulaştığını belirterek,
Kars'ın, Doğu Ekspresi ile birlikte en çok talep gören nokta-
lardan birisi olduğunu dile getirdi. Doğu Ekspresi’nde uçaklı
turların kişi başı 1800 TL olduğunu aktararak, "Ankara’ya
uçakla gidilip sonrasında Doğu Ekspresi ile Erzurum ve
Kars’a gidiyorlar. Doğu Ekspresi turlarında Kars’ta 2 gece
konaklama sunuluyor." dedi.

Gecelik kişi başı ortalama yaklaşık 400 TL

Bağlıkaya, Afyonkarahisar başta olmak üzere Yalova, Bursa,
Ankara-Kızılcahamam ve Balıkesir lokasyonlarının termal
alanda ilgi gördüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Afyonkarahisar, Bursa, Yalova, Kızılcahamam gibi termal
bölgelerde dolulukların yüzde 100’e çıkmasını bekliyoruz.
Termalde yatak kapasitesinin en yüksek olduğu Afyonkarahi-
sar, en yüksek talep gören nokta. Termal tatilde 4-5 gecelik
talepler öne çıkıyor. 5 yıldızlı termal tesislerde gecelik kişi başı
ortalama fiyat yaklaşık 400 TL’den başlıyor." Bağlıkaya, doğa
turizminde Abant, Sapanca, Kartepe gibi bölgelere talep ar-
tışı olduğunu vurgulayarak, kültür turlarında ise Karadeniz,
Eskişehir ve Kapadokya turlarının öne çıktığını söyledi.
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NüfusuN gittikçe azaldığı Bulgaris-
tan’da, Çalışma ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı, ucuz iş gücü bulabilmek

amacıyla Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan,
Tacikistan, Özbekistan ve Moğolistan ile iş birliği
arıyor. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı De-
nitza Saçeva, yaptığı açıklamada, ülkeye mevsimlik
işçi olarak Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Uk-
rayna'dan çalışmaya gelenlerin piyasa ihtiyaçlarını
karşılamadığını bildirdi. Saçeva, özellikle turizm

sektöründeki personel açığını kapatmak üzere bu
ülkelerden her yıl ortalama 8 bin kişinin çalışmak
üzere Bulgaristan’a geldiğini belirtti.

Görüşmeler devam ediyor

Saçeva, ucuz iş gücü sağlamak amacıyla söz ko-
nusu ülkelere yakın bir zamanda Azerbaycan, Ka-
zakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve
Moğolistan’ı da katacaklarını, bu ülkelerle gerekli
görüşmelerin yürütüldüğünü kaydetti. Bulgaris-

tan’da 2011 yılında yapılan sayımda nüfus 7,36 mil-
yon olarak belirlenmişti. Ülkenin 2007 yılında Av-
rupa Birliği (AB) üyeliğine geçmesi ve serbest
dolaşım hakkını kazanmasının ardından, geçen yıl
nüfus 7 milyonun altına inmişti.
Milli İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) verilerine göre,
geçen yıl, ülkede 15 - 64 yaş çalışanların sayısı 3,2
milyon olmuştu. Ortalama maaşın 630 avro olduğu
ülkede, çalışanların yüzde 12’si 155 avro asgari
ücret alıyor.

EKONOMİ

Bulgaristan'a
mevsimlik işçi olarak

Ermenistan, 
Gürcistan, Moldova

ve Ukrayna'dan
çalışmaya gelenlerin

piyasa ihtiyaçlarını
karşılamadığını

bildirildi

Bulgaristan arayışlarına işçi girdi

KIS TURIZMI
HAREKETLENECEK

Sömestir döneminde, kayak 
merkezleri yüzde 100 dolulukla öne
çıkarken, Turistik Doğu Ekspresi ve
termal oteller de yoğun ilgi görüyor

Bağlıkaya, yurt dışında İtalya, İspanya, Prag,
Viyana, Orta Avrupa, Paris Disneyland, 4 gece 5
günlük turların 4 bin TL seviyesinden başladığını

belirterek, "Uzak Doğu (Bangkok-Phuket, Bangkok-
Pattaya, Singapur), Uzak Doğu turları 5 gece 6 gün

aralığında 6 bin 500 TL’den başlıyor. Havanın
sıcak olmasından dolayı Dubai’de ilgi çeken
destinasyonlardan biri. Dubai’de 4 günlük

bir tatil 3 bin 500 TL’den başlıyor."
diye konuştu. 

YurT dışı 

Turları
Kırsal kalkınma için
125 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Programı kapsamında verilen
hibe sayesinde kırsal alanlara 125 milyon liralık yatırım kazandırılacak." dedi

TArım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Av-
rupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2
(IPARD- II) destekleri 5'inci başvuru çağrısı

5'inci grubu kapsamında 38 proje için 52 milyon lira destek
verileceğini belirterek, "Verilen hibe sayesinde kırsal alan-
lara 125 milyon lira yatırım kazandırılacak." ifadesini kul-
landı. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD- II
destekleri 5'inci başvuru çağrısı 5'inci grubunda destekle-
nen projelere ilişkin bilgi verdi. Kırsal kalkınmayı üretim ve
insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirten Pakde-
mirli, kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç giri-
şimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli
üretimin teşvik edilmesi amacıyla IPARD-II kapsamında
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
aracılığıyla 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile
yüzde 70 arasında hibe desteği sağladıklarını bildirdi.
TKDK'nin 16 Şubat 2019'da çıktığı IPARD-II
5'inci başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun
bulunan ve onaylanan projelerin 5. Grup so-
nuçlarının www.tkdk.gov.tr internet adresin-
den açıklandığını ifade eden Pakdemirli, şu
bilgileri verdi: "Hibe desteği alacak projelerin 12'si
meyve ve sebze soğuk hava deposu, 7'si besi çiftliği,
9'u süt çiftliği, 3'ü broyler, biri yumurtacılık yatı-
rımı, 4'ü süt işleme, biri kırmızı et ve biri de ka-
natlı eti işleme yatırımını kapsıyor. Söz konusu
38 projeye toplam 52 milyon lira hibe sağlana-
cak. Verilen hibe sayesinde kırsal alanlara 125 mil-
yon lira yatırım kazandırılacak."

1,4 milyar liralık yatırım yapılacak

Pakdemirli, onaylanan projelerle il-
gili yatırımcılarla hibe sözleşme-
sinin imzalanma sürecinin
başladığını kaydetti. IPARD-II
5'inci başvuru çağrı ilanı kap-
samında açıklanan 5'inci Grup
ile birlikte desteklenecek proje
sayısının 516'ya ulaştığına
dikkati çeken Pakdemirli, "Bu
projelere toplam 593 milyon
lira hibe verilecek ve böylece kır-
sal alanlara 1,4 milyar liralık ya-
tırım yapılacak." ifadesini
kullandı.

Petrol üretimi
artışa geçti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi
verilerine göre, ülkede ham petrol
üretimi geçen hafta bir önceki haf-

taya göre günlük ortalama 97 bin varil arttı.
Günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska
eyaletinde 3 bin varil düşerken, diğer eyalet-
lerde 100 bin varil artış gösterdi. Böylece, 4-10
Ocak haftasında dünyanın en büyük ham pet-
rol üreticisi ABD'de yaklaşık 13 milyon varille
günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.
ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi
en son 16-22 Kasım haftasında 12,9 milyon
varile ulaşarak rekor kırmıştı.

Ham petrol stokları azaldı

Ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta
2,5 milyon varil (yüzde 0,6) azalarak 428,5
milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokla-
rın 0,5 milyon varil düşeceği yönündeydi.
Ham petrol stokları bir önceki hafta 1,2 mil-
yon varil artmıştı. Ticari ham petrol stoklarına
dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise
geçen hafta değişmedi ve 635 milyon varil se-
viyesinde sabit kaldı.
ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 6,7
milyon varil (yüzde 2,7) artışla 258,3 milyon
varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik pi-
yasa beklentisi 3,4 milyon varil yükseliş ol-
ması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki
hafta 9,1 milyon varil artmıştı.

Avro bölgesinde
enflasyon artıyor

AvrupA İstatistik Ofisi (Eurostat),
Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölge-
si'nin aralık ayı yıllık enflasyon verile-

rini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde
kasımda yüzde 1 olan yıllık enflasyon, aralıkta
yüzde 1,3'e ulaştı. AB'de ise kasımda yüzde 1,3
olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,6 olarak öl-
çüldü. AB üyesi ülkeler arasında aralıkta en yük-
sek enflasyon yüzde 4,1 ile Macaristan, yüzde 4
ile Romanya, yüzde 3,2 ile Slovakya ve Çekya'da
gerçekleşti. Söz konusu dönemde en düşük en-
flasyon, yüzde 0,4 ile Portekiz ve yüzde 0,5 ile
İtalya’da belirlendi. Enflasyon oranı, aralıkta Al-
manya’da yüzde 1,5, Fransa'da yüzde 1,6, İngil-
tere'de yüzde 1,3 ve İspanya'da yüzde 0,8 oldu.
Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yü-
rütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası
(ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için
yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye
yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Türkiye traktör pazarında en büyük paya
sahip olan TürkTraktör'ün ülkede üretilen her 5
traktörden 4'ünde imzası bulunuyor. New Hol-

land, Case IH ve yurt dışına satılan Steyr olmak üzere üç
markanın üretimini yapan şirket, 1979'da başladığı ihracat
serüvenini 130'dan fazla ülkeyle sürdürüyor. Geçen yıl 22
bin 745 traktör üreten firma, bunların 15 bin 207'sini ihraç
etti. TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yaptığı
açıklamada, pazarda yaşanan daralmaya rağmen ülke

traktör üretiminin yaklaşık yüzde 78'ini firmalarının gerçek-
leştirdiğini söyledi. "Türkiye'de her 5 traktörden 4'ünü biz
üretiyoruz diyebilirim." ifadesini kullanan Özüner, "Geçen
sene 15 bin 207 traktörün ihracatını gerçekleştirdik. İç pa-
zardaki daralmadan dolayı iç pazar üretimimiz kısıtlı kaldı
ama son günlerdeki hareketlilikle önümüzdeki yılın daha iyi
olacağını düşünüyoruz." diye konuştu. Özüner, şöyle
devam etti: "2017'de Türkiye'de yaklaşık 73 bin traktör satıl-
mıştı. 2018'de de bu rakı artırdık.”

Türkiye traktörle büyüyor

Bekir
Pakdemirli



G ayrettepe -İstanbul Havalimanı
Metro Hattı'nın ilk kaynak töre-
ninde konuşan Adalet ve Kalkınma

Partisi (AK Parti) Genel Başkanı ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal
İstanbul projesine ilişkin yürütülen tartışma-
lara değinerek, "İstanbul'da yapılan her ha-
yırlı işin yanında yer alırken, bizim
yaptığımız hayırlı işlerin önünün kesilmesine
de izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Erdo-
ğan'ın 'hayalim', İstanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
'cinayet' dediği Kanal İstanbul için hazırla-
nan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
Raporu'nun onaylandığını duyurmuştu.

Fatih'in torunlarıyız

Erdoğan, "9 istasyondan oluşan bu metro
hattı İstanbul’daki diğer ulaşım ağlarıyla da
bağlantılı olacak. Amacımız 24 saat çalış-
mayla günde 470 metrelik ray montajını
gerçekleştirmektir. Rayları ve bağlantı mal-
zemelerini ülkemizi üretiyor. Bu hattın sin-
yalizasyon sistemi ve vagonu da inşallah
yapılmış olacaktır. Şu kritik dönemde ülke-
mizde üretimi mümkün olan hiçbir işin dı-
şarıdan getirilmesine rıza gösteremeyiz, bu
konuda varsa yapılan yanlışlar, hepsinin de
derhal düzeltileceğine inanıyorum. Ülkemi-
zin en hızlı metro araçları burada faaliyet
gösterecek. Havalimanı ile Gayrettepe arası
35 dakika olacak. İstanbul'a ulaşım konu-
sunda çağ atlattık. Önce Marmaray... 'İste-
mezük' diyordu bu CHP zihniyeti. Allah'tan
denizin altından geçiyor da göremediler.
Onların hayalleri bile bizim ulaştığımız yer-
lere ulaşamaz. Biz kadırgaları karadan geçi-
ren Fatih'in torunlarıyız" diye konuştu.

Erdoğan, "Marmaray’dan sonra Avrasya
Tüneli’ni yaptık. Düşünebiliyor musunuz
İstanbul ve İzmir arasını 3 saat 15 dakikaya
indirdik. Bay Kemal İstanbul milletvekili,
kalk bir gün teşekkür et. İstanbul inşallah
dünyanın mega kenti olarak bu namını
daha da yayacak. Kuzey Marmara Oto-
yolu’nun bir kısmını trafiğe açtık, kalan kı-
sımları da önümüzdeki aylarda açıyoruz.
Büyük İstanbul Tüneli’nin etüt çalışmalarını
bitirdik. Hattı günlük 6,5 milyon yolcu kul-
lanacak. İstanbul Tüneli’nin ihale süreci de
başlayacak. İstanbul'un projeleri bu şehrin
mahalli yönetimlerine bırakılamayacak
kadar hayatidir, büyüktür" ifadesini kullandı.

Hizmet vermekle yükümlüyüz

Erdoğan, "Ülkemizin adeta vitrini ve gözbe-
beği olan Istanbul’a ibadet şevkiyle hizmet
ediyoruz. 81 ilimizin tamamında büyük pro-
jeleri hükûmet olarak üstleniyoruz. Bizim
için hizmette rekabet, siyasi rekabetten önde
gelir. Faizleri indirdik, daha da inecek. Faiz-
ler indikçe her sektörde talep artacak. Bizim
amacımız kimseyi dövmek, rencide etmek,
hizmetten alıkoymak değildir. Halka hizmet
eden herkese hizmet vermekle görevli oldu-
ğumuzu biliyoruz" dedi.

En büyük marifetleri yalan

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Şehrine hizmet getirmek isteyen her beledi-
yeye partisine bakmasızın destek veriyoruz.
Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye
halkımızın mağduriyetine göz yumacak da
değiliz. Söz verdiler de yerine getirdiler mi?
Suyu ucuzlaştıracağız, ulaşımda indirim 
yapacağız dediler, yaptılar mı? Çünkü bun-
ların en büyük marifeti yalandır. Bunlar ilk

günden beri bu anlayıştan sapmadılar. İs-
tanbul’da yapılan her hayırlı işin yanında
yer alırken, bizim yaptığımız hayırlı işlerin
önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz.”

Kalkmış Montrö diyorlar

İsim vermreden İmamoğlu'nu eleştiren Er-
doğan, “İstanbul’da bir Kanal İstanbul tar-
tışması yaşanıyor. Bugün de bir toplantı
yapmışlar hani bunların bir Millet İttifakı
var ya. Millet midir zillet midir belli değil ya.
Aslında bizim açımızdan ortada tartışılacak
bir şey yok. Kalkmışlar hâlâ Montrö diyor-
lar. Biz bunun adını Kanal İstanbul olarak
koyduk, 2011 seçimlerinde milletimizin tak-
dirine sunduk. Milletimiz destek verdi-
ğini gösterdi. Hatırlasanız Yavuz
Sultan Köprüsü için de kısmi
yürütmeyi durdurma kararını
yanlış anlayıp ‘Üçüncü
Köprü iki kuleden ibaret’
manşetleri atmaya kalk-
mışlardı. Bu hastalıklı
zihniyetin o kadar çok
örneği var ki hangi bi-
rini sayacağımızı şaşı-
rıyoruz. Sonuçta ne
oldu Marmaray ya-
pıldı ve hizmete girdi.
Bugün buraya Galata-
port projesine bakmaya
gittim. İnşallah mayıs
sonu ilk etabı, yıl sonu ta-
mamı bitecek. Burası dün-
yanın büyük gemilerinin
yanaştığı, turizmde atak merkezi
olacak. Dünya turizmine açık, otel-
leriyle, alışveriş mekanları ile gerek
kendi vatandaşlarımızı gerekse dünyayı hay-

ran bırakacak bir proje. İstanbul'a yakışan
neyse sağ olsun özel sektörle yapıyoruz.
Kanal İstanbul’a çıkanların hiçbirinin bu
projenin ne olduğu konusunda en küçük bir
fikirleri olmadığından eminiz. Bir kez daha
tekrar ediyorum. İstanbul Boğazı’ndan yılda
ortalama 45 bin gemi geçiyor. Boğaz’ın üze-
rindeki yük ve insan baskısı her geçen yıl ar-
tıyor. Montrö Sözleşmesi’ne göre ticari
gemileri geçirmeme hakkımız yok. Kanal İs-
tanbul’u Montrö Sözleşmesi’yle yakından,
uzaktan bir alakası yoktur. Bu böyle biline”
ifadelerini kullandı.
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MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, "Türkiye’nin emperyal
hedefler taşıdığını iddia edenler

bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği
suya, soluduğu havaya kast eden zalim pi-
yonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demir-
taş’ın kanlı tiyatrosunu izlesinler. Gitsinler
Esad’la yanak yanağa versinler. Gitsinler
CHP’yle birlikte Kanal İstanbul’a kendile-
rini atsınlar" dediBahçeli, partisinin 'Siya-
set ve Liderlik Okulu'nun 15’inci dönem
eğitim faaliyetlerinin tamamlanması nede-
niyle genel merkezde düzenlenen sertifika
törenine katıldı. Burada konuşan Bah-
çeli, Türk-İslam kültürünün gelişme rota-
sını koruyamadığını vurgulayarak,
"Muhteşem eserler bulanıklaşmış ve sol-
muştur. Geçmişi geleceğe ekleyecek yeni ve
farklı bir kulvar açılamamıştır. Bugün Or-
tadoğu’da herkes birbirine hasımdır. Bilim,
teknik, hoşgörü ve uzlaşmada gerçekleş-
meyen sıçrama; şimdilerde sosyal, siyasal
ve ekonomik maliyetlerin daha da kabar-
masına sebeptir. İstikrarlı olmayan, sosyal
barışı sağlayamayan, huzuru bulamayan,
denge ve düzeni yakalayamayan bir ülke-
nin kalkınması ve medeniyet pistinden kal-
kışa geçmesi elbette mümkün değildir.
Barış ve kardeşlik korunmadan, toplumsal
düzen ve ahenk temin edilmeden, ben ye-
rine bizi, bencillik yerine yardımlaşmayı, aç
gözlülük yerine paylaşmayı, acımasız reka-
bet yerine dayanışmayı ikame etmeden
herhangi bir yere varmamız sadece hayal-
dir. Bu nedenle birliğimizi, kimliğimizi ve
varlığımızı her düzeyde savunmak, geç-
mişteki övündüğümüz dönemleri yakala-
mak ve hatta aşmak için ilk ve en önemli
kural olarak görülmelidir" diye konuştu. 

CHP bunların kontrolündedir

Türkiye'yi dışarıdan gelip yenemeyenlerin,
içeriden çözmeyi denediklerini ifade eden
Bahçeli, "Kullandıkları kirli araçlar ve ara-
cılar da bellidir. FETÖ, PKK, DEAŞ, kira-
lık tetikçiler, işbirlikçi yöneticiler, bölgesel
komplolar, etnik ve mezhep fesadı, zillete
düşmüş siyasi partiler işte bunlardan bazı-
larıdır. Türkiye'de CHP bunların kontro-
lündedir. İP bunların kolcusudur. HDP
terör aparatıdır. Hesap hep aynıdır ve kal-
leştir. Hedef hep aynıdır ve hıyanettir" dedi.

Bahçeli, Türk-İslam aleminin birlik ve dir-
liğini sağlayarak ayağa kalkması gerekti-
ğini belirterek,  "Huzur herkesin hakkıdır.
Adaletli paylaşım, hakkaniyetli bölüşüm,
insanca yaşam herkesin ortak kaderi ol-
malıdır. MHP'nin dünyayı Türkçe okur-
ken ulaşmak istediği ve teklif ettiği ahlaki
düzen ve denge arasında bunlar da vardır.
Türkiye’nin emperyal hedefler taşıdığını
iddia edenler bize göre yediği ekmeğe iha-
net eden, içtiği suya, soluduğu havaya
kast eden zalim piyonlarıdır. 
Bunlar gitsin terörist Demirtaş’ın kanlı ti-
yatrosunu izlesinler. Gitsinler Esad’la
yanak yanağa versinler. Gitsinler CHP’yle
birlikte Kanal İstanbul’a kendilerini atsın-
lar. Ve gitsinler bir daha da gelmesinler"
ifadelerini kullandı.

İttifaka sahip çıkacağız

Bahçeli, milli kaderlerini tesadüflerin akın-
tısına bırakmayacaklarını ifade ederek,
"Cumhur İttifakı’na sahip çıkacağız,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni
yaşatacağız. Söz verdik,  kesinlikle yapa-
cağız. Duruş gösterdik, mutlaka riayet
edeceğiz. Hıyanet dalgaları tsunami boyu-
tunda olsa da, irade ve imanımızla direne-
ceğiz, direndikçe korkulukları devireceğiz,
devirdikçe korkakları kevgire çevirip Türki-
ye’nin önünü açacağız. Huzurumuza kast
eden fail ve fiilerle mücadelemiz durum ve
şartlara göre değişim göstermeden, olay
ve olgulara göre şekil almadan sürecektir.
Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacak-
tır. İlkelerimiz belli ve berraktır, aynısıyla

ilerletilecek, ileriye taşınacaktır. Ülküleri-
miz kutlu ve kutsaldır, daha da yükseklere
çıkarılacaktır. MHP samanlıkta iğne ara-
maz, çalı dibi taşlamaz, harmanda dene
saymaz, duldada çetele tutmaz, karam-
bole atış yapmaz, çölde deve izi saymaz,
zillete meydanı bırakmaz. Ne yapacaksak
açıkça yaparız, mertçe yaparız, yaptığımızı
da adam gibi açıklarız. Beyhude işlerle
avunmayız. Arkadan dolaşmayız, kenar-
dan bakmayız, kıyıda köşede el ovuştur-
mayız" dedi.

Gerekli hesabı soracağız

Bahçeli, CHP sapıtsa da, Türkiye’nin ku-
yusunu kazmak için çabalasa da, buna
Cumhur İttifakı olarak izin vermeyecekle-
rini söyledi. Bahçeli, "Zamanında yapıla-
cak seçimlerde zilletten hesabı soracağız.
Bizim için milli beka önemlidir, ülke gü-
venliği hayatidir, aynı şekilde ekonomik
beka ve güvenliğimiz de ikame ve ihmali
mümkün olmayan değerdedir. Terörle
sonuç alamayanlar, gezi provokasyo-
nunda istediklerini bulamayanlar, darbe
teşebbüsleriyle altın vuruşu yapamayan-
lar, ellerindeki son koz olan ekonomik si-
lahlarla etrafımızı habis ur gibi sarmaya
tevessül etmişlerdir.Elbette alayı birden
püskürtülmüştür. Biz Türk milletinin ya-
nındayız, ister ehl-i salip olsun, ister küre-
sel emperyalist kumpas olsun, isterse de
yedi düvel karşımızda ip gibi dizilsin, biz
bu vatandan, bu bayraktan, tek bir insanı-
mızdan asla ama asla ödün vermeyeceğiz"
diye konuştu. DHA

Suriyelilere 
40 milyarlık yardım!

AK PArti Sosyal Politi-
kalar Başkanlığı Ege
Bölge Toplantısı'nda ko-

nuşan Genel Başkan Yardımcısı
Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye
üzerinde oynanan tüm oyunların
bozulduğunu, Türkiye'ye diz çök-
türmeye çalışanların başaramadı-
ğını ve başaramayacağını söyledi.
'Barış Pınarı Harekatı' ile sınır gü-
venliğinin korunması ve 'güvenli
bölge' oluşturulması için Türk Si-
lahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operas-
yonlarını sürdürdüğünü
belirten AK Parti'li Kaya, şunları
söyledi:  "Ekim ayının başında,
gerek sınır güvenliğimizi korumak
ve terör koridorunu ortadan kaldır-
mak gerekse Suriyeli kardeşlerimi-
zin ülkelerine dönebilecekleri
güvenli bir bölge oluşturmak adına
'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ın cesareti, dik du-
ruşu ile sahada, dünyanın en güçlü
denilen iki ülkesiyle anlaşmaya
oturtan diplomatik zekasıyla da
masada sergilediği liderlik saye-
sinde büyük bir oyunu da bozduk. "
Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin far-
kında olan dış güçlerin, farklı yol-
larla Türkiye'yi durdurma planı
yürüttüğünü dile getiren AK Parti'li
Kaya, "Türkiye güçlü olmasın hatta
Türkiye diz çöksün, istiyorlar.
Bunun için çok fazla mücadele ve-
renler var. 'Dünya 5'ten büyüktür'
diye haykıran Cumhurbaşkanımızı
kendilerince cezalandırmak istiyor-
lar. Adeta 'Erdoğansız' bir Türkiye
için Türkiye'den yerli iş birlikçilerle
birlikte uğraşan dış güçler oldu"
diye konuştu. 

T ürk siyasi yaşamına eşi Bülent Ecevit ile bir-
likte dmga vuran isimlerden bir olan Rahşan
Ecevit 97 yaşında yaşama veda etti. O bir

Cumhuriyet kadını idi. Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan
ettiği 1923'te Bursa'da doğdu. Atatürk devrimleriyle
büyüdü eğitimini tamamladı. Dünyayı kasıp kavuran
2. Dünya savaşına tanıklık etti. Çok sevdiği karaoğ-
lan Bülent Ecevit ile 1946 yılında evlendi. Siyasetle
buluşması da böyle başladı.  Son nefesini verene dek
devam etti.  Eşi Bülent Ecevit'in hep yanında oldu.
Hatta o kadar ki kimi zamanlar Ecevit'in
partideki  siyasi muhalifleri zamanında CHP'yi "Rah-
şan hanım yönetiyor"  diye şiddetle eleştiriyorlardı.
Hep doğrudan ezilenden haktan yana oldu. 12 Eylül
darbesinin kara günlerinde  yine mücadelesini sür-
dürdü. Bülent beyin CHP ile yollarını ayırmasında
da etkili olduğı söyleniyordu. Ecevit'in yasaklı olduğu
dönemde kurdukları DSP 'nin başına geçti. Anlatıla-
cak o kadar çok anı ve yazılacak şey var ki sayfalara
sığmaz. Belki son dönemlerinde Rahşan hanımın
akıllarda kalan en önemli anısı ise eşi Bülen Ecevit'i
son yolculuğuna uğurladığı gün Camiden mezarlığa
kadar tabutunun taşındığı araca tutunarak yaptığı
veda idi. Bir büyük aşkın nasıl noktalanmayacağını
hepimize öğretti. Bülent Ecevit'in yazdığı şiirdeki
gibi "El ele büyüttüler Sevgiyi".. Şimdi Rahşan Ecevit
o çok sevdiği eşine Bülent Ecevit'e kavuştu. Allah
rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Siyasette bir
dönem daha kapandı bir yapraj daha düştü. Onurla
sevgiyle dürüstlük, nezaket, sadakat ve sadelikle Tür-
kiye'de siyaset yapılacağını bizlere öğrettiler. Kirli si-
yasetin içinde bir güneş olarak bizleri aydınlatmaya
dsevam edecekler.  

Cumhuriyet ve eğitimin ideolojik boyutu

Bir eğitim döneminin ilk yarısınıs bitirdiğimiz bu
günlerde öncelikle eğitim emekçilerine ve öğrencile-
rimize iyi tatiller diyerek kısaca eğitime
değinelim.Türkiye yıllardır, anaokulundan üniversi-
teye dek eğitimi, öğretimi tartışır durur. Eğitim-öğ-
retim kurumlarındaki sayısal artışın niteliğe
yansımadığı konuşulur. Eğitime ayrılan bütçenin az-
lığından yakınılır. “PISA” olarak bilinen, OECD ta-
rafından üç yılda bir yapılan uluslararası öğrenci
değerlendirme sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
yaptığı sınavlar, üniversiteye giriş sınavları hep öğ-
rencilerin temel bilimlerdeki, Türkçedeki başarısızlı-
ğını kanıtlar. Bunun diğer kaçınılmaz sonucu,
üniversitelerimizin dünya sıralamasındaki geriliğidir.
Çünkü ilköğretimde başarısız olup yükseköğretimde
başarılı olmak, olanaksızdır.Bu tablo, eğitimde - öğ-
retimde aklı, bilimi dışlayan, eğitimi - öğretimi hura-
felerle dolduran, piyasa öznesi haline getiren,
özelleştirmenin önünü açan siyasetten bağımsız dü-
şünülemez. Eğitim - öğretimin bilimsel, halkçı, laik,
aydınlanmacı, kamucu, toplumcu, eşit, ücretsiz,
karma olmasını savunmak, nasıl sadece bu alana
ilişkin tavrı değil, aynı zamanda ideolojik bir tavrı
yansıtıyorsa, bunun tersi de geçerlidir. Yani, aklı ve
bilimi dışlayan, Atatürk ve Cumhuriyeti yok
sayan, “siyasi arka bahçesi” olarak gördüğü okulla-
rın sayısını çoğaltmayı önceleyen, eğitim - öğretimi
piyasalaştıran, okulu işletme, okul müdürünü şirket
yöneticisi, öğrenciyi müşteri, öğretmeni pazarlama
elemanı olarak gören zihniyet de, ideolojiktir.Eğiti-
min amacı nedir?

Eğitim, insanın insanlaşması sürecinin temelidir.
İnsanın kendini gerçekleştirmesinin, inşa ve ifade et-
mesinin birincil yoludur. Soran, sorgulayan, eleşti-
ren, araştıran insan yetiştirmeyi amaçlar. İtaat eden
değil, itiraz eden; boyun eğen değil, karşı çıkan; biat
eden değil, hakkını arayan; bakan değil, gören; ben-
cil değil toplumsal sorumluluk sahibi bireylerin yetiş-
mesi, eğitimle sağlanır.

Eğitim bir üstyapı kurumudur. 
Ancak altyapıyı en çok etkileyen üstyapı kurumu-

dur. Bu nedenle tüm rejimler, tüm siyasal hareketler,
tüm devrimler eğitimi çok önemserler. 

Dünyada diğer sıfatlarının yanında, “başöğret-
men” sıfatı da taşıyan tek devrimci olan Atatürk de
eğitime büyük önem vermiş, Reşit Galip, Mustafa
Necati, Vasıf Çınar gibi seçkin kadrolarını Milli Eği-
tim Bakanı olarak değerlendirmiştir. Bir söyleşi-
sinde, “Eğer cumhurbaşkanı olmasaydım, maarif
vekili olmak isterdim” demesi, eğitime verdiği değeri
gösterir. 

Aklı ve bilimi egemen kılmaya çalışması, “manevi
miras olarak aklı ve bilimi bırakması”, “Hayatta en
hakiki mürşit ilimdir” demesi hep bunu kanıtlar.Da-
hası var; 6 Mayıs 1920’de, Meclis açıldıktan hemen
sonra, Maarif Vekâleti kurulmuştur. Yani, Milli Eği-
tim Bakanlığı, adının önünde “milli” yazan iki ba-
kanlıktan biri olduğu gibi, en eski bakanlıklardan da
biridir. Sonra, 25 Kasım 1920’de Meclis, öğretmen
ve öğrencilerin askerlik görevini ertelemiştir. Mus-
tafa Kemal Paşa, onları cephede değil, daha yaşam-
sal gördüğü eğitim ve aydınlanma savaşında seferber
etmiştir. Birinci Maarif Kongresi, Ankara’da 15 - 21
Temmuz 1921 tarihlerinde, Milli Mücadele’nin en
çetin günlerinde, Sakarya Meydan Muharebesi’nden
önce toplanmıştır. Atatürk, salonda öğretmenlerin
harem - selamlık oturduklarını görünce, kızarak şu
soruyu sormuştur: 

“Efendiler kendinize mi güveniniz yok, yoksa bu
hanımefendilerin iffetine mi?”. 1922’de, Bursa’da,
Muallimler Kongresi toplanmıştır. Cephedeki ordula-
rın zaferinin, eğitim ordusunun zaferi için zemin ha-
zırladığını söyleyen Atatürk, öğretmenlere şöyle
seslenmiştir: 

“Ordularımızın zaferini siz tamlayacaksınız. Ger-
çek zaferi siz kazanacak ve devam ettireceksiniz.
Ben ve bütün arkadaşlarım, sarsılmaz imanla, bütün
gücümüzle sizi takip edeceğiz ve eğer kültür
yolunda herhangi bir engelle karşılaşırsanız, sizin
karşınızdaki engelleri kıracağız. Bütün gücümüzle
sizin fikirlerinizi ileriye götüreceğiz”. Büyük önderin
şu sözü ise öğretmene verdiği önemin, en keskin ka-
nıtlarındandır: “Yalnız ve ancak siz
öğretmenler, ölen ve öldüren birinci orduya,
niçin ölüp neden öldürdüğünü anlatan ikinci bir or-
dunun neferlerisiniz”.Kıssadan Hisse: Öğretmenler
ışığıdır yurdumuzun. Gazi Paşa’nın eğitim cephesin-
deki neferleridir. 

Öğretmenlere selam , sevgi ve saygıyla..   

Oktay APAYDIN

apaydinoktay@gmail.com

Bir dönem daha kapandı
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onu kesılemeyecek
Erdoğan, “İstanbul'da

yapılan her hayırlı 
işin yanında yer alırken,
bizim yaptığımız hayırlı

işlerin önünün 
kesilmesine de izin 
vermeyeceğiz” dedi

kanal İsTanBulGÖnDermesİ

Hayırlı ıslerın
onu kesılemeyecek

Kanal İstanbul konusunda geç kaldıklarını vurgulayan Erdo-
ğan, “Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. 200'ün üzerinde

bilim insanı çalışmalarda yer aldı. Kanal İstanbul için güzergâhı tespit
ettik. Kanal İstanbul’un modellemesine geçildi. Kanal İstanbul’un mali-
yeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, 75 milyar lira. Kanal
etrafında büyük bölümü kentsel dönüşüm çerçevesinde sadece 500 bin
kişilik konut alanına izin verilecek. Kanal İstanbul’u kör düşmanlık ya-
panlara rağmen tamamlayacağız. Hâlâ bizim Suriye’de ne işimiz var
diye sorabilen bir kafa, Türkiye ve Türk milleti ile tüm gönül bağla-

rını kapormış demektir. Türkiye’nin Suriye’de ne işi olduğunu
bütün dünya anladı, bizim muhalefet liderleri anlayamadı.

Akdeniz'de Libya ile yaptığımız anlaşma ile tüm dün-
yayı hayran bırakan bir denklem kurduk. Bay

Kemal bunu görmedin mi?” şeklinde
konuştu. DHA

Kanal İstanbul’da 
geç KaldıK

Kendilerini Kanal İstanbul’a atsınlar
Bahçeli, CHP
yönetimini
eleştiri
yağmuruna
tuttu.
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E senyurt Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü’nün Esenyurt Sarıka-
mış Yardımlaşma ve Dayanışma

Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlikle
Sarıkamış Şehitleri Esenyurt’ta anıldı.
Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen
anma etkinliğine Esenyurt İlçe Kayma-
kamı Vural Karagül, Göle Belediye Baş-
kanı İlhan Güntekin, Esenyurt Belediyesi
Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan,
Esenyurt Sarıkamış Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği Başkanı Salih Özyiğit,
ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
başlayan programda şehitler için Kur’an-ı
Kerim okundu. Sarıkamış’ta zor şartlarda
mücadele verilen günleri anlatan fotoğraf
sergisi ve Sarıkamış Harekatı’ndaki ger-
çek görüntülerden derlenen belgesel gös-
terimi katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Şehitler için türkü söylediler

Tarkan Köylü’nün, Sarıkamış şehitleri için
özel olarak hazırladığı kum sanatı göste-
risiyle devam eden programda, Yemen,
Sarıkamış ve Çanakkale anısına derleme-
leriyle ülkemizde ve yurt dışında birçok
konser veren ve aynı zamanda ‘Sarıkamış
Destanı’ belgeselinin sanat yönetmeni
olan ses sanatçısı Recep Ergül, verdiği
konserde şehitler anısına yazılan türküleri
seslendirdi. Ergül, konser sonunda tüm
ilçe protokolünü sahneye davet etti. Sa-
natçı ve protokol üyeleri şehitler için hep
bir ağızdan Yemen türküsünü seslendirdi.

Yürüyüş düzenledi 

Esenyurt İlçe Kaymakamı Vural Karagül,
Göle Belediye Başkanı İlhan Güntekin,
Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı
Selçuk Günerhan, dernek yönetimi ve çok
sayıda vatandaş, yağan yağmura aldır-
madan Sarıkamış Harekatı’nda şehit
düşen askerler için yürüdü. Anma prog-
ramı öncesi, saat 18.30’de Sarıkamış Yar-
dımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği
önünden mehteran ekibi ve temsili asker
kıyafeti giyen onbeşli torunları eşliğinde
başlayan yürüyüş, Esenyurt Kültür Mer-

kezi’nde son buldu.

Tarihi bedel ödeyerek kazandık 

Türklerin her zaman tarihiyle övünen bir
millet olduğunu söyleyen Esenyurt Bele-
diyesi Başkan Yardımcısı Selçuk Güner-
han, “Bugün burada, bundan tam 105
yıl önce, Sarıkamış’ta Allahuekber Dağ-
ları’nda soğuktan donarak şehit olan 90
bin vatan kahramanımızın, aziz şehitleri-
mizin anılarını yad etmek ve gelecekte de
aynı vefayı göstereceğimiz sözüyle, bir
asır sonra bugün hala izlerinde olduğu-
muzu göstermek amacıyla toplanmış bu-
lunuyoruz. Biz her zaman tarihimizle
övünen bir millet olduk. Bu şanlı tarih
çok ağır bedeller ödenerek kazanılmıştır.
Kimi zaman çorak topraklarda, kimi
zaman denizlerde, kimi zaman dondu-
rucu soğukta vatanı için yitip giden Ana-
dolu’nun binlerce hikayesiyle doludur”
dedi.

En büyük destanı yazdılar

Sarıkamış şehitlerinin eksi 45 derecede
bir kahramanlık destanı yazdığını belir-
ten Günerhan, “Gencecik delikanlıları-
mız Sarıkamış'ta düşmana değil, soğuğa
mağlup olmuşlar; bu da milletimizin ha-
fızasına acı bir hatıra olarak kazınmıştır.
Sarıkamış şehitleri, eksi 45 derece bir so-
ğukta kahramanlık destanı yazmışlardır.
Mehmetçiğimiz Sarıkamış’ta bütün im-
kânsızlıklara rağmen mücadeleden kaç-
mamış, düşmana arkasını dönmemiş ve
vatanını canı pahasına korumayı bilmiş-
tir. Şunu asla unutmayacağız ve unuttur-
mayacağız; onlar 21. yüzyılın en büyük
destanını yazdılar. Aziz şehitlerimizin ke-
fenleri dahi yoktu, dondurucu soğuk si-
perleri, kar da onlar için kefendi. Tüm bu
zorluklara rağmen; bedenlerinde can,
dizlerinde derman kalmayıncaya kadar
geri dönmeyi hiç düşünmediler. Bu şanlı
ordumuzun kahraman vatan evlatlarını
sonsuza dek hüzünle anmaya devam
edeceğiz. Bizler de onlardan aldığımız
güçle, bir vefa borcu da olarak birlik, be-
raberlik ve kardeşlik içinde, tek yürek ola-
rak vatanımız için ne gerekiyorsa
yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale ko-
nusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
1 Adet 2015 model veya üzeri Beko Loder Kanal Kazıcı ve Yükleyici (Kendi malı olacaktır.)
1 Adet 2014 model veya üzeri en az 20 Tonluk Kamyon (Kendi malı olacaktır.)
Kendi malı şartı aranan araçların yukarıdaki belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin aslını veya aslına uygunluğunu
noterce onaylanmış örneğini, araç ruhsatlarının teklif kapsamında sunulması zorunludur.
İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter
tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunlu-
ğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden
sonra yapılmış olması zorunludur.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan
veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLERİ - V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ ( Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
“Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi
istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif puanı,          
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,           
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.” 
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer ni-
telik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İş Kalemi No:  Puanı:
BR.08             6
BR.09             6
BR.15              6
BR.17             6
BR.30              6
BR.71              6
BR.72              7
BR.73              7
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalem-
lerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80  - %105 aralığında (%80 ve %105 dahil) kalması duru-
munda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80  - %105 aralığı dışında kalıyorsa iş
kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. “Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif be-
deli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beykoz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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Esenyurt Sarıkamış 

SEhıtlErını
unutmadı

Esenyurtlu 
çocuklar, 
Esenyurt 

Belediyesi’nin
yarıyıl tatili için

hazırladığı 
etkinliklerle

eğlenceye 
doyacak

2019-2020 eğitim-öğretim döne-
minde yarıyıl tatilin başlamasıyla bir-
likte, Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri

müdürlüğü, ilçede yaşayan öğrencilerin sömes-
tir tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için
bir dizi etkinlik hazırladı. Tiyatro, sinema ve sö-
mestir şenliği gibi her gün ayrı bir programın yer
aldığı etkinlik takviminde, Esenyurtlu minikler
hem eğlenecek hem de kültür sanat dolu bir
hafta geçirecek. Kültür İşleri müdürlüğü tarafın-
dan, 18-31 ocak tarihleri arasında gerçekleştiri-
lecek olan etkinlikler kapsamında sihirbaz

gösterileri, ateşbaz, jonglör, kukla çilli, pamuk
şeker, palyaço, maskot, yüz boyama, çocuk tiyat-
rosu ve film gösterimleri yer alacak. Sömestir
şenliği ile eğlenceye doyacak olan çocuklar, yeni
eğitim dönemine de stressiz bir şekilde başlaya-
cak.

Şenlikte neler var?

Sömestir Şenliği kapsamında, Şehit Erol olçok
Kültür merkezi’nde 18 ocak Cumartesi günü
saat 13.00’te mavi’nin rüyası, 21 ocak Salı
günü saat 13.00’te ali Baba ve Kırk Haramiler

adlı oyunlar sahnelenecek. Esenyurt Kültür mer-
kezi’nde ise, 28 ocak Salı günü saat 13.00’te
ar-Ka-daŞ, 30 ocak Perşembe günü saat
13.00’te Bir doğa masalı adlı tiyatro oyunu mi-
niklerle buluşacak. Esenyurt Kültür merkezi’nde
düzenlenecek çocuk sinema etkinlikleri ise
şöyle; 18-25 ocak Sihirbazın Balonları ve 26-31
ocak Kediler adlı filmler 10.00, 13.00, 15.00 ve
17.00 saatleri olmak üzere 4 ayrı seansta izlene-
bilecek. Esenyurt Kültür merkezi’nde ayrıca, 23
ocak Perşembe günü saat 14.00’te Sömestir
Şenliği düzenlenecek. SaVaŞ aTaK

Çocuklar tatilde bayram edecek

Sarıkamış Şehitleri, Sarıkmaış Harekatı’nın 105. yılında Esenyurt Belediyesi’nin
düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Anma etkinliği öncesinde şehitler için etkinliğin
yapılacağı Esenyurt Kültür Merkezi’ne Saygı Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Esenyurtlular, yağan yağmura rağmen yürüyüşe büyük bir ilgi gösterdi

Programda konuşma yapan göle Be-
lediye Başkanı İlhan güntekin, “millet
olarak bin yıldır her türlü tuzağa karşı
dimdik ayaktayız. Bugün, bu topraklar
için can veren şehitlerimiz sayesinde
birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz.
Bu vesileyle şehitlerimize allah rahmet

diliyorum. allah birliğimizi, dirliğimizi
bozmasın” dedi. Esenyurt Belediyesi’ne
anma gecesini düzenlediği için teşekkür
eden sanatçı recep Ergül ise, Sarıkamış
şehitlerini hiçbir zaman unutmayacakla-
rını belirterek, birlik ve beraberliğin öne-
mini vurguladı.

Birlik beraberlik mesajları verildi

TAYLAN DAŞDÖĞEN



C HP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti
genel merkezinde düzenlenen 'CHP
Eğitim Çalıştayı'nda konuştu. Kılıç-

daroğlu, merhum Bülent Ecevit'in eşi Rah-
şan Ecevit'in vefatı nedeniye duyduğu
üzüntüyü dile getirerek, "Ecevit'in yol arka-
daşı dostu kader arkadaşı, uzun yıllar bir-
likte siyasette ortak çalışmış, sevgiyi, saygıyı
bize öğretmiş olan önemli bir aktördü" dedi.
Kılıçdaroğlu, Anadolu'nun kuş uçmaz ker-
van geçmez bir köyünde doğduğuna vurgu
yaparak, "Ama Cumhuriyet sayesinde oku-
dum. İlkokulu, ortaokulu, liseyi bitirdim.
Zor koşullarda okudum; ama bir fırsat eşit-
liği vardı. Bugün Cumhuriyet'i kuranların
yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arka-
daşları sayesinde biz bir yerlere gelebildik.
'Fırsat eşitliği' dediğiniz kavram eğitimde
son derece önemlidir. Kapsayıcı ve eşitlikçi
bir eğitimden yanayız. Yani sorgula ve esnek
düşün. Yaşamı sorgulayacağız ve esnek dü-
şüneceğiz. Çocuklarımız yaşamında okul-
lara giderken ne kadar nitelikli sorular
sorarlarsa o kadar başarılı bir süreç elde
ederiz" dedi.

Eğitim konusu partiler üstüdür

Kılıçdaroğlu, eğitim sürecinde merakın bi-
limle yan yana getirilebilmesi durumunda
çok daha farklı bir tablo ortaya çıkacağını
ifade ederek, "Öğrenci aldığı tüm bilgileri ar-
kadaşlarıyla paylaşabilmeli. Eğitim sadece
okulda aldığınız bilgilerle size bir şey katmı-
yor. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı ya da Tür-
kiye’de siyasal iktidarlar eğitime gerekli
desteği verdi mi? Eğitim partiler üstüdür.
Bakanlığın adı da bir siyasal partinin adı
olarak adlandırılmıyor. 'Milli' olmak kendi
içine kapanık olmak değildir. Kendi değerle-
rimizi evrensel değerlerle buluşturmak de-
mektir. Çağdaş uygarlığın üzerine eğitimle,
bilimle, araştırmayla çıkacaksınız. Düşünce-
nin önündeki bütün engelleri kaldırarak çı-
kacaksınız. Osmanlı’nın batışının temel
ögesi bilimden ve eğitimden uzak kalma-
sıydı. Özellikle son yıllarda başlangıçtaki o
başarısını sürdürememiştir. Dolayısıyla eği-

tim konusunda kalıcı, sağlıklı, sür-
dürülebilir bir politika izlediğimiz
taktide başarıyı yakalayabiliriz" diye
konuştu.

Kişiye göre poltika
değişmemeli

Kılıçdaroğlu, 18 yılda 7 kez Milli Eğitim
Bakanı değişiyorsa ve her bakan de-
ğiştiğinde eğitim politikası değişi-
yorsa bir sorun olduğuna işaret
ederek, şöyle konuştu:
"Sorun; kişiye göre eğitim
politikasının değişiyor ol-
masıdır. Kişiye göre eği-
tim politikası olursa bu
çocukların denek ola-
rak kullanılmasına yol
açar. DGS'yi getirdiler
olmadı, OKS'yi getir-
diler olmadı, TEOG'u
getirdiler olmadı. Ne-
redeyse alfabede harf
kalmadı. 4+4+4 sistemi
nasıl geldi? Eğitim şurala-
rında tartışıldı mı, hayır. Ba-
kanlar Kurulu'nda tartışıldı
mı, hayır. Kanun teklifini 5 mil-
letvekili verdi. Ve onların hiçbiri eği-
timci değildi. Böyle bir eğitim sistemi
olur mu? Doktor olmayanın ameliyatha-
neye girmesi gibi. Aklın mantığın alamaya-
cağı bir şey; ama biz bunu Türkiye’de
yaşadık. Buna bütün öğretmenlerin topluca
karşı çıkması gerekiyordu. Bu sistemin üni-
versite sınavlarında sonuçlarını da gördük.
Eğitimin evrenselliği konusunda birlikte ha-
reket etmek zorundasınız. Çünkü söz ko-
nusu olan bizim çocuklarımız. Okul bölge
ayrımı yapmadan bütün çocuklarımızın ni-
telikle sorgulayan bir eğitimi almaları ve
bunu da hak ettiklerini bilmemiz gerekiyor."

Farklı düşünceler zenginliktir

Kılıçdaroğlu, üniversitelerin de facia oludu-
ğunu savunarak, "'Her tarafa üniversite
açtık' diye övündük; ama üniversiteyi

açtık, içinde
akademisyen

yok, bunun adı üniversite olur mu? O okul-
lardan mezun olanlar şimdi iş bulamıyorlar.
'Farklı düşündü' diye öğretmeni alıp KHK
ile işten atarsanız bu da doğru değildir. O
zaman hangi demokrasiden söz ediyoruz?
Demokrasi farklı düşüncelerin ortak ze-
minde dile getirilmesidir. Farklı düşünceler,
her yerde dile getirilir. Farklı düşünceler bir
ülkenin zenginliğidir, çatışma aracı değildir.
Ne kadar çok farklı düşünce olursa o tar-
tışma zemini yaratır, tartışma zemini de bize
bir istikamet, doğru yolu gösterir" ifadelerini
kullandı.

İşi uzmanına bırakmalıyız

Kılıçdaroğlu, Finlandiya'daki eğitim siste-

mini örnek göstererek, "Finlandiya'da siya-
setçiler bakıyor, Avrupa'da bütün ülkeler ge-
lişiyor; ama Finlandiya’da bir türlü milli
gelir artmıyor. Oturuyorlar hep beraber ne-
rede sorun var tartışıyorlar ve sorunun eği-
timden kaynaklandığını görüyorlar ve
eğitimde bir reform yapıyorlar. Bugün Fin-
landiya’da kişi başına gelir Avrupa’da bir-
çok ülkeyi geçti. Biz CHP olarak 2015
yılında bu reformu yapan uzmanı İstan-
bul’a davet ettik. Sorun sadece bizim değil
Türkiye'nin ortak sorunu. Reformun orada
nasıl gerçekleştiğini aktardı. Ayşenur Özde-
mir diye bir hocamız var. 2017 yılında ken-
disinin bir makalesi var. Hocamız bir müzik
öğretmeni ve Finlandiya’daki eğitimi araştı-
rıyor ve onun araştırmasına göre Finlandi-
ya’da başarının sırrı nedir diye orada halka
sorulduğunda cevap kesin ve net bir şekilde
'öğretmenlerimiz' deniyor. Her işi uzmanına
bırakmalıyız, yani liyakatı uygulamalıyız. 
Bu nedenle eğitimde birinci derecede yetkili 
öğretmendir" dedi. DHA

İstanbul Toptancılar Çarşı-
sı'nda (İSTOÇ) çakmak ticaret
yapan bir firmanın sahibi Ahmet

Furkan Yürek, "4 sene içerisinde yaklaşık
10-15 kere iş yerimiz soyulmaya çalışıldı ve
bir sene önce soyuldu. Yaklaşık rakamsal
değer olarak da 200 - 250 bin liralık ürünü-
müz çalındı. Bundan sonra da defalarca
bizi soymaya çalıştılar. İki tane alarm fir-
ması ile anlaştık ama hala soyulmaya çalışı-
lıyoruz. Biz bu yönetimden şikayetçiyiz.
Burada 5 bin 600 tane iş yeri var ve aylık
yaklaşık 2 milyon TL aidat parası toplanı-
yor. Biz güvenliğin tamamen çalışmadığını
tespit ediyoruz. Bu konuda avukatımız yö-

netimi mahkemeye verdi. Güvenliğin
yeterli önlem almaması ve ilgilen-

memesi dolayısıyla mahke-
mede süreç devam ediyor"

dedi.

Güvenlik görüyor 
müdahale etmiyor

Geçen sene iş yeri soyu-
lan ve 2 gün önce tekrar
soyulmaya çalışılan

Yürek, "Sabah 7 buçuk su-
larında iş yerimizin önüne

geliyorlar. Kepengi kesip, içe-
riye girip yaklaşık 5 dakika içeri-

sinde 200 bin liralık malımızı bir
minibüsün içerisine atıp götürüyorlar.

Bunu güvenlik görüyor ve hiçbir şekilde mü-
dahale edemiyor. Hırsızlar güvenliğin demir
kapılarını yıkıp geçiyorlar. 2 gün önce sabah
7 buçuk, 8 sularında yine arabaları, giyim
tarzları ve maskeleri aynı olan ekip, sabah iş
yerimizi zorluyor. Alarm seslerinden ve
bizim almış olduğumuz güvenlik önlemle-
rinden dolayı kapıyı açamadıkları için kaçıp
gidiyorlar. Bizden kaçıp gittiklerinde ilerideki
3 farklı firmayı zorlamaya çalışıyorlar. On-

ları da soyamıyorlar ve kaçıp gidiyorlar. Gü-
venlik yine hiçbir şekilde önlem almıyor"
diye konuştu. 

İSTOÇ esnafı olarak mağduruz

Güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi-
ğini belirten Yürek, "Bizim İSTOÇ yöneti-
minden talebimiz, güvenlik olarak çalışan
arkadaşlarımızın konuya daha hassas bak-
ması. Sonuçta burada 6 dediğin zaman
hayat bitiyor. 5 bin 600 tane iş yeri, tama-
men kapanıp gidiyor. Gece 2 buçukta gelen
minibüsten hiçbir şekilde bilgi alınmıyor. Di-
rekt içeriye girebiliyor. Benim gibi yaklaşık
bin tane şirketin ürünleri çalındı. Burada
İSTOÇ esnafı olarak hepimiz mağduruz. 5
bin 600 şirketin yaklaşık milyar dolarlık mal
ve sermayeleri burada muhafaza edilmek
durumunda. Aylık toplam 2 milyon TL yö-
netime para ödeniyor ve bu yönetimin yap-
ması gereken hususlar var. Mesai saatleri
dışında sivil araç kime geldiyse aranmasını
talep ediyoruz. Soygun yapan beyaz veya
siyah bir minibüs, araçlar hep aynı. Bir
hafta içerisinde yaklaşık 50 tane firmayı
soyma talebinde bulunuyorlar. Kimisini so-
yuyorlar, kimisini soyamayıp kaçıyorlar ve
kesinlikle yakalanmıyorlar. Durum bundan
ibaret" dedi. İSTOÇ'ta bir gıda firmasının
sahibi Hasan Yalçın ise, "Böyle bir olay ba-
şımıza geldi. Buradaki birçok esnafın da
zaman zaman başına bu tür olaylar geliyor.
Kapılarda bir güvenlik zafiyetinin olduğunu
düşünüyorum ben. Yetkililer bununla ilgili
gerekli çalışmaları yaparlarsa sevinirim.
Aynı kişilerin çaldığını düşünüyoruz. 1-2
aylık bir sürede bu işi yapıyorlar. Ondan
sonra ara veriyorlar, sonra tekrar başlıyorlar.
Hırsızlık olayını da yaklaşık 9-10 dakikalık
bir süre içerisinde yapıyorlar. Kapıların açıl-
ması, malın yüklenmesi 10 dakika sürüyor”
diye konuştu.
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A lmanya Şansölyesi Angela Merkel'in dave-
tinde, Libya ile ilgili Pazar günü uluslar-
arası konferans Berlin'de toplanacak.

Avrupa ve ABD'nin önde gelen devlet başkanları
ve üst düzey yetkilileri, kaynak açısından zengin
Libya’nın ve nihayetinde tüm kıtanın kaderini be-
lirlemek için bir araya gelecekler. Ayrıca Rusya,
Çin, Mısır, Cezayir ve Türkiye dahil en önemli böl-
gesel güçlerin temsilcileri; Libya'nın iç savaşındaki
muhalif grupların liderleri, Başbakan Sarrac ile
General Hafter ve Afrika Birliği temsilcileri de
konferansın diğer davetlileri arasında…

Konferans oldukça önemli. Çünkü birçok
Çin,ABD,Fransa ve İngiltere gibi Afrika’yı sömü-
ren emperyalist ülkeler ekonomik ve siyasi çıkar-
larını garanti almak isteyecektir. Haliyle her ülke,
diğer ülkelere karşı yoğun istihbari ve yakın mar-
kaj içerisinde…

Nitekim Reuters haber ajansı, Berlin'de düzen-
lenecek olan ‘Libya’ konferansının 6 sayfalık tas-
lak metnine ulaştığını bildirdi. Metne göre, 19
Ocak’ta yapılacak konferansla Libya ateşkesinin
denetim ve gözetimi için komiteler kurulacak ve
göçmenler için açılan gözaltı merkezleri kademeli
olarak kapatılacak…

Taslakta Libya’da ateşkes için 'teknik komiteler'
oluşturulması öngörülürken, çatışan taraflara 'gü-
venilir, uyumlu, birbirini izleyen ve karşılıklı'
adımlar atılması için çağrıda bulunuluyor. Ayrıca
seçimlerin yapılması ve BM’nin bir daimi temsilci
ataması da taslakta yer alıyor.

Berlin Süreci, BM Genel Sekreteri António Gu-
terres ve Özel Temsilcisi Ghassan Salamé'nin ça-
tışmayı sonlandırma çabalarını desteklemeyi
amaçlıyor. Nisan 2019'da yenilenen iç savaşın
patlak vermesinin ardından, Salamé askeri çatış-
mayı durdurma ve Libya’da bir uzlaşı süreci 
planı sundu.

Amaç, çatışmanın tarafları üzerinde uluslar-
arası aktörlerle baskı ve diyalog oluşturarak,
BM'nin himayesinde Libya’da bir siyasi sürece
geçiş için koşullar yaratmaktı. Çünkü çatışmalar
öncelikle dış aktörlerin davranışlarıyla 
şekilleniyor. 

Üçüncü adım olarak da Libya'daki çatışmanın
tarafları arasında görüşmeler yapmak bulunuyor.

Libya’da son birkaç haftada hem karada hem
de uluslararası alanda çok şey değişti. Halife Haf-
tar'ın Libya Ulusal Ordusu (LNA), militan yeter-
sizliğinden ötürü karada çok az ilerleme
kaydediyor. Her ne kadar Sirte'nin ele geçirilmesi
sağlansa da; kentte konuşlu Madhali taburunun
ihanetinden kaynaklanıyordu. Yüzlerce iyi eğitimli
ve iyi silahlandırılmış Rus paralı askerin gelişi
Haftar’ın Trablusgarp'taki cephesini güçlendirdi
ve LNA’nin moralini artırdı.

Türkiye’nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne
(GNA) ve cumhurbaşkanı Fayez Serrac'a askeri
desteğiyle birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın desteği uluslararası toplumu
hızlandırdı. Bu yeni durum başta ABD ve AB ta-
rafından ani hareketlere oldu. Özellikle İtalyan
Başbakanı Conte’nin ziyareti ve Merkel’in mekik
diplomasisi bunun bir işaretidir.

Bu melodramın ortasında, Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin ve Erdoğan ikisinin Libya’da
hatta Kuzey Afrika ülkelerinde neredeyse ayrıca-
lıklı konuma ulaştığı ve belirleyici bir rol oynaya-
cağı anlaşılıyor.

9
drhusamettin@hotmail.com 

Hüsamettin ASLAN

Berlin’de ‘Libya konferansı’
yeni mücadele alanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğitim partiler üstüdür.
'Milli' olmak kendi içine kapanık olmak değildir. Kendi değerlerimizi
evrensel değerlerle buluşturmak demektir. Çağdaş uygarlığın 
üzerine eğitimle, bilimle, araştırmayla çıkacaksınız. Düşüncenin
önündeki bütün engelleri kaldırarak çıkacaksınız" dedi

kılıçdaroğlu, öğretmenin sadece okula sabah gidip akşam
dönen kişi olmadığını vurgulayarak, "Öğrencinin sorununu evine
taşıyan kişidir aynı zamanda. O nedenle Öğretmenler Meslek ka-
nunu olmalı. Öğretmenler emekli oluyor, aldığı aylık düşüyor. Yap-
mamız gereken öğretmene 3600 ek gösterge vermek ve böylece

öğretmen emekli olduğunda da çalışırken de hangi hayat standar-
dındaysa emekli olduğunda da öyle olmalı. Hala dışarıda atama
bekleyen binlerce öğretmen olmasına karşın öğretmen açığı-
mız var. sağlıklı işleyen bir devlet çarkında eğitim sağlık ve

güvenlikte boş kadro olmaz. Çünkü 3’ü zaten devletin
temel görevidir. Bütün kadroları doldurmanız
lazım. Ve bunu toplumun her coğrafyasına

taşımanız lazım" diye konuştu.

Öğretmen meslek 

kanunu olmalı

UyGarlıGa bılımle
CıkaCaGız

ISTOÇ esnafı illallah etti
5 bin 600 iş yerinin bulunduğu İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda yaşanan hırsızlıklar, esnafı bıktırdı. Esnaf, genellikle sabah saatlerinde

gerçekleşen hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin arttırılmasını isterken, hırsızlık anları kameralara yansıdı

Öte yandan buradaki iş yerlerinde yapı-
lan hırsızlıklar güvenlik kameralarına sa-
niye saniye yansıdı. Görüntülerde
şüpheliler, siyah bir minibüsle İSTOÇ'a
giriş yapıyor. Ardından bir iş yerinin

önüne gelen şüphe-
liler, iş yerinin kepen-
gini kırarak içeriye giriyor.
İçeriden aldıkları kolileri mini-
büse yükleyen şüpheliler, İSTOÇ çıkışın-
daki demir kapının üzerinden minibüsle
geçerek uzaklaşıyor. Başka bir hırsızlık
olayında ise yine siyah bir minibüsle
gelen şüpheliler, bir iş yerinin önündeki
kolileri minibüse yüklüyor. Bu sırada
şüphelileri fark eden iş yeri çalışanının 
dışarı çıkmasıyla şüpheliler, minibüse 
binerek uzaklaşıyor. DHA

İş yerinde hırsızlık kamerada

ÜskÜdar Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kap-
samında edebiyatçı, şair, yazar ve gazeteci Beşir
ayvazoğlu’nu okurlarıyla bir araya getirdi. Türki-
ye’de biyografi kitaplarının akla ilk gelen yazarların-
dan ayvazoğlu, son kitabı “Tevfik”i anlattı.
Üsküdar Belediyesi, araştırmaya dayalı kitapları ve
akıcı diliyle toplumun her kesimi tarafından takdir
gören yazar Beşir ayvazoğlu’nu İstanbullularla bu-
luşturdu. servet-i Fünun döneminin ölümsüz şairi
Tevfik Fikret’i anlattığı son kitabı “Tevfik”i okurlarıyla
paylaşan ayvazoğlu, derin tarih bilgisiyle kendisine
bir kez daha hayran bıraktı. İstanbullular’ın Üskü-
dar’da kültür sanatla buluşma noktası olan Nevme-
kan Bağlarbaşı’nda gerçekleştirilen “Tevfik Fikret
Biyografisi Üzerine” söyleşisinde, Tevfik Fikret’in ha-
yatının dönüm noktalarına değinen ayvazoğlu, kitabı
3 senede tamamladığını dile getirdi. Geçmişte olsa
kitabı 6 senede tamamlayabileceğini dile getiren
Yazar, dijital çağın nimetlerinden yazarken yararlan-
dığının altını çizdi.

Herkesi yazabilirim

Bugüne kadar Yahya kemal, ahmet Haşim, Mehmet
akif Ersoy gibi isimlerin biyografilerini de kaleme
alan Yazar, kendisine sıklıkla neden Tevfik Fikret’i
yazdığının sorulduğunu söyledi. ayvazoğlu soran-
lara şu yanıtı verdiğini dile getirdi: 
“Fikret, servet-i Fünun dönemine damga vurmuş 
bir şair, çok kıymetli bir fikir adamıdır. Ben her 
kesimden insanın biyografisini yazabilirim. Ben 
yazarım, araştırmacıyım” dedi. 

Üsküdar’da edebiyat vakti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, eğitim
politikalarının tarafsızlıkla ele
alınması ve herkese eşit olanaklar
sunulması gerektiğini anlattı.
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3-4 Aralık 2019 tarihlerinde Londra’da ya-
pılan NATO zirvesinde ilk defa "stratejik
bir zorluk" olarak tanımlanan Çin’in ulus-

lararası sistem içerisindeki ekonomik yükselişi,
küresel hegemonik rekabeti yeniden hareketlendi-
rirken, NATO’nun Soğuk Savaş sonrasındaki teh-
dit algısında stratejik bir dönüşümü tetikleyebilir.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD öncülü-
ğünde kurulan “yeni düzenin” önemli yapı taşla-
rından biri olan NATO’yu, 1945 sonrası Batı
merkezli tarihsel blokun “çimentosu” olarak ta-
nımlamak mümkün. Batı blokunun “güvenlik”
ayağında hayati bir işleve sahip olan NATO;
ABD’yi içeride, SSCB’yi ise dışarıda tutmayı 
kendisine misyon edinen ve SSCB tehdidine karşı
şekillenmiş bir yapı.

NATO bugün ittifak içerisinde yaşadığı anlaş-
mazlıklar ve kafa karışıklığına rağmen Çin’e yö-
nelik bir duyarlılık geliştirmeye çalışıyor. Londra
zirvesinin kapanış bildirgesinde Çin’e yönelik en-
dişe resmiyete dökülürken, tarihsel ittifakın ira-
desini beyan etmesi Çin’e yönelik "stratejik bir
hazırlığın" habercisi olarak kabul edilebilir.
NATO, çok kutuplu bir yapıya doğru eğilim göste-
ren uluslararası sistem içerisinde kendisine man-
tıklı ve tarihsel bir pozisyon arıyor. 

NATO, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu
yana stratejik önceliklerini dönem dönem sorgu-
layan bir kuruluş. SSCB’nin dağılmasının 
ardından Rusya, NATO için temel bir tehdit un-
suru olarak kalmaya devam ederken yeni dö-
nemde Kuzey Kutbundan Afrika’ya ve Orta
Doğu’dan Asya’ya kadar uzanan “istikrarsızlık-
lar”, tarihsel ittifakı çeşitlenmiş hibrit tehditlerle
karşı karşıya bırakıyor.

Londra’da yapılan zirvede NATO Genel Sekre-
teri Jens Stoltenberg, Pekin'in gelişen askeri yete-
neklerinin “tüm müttefikler için etkileri”
olduğunu ve buna karşılık “birleşik bir cevap” ve-
rilmesi gerektiğini belirtti. Stoltenberg ayrıca
Çin’in yükselişinin ortaya çıkardığı fırsatlar ve
zorluklara değinerek bunun “güvenlik” üzerin-
deki olası etkilerine odaklandıklarını söyledi.

Londra zirvesinin kapanış bildirgesinde özel-
likle 6. Madde Çin ile ilgili hususların altını çizi-
yor: “Çin’in artan nüfuzu ve uluslararası
politikalarının ittifak olarak birlikte ele almamız
gereken fırsatlar ve zorluklar sunduğunun farkın-
dayız.” Bildirgenin 7. Maddesinde ise gelişen
stratejik ortama dikkat çekilerek “NATO’nun si-
yasi boyutunun güçlendirilmesi” çağrısı yapılıyor.

Bildirgede geçen “Güvenliğimizin maliyetini ve
sorumluluklarını paylaşmaya kararlıyız” ifadesini
NATO’nun bütçesini genişleteceğinin bir işareti
olarak okumak mümkün. Zaten ABD Başkanı
Trump’ın da zirve sonrasında “NATO liderlerinin
yıllık 130 milyar dolar daha fazla ödeme yapma-
larını sağladım” şeklinde bir tweet attığını 
not etmek gerekiyor.

Çin, stratejik sektörlere yatırım yapıyor
NATO’nun temel endişesi Çin’in askeri yete-

neklerinden ziyade giderek büyüyen ekonomik ve
teknolojik gücünün oyun değiştirici bir seviyeye
ulaşmış olması. Çin’in ekonomik faaliyetlerine
bakıldığında Avrupa’ya çoktan geldiği görülüyor.
Çin, Yunanistan'da bulunan Pire limanının önemli
bir hissesine sahip ve aynı zamanda İtalya’da bu-
lunan bazı limanlara yönelik de benzer bir 
faaliyet yürütüyor.

2016 yılında Çinli şirket COSCO, Yunanis-
tan’ın Pire limanının yüzde 51’ini satın almıştı. O
dönemden bu yana limanın konteyner yoğunluğu
dört kat artmış vaziyette. Geçen sene Kasım
ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de ziya-
ret ettiği Yunanistan, Kuşak ve Yol Girişimi açı-
sından son derece kilit bir pozisyonda. Söz
konusu devasa girişime 2019 yılı içerisinde G7
üyesi olan İtalya’nın imza atması o dönem özel-
likle ABD cenahında büyük yankı uyandırmıştı.

Çin’e Avrupa’da sıcak bakan ülkelerin ara-
sında Portekiz ve Polonya da bulunuyor. Yine son
dönemde Macron ve Merkel’in Çin’i “incitme-
yen” tutarlı bir yaklaşım geliştirmesi, Pentagon
ve Brüksel’de düşük yoğunluklu bir “alarmizme”
neden olmuş durumda. Pekin ayrıca Sırbistan-
Karadağ ve Bosna-Hersek gibi ülkelerde yaptığı
kara yolu ve demiryolu yatırımları ile bölgedeki
etkinliğini iyice hissettiriyor.

Çin’in AB içerisindeki çatlakları çok iyi değer-
lendirdiğini ve özellikle Orta ve Doğu Avru-
pa’daki ülkelerin finans ve altyapı sorunlarına
özel bir ilgi gösterdiğini söylemek mümkün.
“Çin'in yükselişi, ileride NATO'nun ‘temel değerle-
rine’ meydan okuyabilir mi” sorusunu cevapla-
mak için henüz erken. Ancak NATO, “güvenlikle
ilgili çıkarlarının” Çin tarafından görmezden ge-
linmesi ihtimaline yönelik hassas bir 
çekinceye sahip.

Stoltenberg’in “NATO’nun dünyanın ekonomik
gücünün yarısını ve dünyanın askeri gücünün de
yarısını temsil ettiğini hatırlamalıyız” şeklindeki
açıklamasını NATO’nun endişeleri bağlamında
değerlendirmek gerekiyor. Ancak bu söylemlerin
NATO içerisinde yeknesak bir şekilde tezahür et-
tiğini söylemek zor. Özellikle NATO’nun “beyin
ölümünün” gerçekleştiğini iddia eden Macron’un
“şüpheciliği” en ciddi çatlak olarak öne çıkıyor.

DIŞ HABER

Ümit BARAN
PANORAMA

NATO ve Çin

Yerel medyada yer
alan haberlere göre,
Fransız Devlet Başkanı

Emmanuel Macron’un, başkent
Paris’in 10’uncu bölgesinde Bouf-
fes du Nord Tiyatrosu’nda oldu-
ğunu öğrenen protestocular
binanın önüne geldi. 
Sayıları 200’den fazla olan pro-
testocular sloganlar atarak sa-
lona girmeye çalıştı. Polis
ekiplerinin müdahalesi sonrası

eylemcilerin salona girişi engel-
lendi. Çıkan arbede sonrası Mac-
ron tiyatro salonunu terk etti.
Macron’un içinde bulunduğu
konvoyun bina önünden ayrılması
sırasında da göstericiler slogan
atarak araçlara yaklaşmak istedi
ancak polisler eylemcileri 
uzaklaştırdı.
Öte yandan, Taha Bouhafs isimli
bir gazeteci sosyal medya hesa-
bından yaptığı paylaşımda tiyatro

salonunun içerisinden görüntü
paylaşarak, Macron’un kendisin-
den 3 sıra önde oturduğunu ve
protestocuların salondaki herkesi
dışarı çağırdıklarını belirtti. David
Dufresne ise Bouhafs’ın gözaltına
alındığını duyurduğu tweetinde,
Bouhafs’tan 12 dakika önce başka
bir hesap tarafından Macron’un
içerde olduğu bilgisinin paylaşıl-
dığına ve protesto çağrısı yapıldı-
ğına dikkat çekti.

İ talya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio,
Almanya'nın ev sahipliğinde Lib-
ya'daki iç savaşa çözüm bulmak

amacıyla yarın toplanacak Berlin Konfe-
ransı öncesinde İtalya'nın Libya mesele-
sine bakışı ve İtalya-Türkiye ilişkilerine
yönelik sorularını yanıtladı. Libya'daki
ateşkesi değerlendiren Di Maio, "Ateşkes
ne kadar kırılgan da olsa olumlu bir
haber. Çünkü bu, siyasi diyalog için vaz-
geçilmez bir koşuldur. Düşmanlıkların
geçici de olsa durdurulmasını sağlayan
Türk-Rus teklifi tabii ki memnuniyetle
karşılanmaktadır. Ateşkes, doğru yönde
atılmış ilk ve önemli bir adım. Şimdi ise
uluslararası toplumun, düşmanlıkların
sona ermesini sağlamak ve bu olumlu ge-
lişmeden faydalanmak için birlikte çalış-
ması mühimdir." şeklinde konuştu.
Moskova'da varılan ateşkes anlaşmasına
Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçle-
rin lideri Halife Hafter’in imza atmama-
sına yönelik soru üzerine Di Maio,
"Trablus’taki temsilcilerin Birleşmiş Mil-
letler (BM) nezdindeki meşru Ulusal
Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı
Fayiz es-Serrac ile Libya Devlet Yüksek
Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’nin an-
laşmayı imzalamasını not ettik. Hafter’in
henüz imzalamaması, Libya denkleminin
ne kadar karmaşık olduğunu ortaya ko-
yuyor. Bu noktada, uluslararası toplu-
mun, Berlin Konferansından başlamak
üzere aynı ve tek bir gündemde çalışma-
sının ne kadar önemli olduğu görülüyor.
Bu arada, umuyorum ki Hafter sorumlu-
luk duygusu ile ateşkesi koruma taahhü-
dünü teyit edecektir. Dediğim gibi, bu
kaçırılmaması gereken bir barış fırsatı."
diye konuştu.

İtalya'nın beklentileri

Berlin Konferansına, Başbakan Giuseppe
Conte ile katılacağını ifade eden Di
Maio, "Konferansın, 19 Ocak'ta yapıla-
cağı duyurusu iyi bir haber ve İtalya’nın
istediği yönde ileriye doğru atılmış bir
adım. İtalya, bu konuda her oturduğu
masada, sahadaki durum telafi edilemez
boyutlara gelmeden bunun için bir tarih
belirlenmesini ısrarla talep etti." dedi.
İtalya’nın konferanstan beklentileri soru-
lan Di Maio, şunları kaydetti: "Konferan-
sın sonuçlarının, BM Libya Destek
Misyonu ve tüm Libyalı taraflarla yakın
ilişki içinde somut ve hızlı şekilde uygu-
lanması için birlikte çalışılması hayati
önemdedir. Aslında konferans, sürecin
sonucunu değil, Libya krizinden doğru-
dan etkilenen tüm ülkelerin samimi ve ya-
pıcı katılımını gerektiren, aynı zamanda
en zor kısmı olan başlangıcını temsil edi-

yor. (Konferansta) Kalıcı bir ateşkesin
uygulanmasına yönelik, ilk operasyonel
adımlar; son aylarda çatışmayı körükle-
yen dış müdahalenin durdurulması ve
Libya'ya gönderilen silahlara yönelik am-
bargo rejimine tam olarak uyulmasını
sağlayacak mekanizmaların uygulanması
olmalıdır. Ateşkesin izlenmesi için ulus-
lararası bir misyon kurulması, koşullar el-
verdiğinde değerlendirilebilir."

Libya krizi ilişkileri yoğunlaştırdı

Türkiye ile İtalya arasında artan ziyaret
trafiğini değerlendiren Di Maio, "Kesin-
likle. Türkiye, İtalya ve Avrupa Birliği
(AB) için Orta Doğu’daki güvenlik mese-
lelerinde, düzensiz göç akınında, bölgesel
politikalarda kilit önemde bir muhataptır.
Ankara, coğrafi açıdan bakıldığında böl-
genin istikrarı için birincil öneme sahip
kilit bir aktördür. Üstlendiği rolün büyük
sorumluluklar getirdiğinin Türkiye de far-
kında. İstanbul’da Bakan (Mevlüt) Çavu-
şoğlu ile son görüşmemizde, güvenlik ve
deniz alanlarının sınırlandırılması konu-
sunda Trablus ile imzalanan anlaşma-
larla ilgili İtalya’nın endişelerini dile
getirdim." ifadesini kullandı.

İtalya'dan üçlü mekanizma önerisi

Bakan Di Maio, Libya konusunda gün-
deme getirdiği "Rusya-Türkiye-İtalya üçlü
mekanizma" önerisiyle ilgili şöyle ko-
nuştu: "Türkiye ve Rusya'nın, düşmanlık-
ların sona ermesini teşvik etmeyi
amaçlayan son ortak girişimlerinin gös-
terdiği gibi, Libya krizi bağlamında son
derece önemli bir rol oynadığına inanıyo-
ruz. Bu nedenle ve İtalya'nın Libya'daki
ulusal çıkarlarının öncelikli doğası dik-
kate alındığında, Ankara ve Moskova ile
ortak istişareleri derinleştirmenin ve güç-
lendirmenin çok önemli olduğuna inanı-
yoruz. Şu anda iki başkente yaptığımız
bir teklif söz konusu. Başlangıçta üst
düzey yetkililer, belki bakan yardımcıları
düzeyinde toplantılar öngörüyoruz. Tabii
ki gelecekte daha yüksek siyasi düzeyde
de devam etmeyi düşünmek mümkün
olacaktır."

Yapılması gereken çok şey var

AB'nin Libya konusunda tek sesli hareket
etmesi görüşünü savunduğu hatırlatıla-
rak buna yönelik bir sinyal olup olmadığı
sorulan Di Maio, şunları söyledi: "AB
üyeleri arasında, Libya konusunda her-
hangi bir bölünme yok ancak bazen
uyumsuz sesler çıktığı algısı olabilir. Son
haftalarda, AB’nin Libya’ya daha fazla
eğilmesi ve enerji sarf etmesi için kişisel
olarak güçlü bir Avrupa girişimi olmasını

destekledim. Fransa, Almanya, İngilte-
re’den mevkidaşlarım ve Yüksek Temsilci
(Josep) Borrell ile çok iyi çalıştık ve ateş-
kesin sağlanmasında güçlü siyasi bir katkı
verdiğimize inanıyorum. Bu ilk adımdı
ancak şimdi yapılması gereken çok şey
var ve önce Berlin Konferansının hazır-
lanmasında, daha sonra sonuçlarının,
AB’nin sahip olduğu tüm araçlarla somut
bir şekilde uygulanmasında yakın koordi-
nasyon içinde çalışmaya devam etmeyi
amaçlıyoruz." Luigi Di Maio, İtalya ile
Fransa arasında Libya üzerinde anlaş-
mazlık olup olmadığı sorusunu ise
"Fransa ile ilişkimize gelince sadece eylül
ayında New York'ta mevkidaşım Le
Drian ile Berlin sürecini desteklemek için
Libya'da bir bakanlık toplantısına baş-
kanlık ettiğimi hatırlatmak isterim." şek-
linde yanıtladı.

Kahire'deki bildiri aşırı dengesizdi

Di Maio, 8 Ocak’ta Kahire’de Fransa,
Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan
ve Mısır'ın katıldığı Libya ve Doğu Akde-
niz temalı toplantıda sonuç bildirisine
imza atmamasına yönelik, "İtalya’nın
orada olması önemliydi. Oradaki sonuç
bildirisi, Türkiye ve Serrac’a yönelik aşırı
dengesiz olduğu için İtalya bunu imzala-
madı. Güç, dengede yatıyor ve biz muha-
taplarımıza, tüm dış müdahalenin acil
olarak durdurulması ve her türlü çabanın

Berlin Konferansını desteklemeye yönelik
olması gerektiğini yineledik." değerlendir-
mesinde bulundu.

EastMed törenine neden katılmadı?

Bakan Di Maio, Doğu Akdeniz’deki
enerji kaynakları meselesinde İtalya’nın
pozisyonunu anlamak için soruna iyi bir
çerçeve çizip bakmak gerektiğini, Doğu
Akdeniz'deki gaz keşiflerinin, bölgenin
enerji güvenliği, İtalya ve AB'nin geri ka-
lanı için yeni senaryoları beraberinde ge-
tirdiğini kaydetti. Doğu Akdeniz’deki
gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirten
Di Maio, "Akdeniz’deki mevcut enerjinin,
bölgedeki tüm ülkeler için bir açılım ve iş
birliği ruhu için büyüme faktörü olması
gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle biz,
bölgesel iş birliğini ve gaz piyasasında
tam olarak gelişmeyi gören İtalya, Mısır,
Yunanistan, Kıbrıs (Rum kesimi), Ürdün
ve Filistin olarak Doğu Akdeniz Gaz Fo-
rumunun kurucularındanız." ifadelerini
kullandı. İtalya'nın 2 Ocak 2020'de Yuna-
nistan, Rum yönetimi ve İsrail'in imzala-
dığı EastMed (Doğu Akdeniz Doğal Gaz
Boru Hattı Projesi) imza törenine davetli
olduğu halde neden katılmadığına yöne-
lik soruya Di Maio, "Yunanistan çıkışlı
EastMed önerisinin, maliyet ve inşaat sü-
reci dikkate alındığında diğerlerinin ya-
nında orta ve uzun vadeli bir seçenek
olamayacağı açıktır. Aslında, Avrupa kay-
naklarının çeşitlendirilmesinde olumlu bir
rol oynayabilecek bu altyapının inşaatı
için gerekli sermayeyi çekebileceğini ve
ekonomik olarak sürdürülebilir olabilece-
ğini kanıtlaması gerektiğine inanıyorum."
cevabını verdi.

Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in
geçen kasım ayında Alman meclisinde
sarf ettiği, "Türkiye'nin NATO üyesi kal-
ması lazım. Bunun için çaba sarf etme-
miz gerekir." sözleri hatırlatılan İtalyan
bakan, "Şansölye Merkel’in sözlerine ka-
tılıyorum. Son aylarda Doğu Akde-
niz’deki sürtüşmelere rağmen,
Türkiye’nin NATO'nun önemli bir üyesi
ve İtalya ile AB için kilit öneme sahip bir
muhatap olduğuna inanıyoruz. Türkiye
ile iş birliği, güvenlik ve göç konularını
etkin bir şekilde ele almak ve hem genel
olarak hem de Orta Doğu politikası için
çok önemlidir." yorumunu yaptı.

Fransızlar Macron’a oldukça öfkeli
Fransa’da emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un içinde olduğunu öğrendikleri

tiyatro binasının etrafını sardı. Olay yerine gelen polisin protestoculara müdahalesi sonrası Macron salonu terk etti

Emmanuel
Macron

ITALYA VE TURKIYE
ILISKILERI MUKEMMEL

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, “Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya
ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir” dedi

Di Maio, 2020 Avrupa Fut-
bol Şampiyonası'nda İtalya
ile Türkiye’nin haziranda kar-
şılaşmasına da değinerek
"Akdeniz’in iki büyük ülkesi
olan İtalya ve Türkiye arasın-
daki ilişkiler, siyasi açıdan ve
de özellikle ticari, ekonomik
açılardan bakıldığında gele-
neksel olarak sağlam ve mü-
kemmeldir. İstanbul'da 7
Ocak'ta Bakan Çavuşoğlu ile
yaptığımız son görüşmede, iş

birliğimiz konusunda ileriye
dönük adımlar atma konu-
sunda hemfikir olduğumuzu
belirttik. Bu nedenle sembolik
de olsa 12 Haziran'daki fut-
bol maçının ikili ilişkilerimi-
zin önemini yansıtacağından
ve aynı zamanda tek bir ka-
zananı olacağından, onun da
ülkelerimizi birleştiren derin
dostluk olduğundan emi-
nim." şeklinde konuştu.
HABER MERKEZİ

Di Maio: Kazanan 
dostluk olacak

Recep Tayyip
Erdoğan

Giuseppe
Conte

Di Maio
Mevlüt
Çavuşoğlu
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Dünyanın en büyük mo-
zaik müzelerinden olan,
"Çingene Kızı" eseriyle

ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik
Müzesi'ni 2019'da 340 bin 569
kişi ziyaret etti. İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü verilerinden
derlediği bilgiye göre, resmi
açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan,
25 bini kapalı 30 bin metreka-
relik alana kurulu Zeugma
Mozaik Müzesi, Gazian-
tep'te yerli ve yabancı turist-
lerin en çok ziyaret ettiği
mekanların başında yer alı-
yor. "Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü"ne de sahip müzede,
başta "Çingene Kızı" mo-
zaiği olmak üzere "Mars
heykeli", Roma dönemine
ait çeşmeler ve Fırat Nehri
kenarındaki villalarda kur-
tarma kazıları sırasında çı-
karılan eşsiz mozaikler
sergileniyor. ABD'den 52 yıl
sonra Türkiye'ye iadesi sağ-
lanan Çingene Kızı mozaiği-
nin 12 kayıp parçasının da
sergilendiği müze, açıldığı
günden bu yana yaklaşık 1,5
milyon kişiye kapısını açtı.
Müze, "Göbeklitepe Yılı" ilan
edilen 2019'da her resmi tatilde

adeta ziyaretçi akınına uğradı.
Son yıllarda ziyaretçi grafiğinde

ciddi artış olan Zeugma Mozaik
Müzesi, 2016'da 108 bin 835,

2017'de 169 bin 773, 2018'de 267
bin 552 kişiye kapılarını araladı.

Geçen yıl 340 bin 569 yerli ve ya-
bancı ziyaretçiyi ağırlayan müze, geç-

miş senelere göre ziyaretçi rekoru kırdı.

Turistler müzeye
ilgi gösterdi

EtkinliktE ko-
nuşan Yılmaz,
Hollanda'da

tarihi bir gün yaşandığını
belirterek, "Daha önce
Londra ve Paris gibi
büyük Avrupa başkentle-
rinde görmeye alıştığımız
Devlet Tiyatrolarını ilk kez
Hollanda’da görme fırsatı
yakaladık. İnşallah deva-
mını getirmeyi ümit ediyo-
ruz." dedi. Oyunun
sahnelenmesine vesile
olanlara ve seyircilere teşek-
kür eden Yılmaz, "Bugün
büyük şair Yahya Kemal’in
son gününe odaklanarak,
onun sanatına, şiirine, haya-
tına ve o döneme bir yolculuk
yaptık. Tiyatro ve sanat dolu
günler diliyorum." diye ko-
nuştu.

Çok değerli bir oyundu

Yönetmen Okday Korunan da
Ayaptığı açıklamada, Beyatlı'nın
tüm hayatını ele aldıklarını belirterek,
oyunda Yahya Kemal'in ömrünün bir
gecenin içinde aklından bir film şeridi
gibi geçişinin anlatıldığını söyledi. "Kendi
Gök Kubbemiz" oyununun Avrupa'da ilk
defa sahnelendiğini belirten Korunan, "Ay-
rıca İstanbul Devlet Tiyatrosu olarak da ilk
defa Hollanda'dayız. Bu çok kıymetlidir ve ta-
rihi bir andır." ifadelerini kullandı. Korunan, Rot-
terdam'da kendisini Türkiye'de gibi hissettiğini
ifade ederek, şunları kaydetti: "İstanbul'da perdele-
rini açan ve yurt genelinde kenti kültürümüzü bir şe-
kilde tanıtmak için edebiyattan, şiirden aşktan bahseden
bu oyunu paylaşırken, böyle bir davet karşısında koşarak
Hollanda'ya geldik. Burada Türkler kendi kimlikleri ile örnek-
ler. Bize bunu hissettirdiler. Onlar gerçekten gönülleri fethetmiş-
ler, bir uygarlığın bir medeniyetin gücünü kabul ettirmişler. Burada
bizi temsil ediyorlar buraya çağırmaları bunun en büyük delili."

İstanbul Devlet Tiyatrosu
tarafından Rotterdam kentindeki
Theater Zuidplein tiyatro
salonundasahnelenen oyuna
Türkiye'nin Rotterdam
Başkonsolosu Aytaç Yılmaz ve
Amsterdam Başkonsolosu
Engin Arıkan'ın yanı sıra çok
sayıda sanatsever katıldı
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ÜSKÜDAR Tekel Sahnesi'ndeki oyunu, İs-
tanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay
Karslıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda tiyatro-

sever izledi. Oyunun yönetmeni Gökçe Kurt Elitez, gala
öncesinde yaptığı açıklamada, 13 Mart'ta oyunun ilk
kez sahnelendiğini belirterek, "Geçen sezonun so-
nunda sadece 10 gün gibi kısa bir süre İstanbul'da oy-
nadık. Yurt içi ve yurt dışı turnelerimiz oldu.
Festivallere katıldık. Bugün de gala yapıyoruz. Çok
mutluyuz." dedi. Elitez, Dede Korkut Destanı'nın, Bir-
leşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu
(UNESCO) tarafından Dünya Somut Olmayan Kültür
Mirası listesine girdikten sonra Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Devlet Tiyatrolarından Dede Korkut'la alakalı
bir proje istediğini aktararak, şunları kaydetti: "Ben

yaklaşık 8 senedir anlatı ve masallarla ilgileniyordum.
Genel Müdürümüz Mustafa Kurt da bana Dede Kor-
kut'la ilgili bir şey çalış dedi. Benim de aklımda böyle
bir şey vardı. Çok güzel bir tevafuk oldu. Çok kısa bir
prova sürecinden sonra Tataristan, Kırgızistan, Kaza-
kistan, Türkmenistan gibi Orta Asya'daki birçok ülkede
turnemiz oldu. Uluslararası festivallere katıldık. Türki-
ye'nin oyunumuzu izlemesinden daha önce uluslar-
arası festivallerde oyunumuza ödüller alarak geri
döndük. 2 tane ödülümüz var ve bu bizi çok mutlu etti.
Çünkü Orta Asya'da Dede Korkut'un kendi toprakla-
rında seyirciyle buluşmuş olması ve Orta Asya'daki in-
sanların Türkiye'ye ve Dede Korkut'a olan ilgisi bizi çok
sevindirdi." Oyunun geleneksel Türk tiyatrosu tarzında
olduğuna dikkati çeken Elitez, geleneksel motifleri

çağdaş bir yorum, performans ve canlı müzikle sun-
duklarını, Türk kültürüne ait olanı seyirciye tekrar ha-
tırlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Oyun hakkında

Dede Korkut Hikayeleri'nden Gökçe Kurt Elitez'in derle-
diği oyunda karakterlere Gökçe Kurt Elitez, Ziya Ser-
kan Doğan, Fuat Yıldız ve Bahri Çakır hayat veriyor.
Dekor ve kostüm tasarımını Dilek Kaplan'ın üstlendiği
oyunun ışık tasarımını Önder Ay, müziklerini ise Fuat
Yıldız ve Bahri Çakır hazırladı. 1. Uluslararası Abish
Alemi Kazakistan Tiyatro Festivali'nde En İyi Perfor-
mans ödülüne layık görülen "Bir Nefes Dede Korkut"
oyunu, 7. Art Ordo Uluslararası Tiyatro Festivali'nde
ise En İyi 3. Oyun ödülünü kazandı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Gökçe Kurt Elitez'in
yönettiği "Bir Nefes Dede Korkut" oyununun galası yapıldı

ÜSkÜdar’da gala geceSi

Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV) Korosu, Türk-Yunan zorunlu nüfus mübadelesinin 97. yılında ilk albümü “Hasretin İki 
Yakası” konseri ile dinleyiciyle buluşuyor. Ünlü müzisyen Zülfü Livaneli’nin de “Memleket Kokulu Yarim” adlı şarkısının

bulunduğu ve koro ile birlikte söylediği albümün ücretsiz konseri 26 Ocak'ta Cemal Reşit Rey konser salonunda verilecek

r umeli ezgilerini 14 yıldır yaşatan Lozan Müba-
dilleri Vakfı Korosu, 26 Ocak’ta Cemal Reşit
Rey sahnesinde vereceği konser ile suyun iki

yakasını birleştiriyor. "Adını 1923 yılında Türkiye ve
Yunanistan arasında imzalanan zorunlu nüfus müba-
delesi sözleşmesinden alan Lozan Mübadilleri Vakfı
Korosu, 2005 yılından bu yana, Yunanistan ve Türki-
ye’de verdiği yüzden fazla konserle barışa hizmet
ediyor." Lozan Mübadilleri Vakfı'ndan yapılan açıkla-
mada, "Yunanistan’da yaşayan Türk-Müslüman
nüfus ile Anadolu’da yaşayan Rum-Ortodoks nüfusu-
nun 97 yıl önce karşılıklı göçe zorlanması, LMV Ko-
rosu’nun çıkış noktası olup, ilhamını doğdukları
toprakları terk etmek zorunda bırakılan mübadillerin

kültüründen alıyor. Mübadillerin belleklerinde getir-
dikleri kültürel mirasımızı sanatseverlerle paylaş-
maktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" denildi.

Koro da destek verdi

Açıklamaya göre, farklı meslek gruplarına mensup
koristler, "göçün hüzünlü çocukları ve torunları" ola-
rak, gönüllülük temelinde LMV Korosu’nu oluşturu-
yor. Suyun iki yakasında da barışı ve kardeşliği
yaşatan LMV Korosu, repertuarının bir bölümü mü-
badil bestekarların eserleri olan Balkan ezgileri, Ru-
meli türküleri ve Rebetikolardan oluşuyor. LMV
Korosu, repertuarının bir bölümünü “Hasretin İki Ya-
kası” adlı albümünde seslendirdi. Kalan Müzik’ten

çıkan albüme ünlü müzisyen Zülfü Livaneli de
“Memleket Kokulu Yarim” adlı şarkısını koro ile bir-
likte seslendirerek destek verdi.

Özel gösteriler yapılacak

Albümde yer alan 18 eserin aranjmanlarını LMV Ko-
rosunu yedi yıldır çalıştıran şef Garip Mansuroğlu
yaptı. Albümde korist ve enstrumantalist olarak 40
kişinin emeği var. İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin
Cemal Reşit Rey salonunda yapılacak olan
konsere Çatalca Belediyesi Türk Halk
Oyunları ekibiyle Uçan Potinler Yunan
Dansları Okulu öğrencileri de özel gös-
terileriyle katılacak.

1 konser 2 ülkeyi 

birleStirecek

Lozan Mübadilleri Vakfı’nın
“Hasretin İki Yakası/Mübadil
Aile Öyküleri” sergisi de 22
Ocak’ta Cemal Reşit Rey’de
açılacak ve sergi 26 Ocak ak-
şamına kadar gezilebilecek.
“Hasretin İki Yakası” adlı ilk al-
bümü ile müzik severlerle bu-
luşan LMV Korosu, iki ülkenin

kültürel değerlerini ve ortak
mirasını yaşatmayı amaçlıyor.
Hem Türkçe hem Yunanca
şarkılardan oluşan konser re-
pertuarı, iki
ülkenin
ortak ka-
derini
ve kül-

türel mirasını yansıtıyor. Açık-
lamada, "26 Ocak Pazar günü,
Cemal Reşit Rey’de sahne
alacak olan LMV Korosu, mü-
ziğin birleştirici gücünü hisse-
denleri bekliyor" denildi.

ORTAK MiRASA VURGU YAPILACAK

Sahnelerin emektarı Tarık Pabuççuoğlu
Bir dönem tekstil işiyle
uğraşsa da çok sevdiği 

sahnelerden hiç 
kopmayan tiyatro,

sinema ve dizi 
oyuncusu 71 yaşındaki

Tarık Papuççuoğlu 
kariyerinde çok sayıda 

role hayat verdi

Bir dönem Türk televiz-
yonlarının en sevilen dizile-
rinden olan Hayat

Bilgisi'nde "Amil Bey" karakterini can-
landıran oyuncu Tarık Papuççuoğlu,
hala kendisinin bu rolle anılıyor olma-
sından memnuniyet duyuyor. Tekstilci
baba ve ev hanımı annesinin dört çocu-
ğundan biri olan 71 yaşındaki Papuç-
çuoğlu, çocukluk yıllarında merakı ve
ailesinin desteğiyle tiyatroya gönül
verdi. İkinci Bahar dizisinde "Kebapçı
Vakkas" rolüyle tanınmaya başlayan ti-
yatro, sinema ve dizi oyuncusu iki
çocuk babası Papuççuoğlu, 2003'te se-
naryosunu Gani Müjde'nin yazdığı

"Hayat Bilgisi" dizisinde okul müdürü
"Amil Bey" karakteriyle ön plana çıktı.
Kariyeri boyunca sektörün aranan yüz-
lerinden biri haline gelen Papuççuoğlu,
meslek hayatında çok sayıda dizi ve
filmde rol aldı.

Oyunculuktan hiç kopmadı

Papuççuoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçe-
sindeki evinde İstanbul'da doğduğunu,
keyifli bir çocukluk yaşadığını anlattı.
Mimarlık bölümünü bitirdiğini ancak
hiç mimarlık yapmadığını ifade eden
Papuççuoğlu, şunları kaydetti: "Çocuk-
lara evimizin bahçesinde Hacivat Kara-
göz oynatırdım. Lise yıllarında amatör

olarak tiyatroya başladım. Üniversite
okurken de oyunculuğa devam ettim.
Baba mesleği tekstilcilikle de uzun yıllar
uğraştım. Tekstil sanayiciliği hayatım 30
yıl sürdü. Küçük atölyede başlayan işi-
miz entegre bir tesis haline geldi, çok
ciddi rakamlarla ihracat yapan büyük
bir firma olduk. 50'li yaşlara gelince de
'Artık bırakayım, en çok sevdiğim mes-
lek olan oyunculuğa, tiyatroculuğa
devam edeyim' dedim." Papuççuoğlu,
sanayicilik hayatı boyunca da tiyatroyu
hiç bırakmadığını, arada Atıf Yılmaz ile
sinema filmi çektiklerini bildirdi. Dizi
çalışmalarının 1984'den sonra başladı-
ğını, dizilerin hep hayatında olduğunu

vurgulayan Papuççuoğlu, "Birçok ti-
yatro kumpanyasında yer aldım. Zeki
Alasya ve Metin Akpınar ile Devekuşu
Kabare'sinde kısa süre oynadım. Fer-
han Şensoy'un da olduğu birçok tiyat-
roda yer aldım. Şimdi de Bodrum
Belediyesi Şehir Tiyatrosunda güzel
işler yapıyoruz. Oyunlarımızın ilgi gö-
rüyor olması bizi mutlu ediyor." diye
konuştu.

Gerçekçi olması için 
saçlarını kazıttı

"Hayat Bilgisi" dizisindeki rolüne de de-
ğinen Papuççuoğlu, şöyle konuştu:
"Hayat Bilgisi dizisi 2003'te başladı ve

dört sezon sürdü. Gani Müjde'nin yaz-
dığı, Ali Gündoğdu'nun ilk başarılı işle-
rinden biriydi. O zamanlar
tanımadığım Ali Gündoğdu'dan bir te-
lefon aldım. 'Yeni bir projeye başlıyoruz
ne dersiniz?' dedi. Ben de 'tamam'
dedim. Gani Müjde bana 'Bu dizide kel
olacaksınız, 'Kel Mahmut Hoca'yı ha-
tırlatan bir tip istiyoruz' dedi. Ben de
'Başı açık arkadaşlar var, onları oynatın'
dedim. Ancak 'İlla sen olacaksın' dedi.
Yüksek teknolojik kamera nedeniyle
kullandığımız peruk anlaşılınca berbere
gittim ve saçlarımı kazıttım. Saçı dökül-
memiş bir adam olduğum için dört
sezon saçlarımı kazıttım” dedi.

Türk tiyatrosu
yurt dışında

Zülfü
Livaneli
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TRABZONSPOR,  Trabzonspor, Portekiz'in
Sporting Lizbon takımından bir yıllığına ki-
raladığı Ivanildo Jorge Mendes Fernandes
ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüp, 23
yaşındaki defans oyuncusunun sözleşme-
sini karşılıklı olarak feshetti. 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İş-
letmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a
gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz
ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes ara-
sındaki, 2 Ağustos 2019 başlangıç, 31

Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel fut-
bolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedil-
miştir." denildi.  Öte yandan, Karadeniz
ekibinin internet sitesinden yayımlanan 
teşekkür mesajında, "Takımımıza yaptığı
katkılardan dolayı Ivanildo Fernandes'e 
teşekkür ediyor, Trabzonspor sonrası 
kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi 
yer aldı. DHA

ANTALYASPOR Teknik
Direktörü Tamer Tuna,
"Göztepe maçını kazan-
mak istiyoruz. Bu kesin.
Kazanacak potansiyeli
olan bir takımımız var.
Futbolcular artık kendi-
lerinin farkında. Geçmiş
dönem ki kötü enerjileri
kayboldu" dedi. Süper
Lig’in 18’inci haftasında sahasında Antal-
yaspor sahasında Göztepe’yi konuk ede-
cek. Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör

Tamer Tuna, mücadele öncesinde
basın mensuplarına açıklamalarda
bulundu. Tuna, yönetimle yaptığı gö-
rüşmelerin ardından kırmızı beyazlı
ekibin, bu sezon sonunda Süper Lig'e

devam eden bir takım olarak kalmasını
sağlama hedefiyle görevine başladığını
söyledi.  Takımın ligin ilk yarısında uzun
süre maç kazanamaması nedeniyle oyun-
culardaki fiziksel ve oyun kurgusundaki ge-
rilemeye yönelik tedbirler aldığını anlatan
Tuna, futbolcularının hazırlık maçları ve
kupa karşılaşmasındaki Göztepe galibiye-
tiyle moral bulduğunu söyledi.

Buradan çıkmak zorundayız

Takımın fiziksel ve oyun kurgusu da yapa-
bileceklerini farkına varması için teknik
heyet olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan
Tuna, “Kamp döneminde ve hazırlık maç-
larında futbolcuların neler yapabileceğini
gördüm. Düşme hattındayız ve oradan
çıkmak zorundayız” ifadelerini 
kullandı.

TRABZON’DA FERNANDES’LE YOLLAR AYRILDI

Hedef Göztepe maçı
SP  R

Gençlik ve spor Bakanlığınca düzenlenen spor
Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayına katılan
MHp Kocaeli Milletvekili sancaklı, "Şu an gelinen
noktada kulüplerimiz iflas etmiş durumda" dedi

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski
milli futbolcu Saffet Sancaklı,
Gençlik ve Spor Bakanlığınca

Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri
ve Federasyonları Çalıştayı'nın Türk
sporunda yeni bir sayfa açacağına
inandığını söyledi. Türk sporunun
büyük problemlerinin olduğunu akta-
ran Sancaklı, "Yıllardır bunları dile geti-
riyoruz. Gittikçe batağa gidiyoruz. Şu
an gelinen noktada kulüplerimiz iflas
etmiş durumda." dedi. Kulüplerin yaşa-
dığı sorunların taraftarları statlardan
uzaklaştırdığını vurgulayan Sancaklı,
"Durum böyle olunca bundan herkes
rahatsız olmaya başladı. Süper Lig'deki
seyirci ortalaması 13 bine düştü. TFF 1.
Lig'de ortalama 2 bin 800. Artık millet
statlardan kaçmaya başladı. Yayıncı ku-
ruluş parayı kurtaramadığını söylüyor.
Kulüpler reklam alamıyor. Durum çok
kötüydü. Bu iş başta Gençlik ve Spor
Bakanlığı olmak üzere hepimize düşü-
yor. Bakanlık ve Meclis'in bunu durdur-
ması lazım. Kulüpler devamlı Ankara'ya
gelip Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkı-
yor, Bakan Bey'e ve bize geliyor-
lar. Bir şeyler istiyorlar. Bu iş
artık dipsiz bir kuyu. Bu
kuyuya ne atarsanız
atın aşağı gidiyor."
diye konuştu.

Taraftarlar
ayrıştı

Gelişmelerin
taraftarları
düşman et-
tiğini savu-
nan Saffet
Sancaklı,
şöyle
devam
etti: "Ta-
raftar ay-
rıştı.
Eskiden ta-
raftarlar bir-
birini
kızdırırdı, reka-
bet vardı. Şu
anda gelinen
nokta düşmanlık.
Artık iş futbol terö-
rüne doğru gitmeye baş-
ladı. Başarısızlık oldukça,
Avrupa'da bir şey olmadıkça,
istedikleri futbolu göremedikçe ta-
raftarlar birbirine düşman olmaya baş-
ladı. Bu da kulüp başkanlarının işine
geldi. Hangi başkan daha çok saldırırsa
reyting yapmaya başladı. Onu gören
diğer başkanlar da bağırıyor. Böyle
olunca kulüpler birbirine düşman oldu.
Gelinen noktada saygıyı, sevgiyi ve
sportmenliği tamamen arkada bıraktık,
işi kine ve düşmanlığa çevirdik."

Devlet duruma el koydu

Sancaklı, duruma devletin el koydu-
ğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu
işe mutlaka devletin el koyması lazımdı.
Çalıştayın ilk dakikasında kafamda hiç-
bir şey olmayacağına dair şüphe vardı.
Birinci dakikada gördüm ki çok iyi bir iş
yapmışız. Sayın Bakanımız ve ekibini
kutluyorum. Bu çalıştay Türk sporunun
dönüm noktası olabilir. Konuşulanlar
Bakanlıkta toplanacak. Kısa bir sürede
yapılacak çalışmanın ardından rapor çı-
kacak. Bu raporun sonunda kulüpleri
ve federasyonları nasıl ayakta tutacağı-
mız, bir daha böyle bir şey yaşamamak
için hangi sistemi kurmamız gerektiğine
belirleyeceğiz ve mecliste yasaları çıka-
racağız. Türk sporu böylelikle yeni bir
sayfa açacak."

Kulüpler yasasını çıkaracağız

Saffet Sancaklı, spor federasyonları ve

kulüplerle ilgili yasanın yakında çıkaca-
ğını söyledi. Yasanın çıkmasına daha
önce kulüp başkanları ve yöneticilerinin
engel olduğunu anlatan MHP Milletve-
kili, "Bir kulüp başkanı 10 milyon dolar
borçla alıyor, 5 sene yönetim, giderken
150 milyon dolar borç bırakıyor. Bir
enkaz ve facia bırakıyor. Yasada aradaki
140 milyonu soracak kimse yok. Kulüp-
ler Birliği Yasası 8 yıl önce yazıldı.
Güzel de bir yasaydı. Şimdi onu gün-
celleyeceğiz. Bir madde de kulüp baş-
kanları ve yöneticilerin bulundukları
dönemdeki zarardan sorumlu olması.
Bunu kulüp başkanları ve yöneticiler çı-
karttırmadı. Siyasilere baskı yaptılar.
Çünkü çıkarsa istedikleri gibi at oynata-
mayacaklar. Şu anda çiftlik gibi yöneti-
yorlar. Başkanın iki dudağının arasında.
Oyuncuyu alıyorlar ama o parayı nasıl
ödeyeceksin, kimin cebinden çıkıyor, bu
kulüp ne hale düşecek umurlarında
değil. Meclise gittiğim günden beri ku-
lüpler birliği yasası diye bastırdım.

Bugün

geli-
nen noktada ça-

lıştayın ardından bu yasayı meclise
getireceğiz, inşallah da çıkaracağız."
şeklinde görüş belirtti.

Evin yaramaz çocuğunu idare
ediyorlar

Sancaklı, UEFA Finansal Fair Play ku-
rallarının uygulanması durumunda
bazı büyük kulüplerin küme düşürül-
mesi gerektiğini ancak UEFA'nın buna
müsaade etmediğini bildirdi. Uzun za-
mandır kulüpleri UEFA'nın yönettiğini
kaydeden Saffet Sancaklı, şöyle ko-
nuştu: "Yasayı kulüp başkanları istiyor.
Onların da başı belada, kurtulamıyor-
lar. Türkiye'nin en zengin adamı bir ku-
lübün başına geldi ama çözemiyor.
Sistem kilitlenmiş. Para koymak istiyor-
sun ama UEFA ile FIFA buna müsaade
etmiyor. Yıllardır kayyum olarak atan-
mışlar. UEFA, sezon başı harcama li-
mitlerini belirliyor. O limiti geçtiğin
zaman turnuvalara katılamama, trans-
fer yasakları veriyor. Bundan sonrası
küme düşme. Aslında büyüklerimizin
bir kısmının Finansal Fair Play kuralları
gereği küme düşmesi lazım ama UEFA
müsaade etmiyor. Türkiye'de dönen
para 2 milyar dolar. 300-400 yabancı
futbolcu oynuyor. 500 milyon dolar da

yayıncı kuruluş veriyor. Büyüklerden bi-
rinin küme düştüğünü düşünsenize. 2
milyar ve yayın olmayacak, 300-400 ya-
bancı futbolcu ne yapacak? Evin yara-
maz çocuğunu idare ediyorlar ama
deniz bitti." Kulüpleri bir hastaya ben-
zeterek "Bundan sonra bu hasta tedavi
olacak. Bu kulüpleri yaşatmak zorun-
dayız." diyen Sancaklı, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Çalıştaya katılan herkes ikna
oldu ama sokaktaki taraftarı ikna et-
mezsek hiçbir şey yapmamış oluruz.
Ben elimden geleni yapacağım ama
herkesin yapması lazım. Transfer sezo-
nunda taraftarlar oyuncu alınması için
bastırıyor ama aslında kulüp iflas etmiş.
Bunu aldırarak kulübe kötülük yapıyor-
lar. Buradaki en haklı ve masum taraf,
taraftarlar. Lütfen bir süre kulüpleri
transfer için sıkıştırmayın. Alamazlar.
Kulüp başkanları çıkıp anlatsın. Bu mil-
let anlayışla karşılar."

TFF Başkanlığı'na dair

MHP Milletvekili Sancaklı, Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı
hedefi olmadığını ancak ihtiyaç duyul-

ması halinde görev alabileceğini dile
getirdi. Gelecek 4 yılda milletvekili

görevinin bulunduğunu hatır-
latan Sancaklı, "Şu anda

milletvekiliyim. TFF Baş-
kanı olmama gerek yok.

Çalıştayın sonunda bu
işi becerirsek sistem
kurulduktan sonra
kimin başkan oldu-
ğunun önemli ol-
mayacak.
Milletvekilliğinden
sonra böyle şerefli
bir görev tabii ki
olabilir. TFF Baş-
kanlığı gibi bir ha-
yalimiz yok. Zaten
futbolun içindeyim.

Yarın, Türk futbo-
luna hizmet etmek

için orada olmamız
gerekirse orada oluruz

ama şu anda mümkün
değil." değerlendirmesinde

bulundu.

Şampiyonluk adayı kim?

Saffet Sancaklı, Süper Lig'deki şam-
piyonluk adayıyla ilgili, "Dört büyükle-
rin bir istikrarı yok. Bir hafta iyiler,
sonrasında yoklar. Şu an en istikrarlı
takım olarak Sivasspor'u görüyorum.
Çok büyük yıldızları yok ama bir stan-
dartları var. Rıza Çalımbay hocayı ve
yönetimi tebrik ediyorum. O standart
lig sonuna kadar devam edebilir. Bü-
yüklerde de kim daha çabuk toparla-
nırsa öne geçer ama öyle bir fotoğraf
görmüyorum." diye konuştu.

VAR'a karşıyım

Sancaklı, Video Yardımcı Hakem
(VAR) uygulamasına karşı olduğunu
belirtti. VAR'ın futbolun doğasını öldür-
düğünü savunan eski milli futbolcu,
"VAR'a karşıyım. Düzgün olan VAR'a
da karşıyım. Türkiye'de düzgün uygu-
lanmıyor, ona komple karşıyım. VAR,
bence futbolun doğasını öldürüyor.
Futbol hatasıyla iyisiyle kötüsüyle sevili-
yor. VAR'ın adalet getirdiğini söylüyor-
lar. Biraz Anadolu takımlarının işine
gelmiş gibi ama futbolun içinde barın-
dırdığı şeyleri engelledi. Türkiye'deki
VAR'a hepten karşıyım. Üç hakem
VAR'da 24 kameradan seyrediyor, 4
hakem de sahada bulunuyor. 7 hakem,
24 kamera var ama doğru karar veremi-
yorlar. Doğru, düzgün, şerefli, haysi-
yetli, onurlu insanları koymazsan bin
tane kamera, 500 tane VAR koy ama
adalet gelmez." ifadelerini kullandı.
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sancaklı, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden arda Turan'ın kaza-
nılması gerektiğini söyledi. arda Turan'ın bazı hatalar yaptığını anlatan san-

caklı, şöyle devam etti: "Hepimiz hata yaptık. arda uçakta
bir hata yaptı, olabilir. arda o olayın üstüne Fatih hoca ve yö-

neticilerle aradaki problemi kişiselleştirdi. Basın toplantısında
milli takımı bıraktığını söyledi. arda, Barcelona'da oynuyordu.

Bizim gururumuz, Türkiye'yi temsil etti. arda şimdi 32 yaşında.
Mutlaka kazanmak lazım. Fatih hoca arda'yı silmişken 'Kazan-
mak lazım.' diyor. Doğru söylüyor. Burada en büyük görev ar-
da'ya düşüyor. Bu yaşta futbolu bırakacak hali yok. Bir yerde
oynaması lazım ama orada arda Turan gibi oynaması lazım.

arda hatalarını kabul edecek ve 'Bundan sonra arda Turan ola-
cağım.' demesi lazım. yetenek duruyor, kaçmıyor. arda'yı bir ta-

kımda oynarken görürsem sevinirim." Türkiye'de forma giyen
golcüleri değerlendiren saffet sancaklı, "Şu anda sivassporlu

yatabare, alanyaspor'daki Cisse her türlü gol atıyor. Trab-
zonspor'un santrforu sörloth enterasan bir oyuncu. stoper-

lere bir tüyo vereyim; arkasını döndüğünde sol tarafını
kapatın. Hala açık bırakıyorlar ve adam vurup gol atıyor.

Fenerbahçe'de Muric'i çok beğeniyorum. Böyle devam ederse 1-2 se-
nede avrupa'nın en iyi takımlarında görürüz. Beşiktaş'ta Burak

biraz sendeledi. Umut nayir fena santrfor değil ama fazla
şans bulamıyor. Galatasaray'da Falcao var. Futbol-

culuğuna diyecek bir şey yok." şeklinde
görüş belirtti.

Arda Turan'ı 
kazanmak gerek

Enes Ünal çıtayı
yükseltecek

Real Valladolid'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, gelecek
sezon yukarıya doğru bir adım daha atmak istediğini söyledi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüp-
lerinden Real Valladolid'de forma
giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Enes
Ünal, gelecek sezonki hedefini "yukarı
doğru bir adım" olarak belirledi. Gele-
cek sezon hangi takıma gideceğinin
çok farklı faktörlere bağlı olduğunu ve
bunun planının yapılamayacağını vur-
gulayan Enes, "Benim için en önemli
şey gün ve gün daha iyiye gitmek, ça-
lışmak ve işimin hakkını vermek.
Ondan sonra elbette daha büyük ku-
lüplere gitmek isterim. Bu işin bir planı
yok ama daha yuka-
rıya doğru bir adım
atmak istiyorum. Ba-
kalım." diye konuştu.
Bursaspor'dan ayrı-
lıp Manchester
City'ye gittiğinde 18
yaşında olduğunu
hatırlatan Enes, "O
dönemde orada ka-
lamayacağımı ve ki-
ralık bir başka
takıma gitmem ge-
rektiğini biliyordum.
sadece avrupa'ya
bir adım atmak ve
tecrübe kazanmak
istemiştim. Bunu da
Hollanda ve Belçi-
ka'daki dönemle-
rinde iyi şekilde
başardığımı düşünü-
yorum." dedi. İspan-
ya'da Villarreal'a
geldiği 2017-2018
sezonundaki ilk yılını
"ne çok iyi ne de çok
kötü" diye yorumla-
yan Enes, "Bazı an-
laşmazlıklardan
dolayı kiralık olarak
gitmek zorunda kaldığını, ikinci sezo-
nunu geçirdiği Valladolid'de kendini
belli bir düzeni yakalamış gibi hissetti-
ğini ve bunun da olumlu etkilerini gör-
düğünü" kaydetti.

Sıkıntılar olabiliyor

Enes, sözlerine şu şekilde devam etti:
"sürekli aynı takımda oynayamamanın
bazı sıkıntıları elbette var. Bunun, insan
ve futbolcu olarak beni daha farklı şe-
kilde olgunlaştırdığını hissediyorum.
Kimsenin sana hiçbir şey vermeyece-
ğini, senin zorlayarak alman gerekti-
ğini öğrendim. Ve bunu da gittiğim bir
çok takımda başardım. Çünkü gittiğim

takımlarda kimse bana 'al, Enes forma
senin' ya da 'sen bizim oğlumuzsun,
yıldızımızsın' demedi. Hep çalışmak
hep zorlamak zorunda kaldım ve bu da
beni farklı şekilde geliştirdi." Vallado-
lid'de her şeyin iyi gittiğini dile getiren
genç forvet, "Gol atmanın pek kolay ol-
madığı bir takımda oynuyorum. Bunun
farkında olarak buraya gelmiştim.
Bazen zor günler bazen de gol attığım
güzel günler oldu. ama bizim için
takım olarak en önemlisi ligde kalmak.
Ben de bunun için en iyi performansı

vermeye çalışıyorum. Goller geldi-
ğinde tabiki mutluluk daha da farklı
oluyor." ifadelerini kullandı.

Faydalı bir futbolcu olmaya
çalışıyorum

"Kendi kapasitenin şu ana kadar yüzde
kaçını sahadaki performansına yansı-
tabildiğini düşünüyorsun?" şeklindeki
bir soruya ise Enes, "yüzdenin yüzde
100'ünü bilmediğimiz için yüzde ka-
çında olduğu hakkında bir yorum ya-
pamam. Bu da zaten hem futbolcu
hem insan olmanın en güzel yanların-
dan biri. ne kadar kendinizi geliştirebi-
leceğinizi, randımanınızın ne kadar

artabileceğini bilmiyorsunuz. Ben sa-
dece her gün kalkıp kendimi en iyi şe-
kilde geliştirip, çalışıp, işime, para
kazandığım yere ve ülkeme faydalı bir
futbolcu olmaya çalışıyorum." cevabını
verdi. sahada elinden gelenin en iyi-
sini yaptığını düşündüğünü ancak
bazen kendi kontrolünde olmayan du-
rumlardan etkilenebildiğini aktaran
Enes, "performansıma gol açısından
bakarsak burada olmamın bana katkısı
olduğunu düşünüyorum. Çünkü maç
başına 6-7 pozisyon bulabileceğiniz bir

takımla maç başına 1 ya da
en fazla 2 pozisyon bulabile-
ceğiniz bir takım aynı değil.
Ben bundan hiçte şikayetçi
değilim." açıklamasında bu-
lundu.

Gol atmak farklı şey

"Leganes'e karşı attığın iki
golün ardından (En iyi
maçım değildi) demen İs-
panyol basınını şaşırttı. Gol
ve iyi futbol arasındaki den-
geyi nasıl görüyorsun?" so-
rusunu ise Enes şu şekilde
yanıtladı: "Valladolid'de ilk 6
ayımdan sonra ikinci bir for-
vet gibi, neredeyse bir 10
numara gibi oynamaya baş-
ladım. ama beklenti hala bir
9 numara , daha fazla gol
atılması. sürekli gol atılması
isteniyor. Forvetin en büyük
görevi bu ama, onun dışında
futbol oynamak ve gol
atmak benim için aslında iki
farklı şey. Gol atmak o topu
kalenin içine sokmak. Diğer
yandan futbolun gerektirdiği,
bir çok yapmanız gereken
şey var. Örneğin geçen

sezon deplasmandaki Real Betis ma-
çındaki performansım. Valladolid'de
çok iyi maçlar çıkardım. Benim İspan-
yollara söylemek istediğim buydu."

En büyük olayı Avrupa
Şampiyonası

avrupa Şampiyonası ile ilgili görüşle-
rini de dile getiren milli futbolcu, "Bu
senenin en büyük olayı. Bu, özellikle
Türk futbolcular için öyle. Benim için
de gerçekten çok önemli bir turnuva ve
orada olmak istiyorum. Oraya çok
hazır ve çok özgüvenli bir şekilde git-
mek istiyorum. En önemli hedefim bu
diyebilirim" dedi.
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G alatasaray, Süper Lig'in 18. ve
ikinci yarının ilk hafta müsabaka-
sında bu akşam Yukatel Denizlis-

por'u konuk edecek. Türk Telekom
Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da
başlayacak. Mücadelede hakem Yaşar
Kemal Uğurlu düdük çalacak. 
Ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen
sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 7 galibiyet, 6
beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray,
topladığı 27 puanla devre arasına lider
Demir Grup Sivasspor'un 10 puan geri-
sinde 7. sırada girdi. Yukatel Denizlispor
ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgiyle 22
puan topladı ve ilk yarıyı 11. sırada ta-
mamladı. Ligin ilk haftasında oynanan
maçı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

İki eksik var

Galatasaray'da 2 futbolcu bugünki müsa-
bakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı
ekipte sakatlığı bulunan Florin Andone'nin
yanı sıra, sıtma teşhisi konan yeni transfer
Henry Onyekuru sahada yer alamayacak.
Galatasaray'da yabancı sınırı nedeniyle ilk
yarıda tercih edilmeyerek lisansı çıkarılma-
yan Martin Linnes, uzun süreli sakatlıktan
kurtulan Emre Akbaba ve lisansları çıkartı-
lan yeni transferler Jesse Sekidika ile Mar-
celo Saracchi teknik direktör Fatih Terim'in

görev vermesi durumunda oynayabilecek.
Sarı-kırmızılı takımda dört futbolcu sarı
kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasa-
ray'da Marcao, Younes Belhanda, Mario
Lemina ve Adem Büyük, yarınki müsaba-
kada sarı kart görmeleri halinde 19. haf-
tada deplasmanda yapılacak İttifak
Holding Konyaspor maçı öncesi cezalı du-
ruma düşecek.

Galatasaray taraftarının önünde

Sarı-kırmızılı takım, 22 gün sonra saha-
sında taraftarının önünde maça çıkacak.
Ligde ilk yarının son maçında 28 Aralık
2019'da Antalyaspor'u ağırlayan 
Galatasaray, 22 gün aradan sonra tarafta-
rının önünde Yukatel Denizlispor'u konuk
edecek.

Galatasaray ile Denizli 40. maça çıkıyor

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper
Lig'de yarın 40. kez birbirlerine rakip ola-
cak. İki ekip arasında geride kalan 39
maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle ka-
pattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsa-
bakada ise eşitlik bozulmadı. 
Sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne,
Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi. 
Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan
maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

beşİktaş ile lider Demir
Grup Sivasspor, Süper
Lig'de bugün 28. kez karşıla-

şacak. İki takım arasında geride kalan
27 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 9
galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere
sonuçlandı. Beşiktaş'ın 37 golüne, Si-
vasspor 31 golle yanıt verdi. Sezonun ilk
yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi
ekip 3-0 kazandı.

Beşiktaş'ın evindeki maçlar

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipli-
ğinde oynanan lig maçlarında galibiyet
sayısı bakımından eşitlik bulunuyor. Be-
şiktaş, 12'si İstanbul'da, biri Ankara'da
olmak üzere ev sahipliği yaptığı 13 lig
maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, aynı
sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki
takım arasında 3 müsabaka da berabere
bitti. Siyah-beyazlı ekip, ev sahipliğindeki
maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 16 gol
gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçı
konuk takım 2-1 kazandı.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 27 lig maçından hiç-
biri golsüz bitmedi. Geride kalan maç-
larda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol

yollarında suskun kalırken, 0-0'lık so-
nuca rastlanmadı. Süper Lig'de iki maç-
lık mağlubiyetin ardından
Gençlerbirliği'ni yenerek devre arasına
giren siyah-beyazlılarda Victor Ruiz sarı
kart cezası nedeniyle yarınki mücade-
lede forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ay-
rıca sakatlıkları bulunan Dorukhan
Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor
maçında yer alamayacak.

Sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu

Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçı
öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sını-
rında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut
Nayir, Gökhan Gönül, Necip Uysal ve
Muhammed Elneny, yarın sarı kart gör-
meleri halinde gelecek hafta Göztepe ile
deplasmanda oynanacak mücadelede
görev yapamayacak.

Ligde 5 maçtır gol yiyor

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta ka-
lesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı
ekip söz konusu 5 karşılaşmada Hes
Kablo Kayserispor, Kasımpaşa,
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe
ve Gençlerbirliği karşısında kalesinde
toplam 9 gol gördü.

İzmir spor 
kenti olacak

İzmİr Spor Kulüpleri Birliği Vakfı
(İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir Ti-
caret Odası'nda düzenlediği basın

toplantısında, İzmir'i spor kenti kimliğine kavuş-
turacaklarını söylediİzmir'in marka futbol ku-
lüplerinin olduğunu dile getiren Erten, "Büyük
kulüplerimiz ile şehrimizi bir spor kenti yapabili-
riz. Şehrimiz bunu çok hak ediyor. Bu anlamda
İzmir'in dünyada hızla gelişen spor ekonomisin-
den ve spor turizminden daha fazla pay alması
için, sonuç ve hedef odaklı olarak hepimiz çalış-
malıyız. Bu konuda kulüplerimizle, turizm işlet-
melerini içinde bulunduran Turizm İşletmeleri
Konfederasyonu ve İzmir Ticaret Odası'yla,
yerel merkezli yönetimlerimizle işbirliği yapaca-
ğız" diye konuştu.

Bakan'a teşekkür etti

İzmir'e yeni statların yapıldığını ve inşaatların
hızla ilerlediğini ifade eden Erten, "Statlarımız
konusunda epey yol alındı. Destek ve emek
veren tüm yöneticilerimize, değerli siyasi temsil-
cilerimize, Gençli ve Spor Bakanlığı yetkililerine.
Sayın Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na, İz-
mirlilere ve kulüplerimize teşekkür ederim. Göz-
tepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı
Yaşam Merkezi kapılarını 26 Ocak'ta Beşiktaş
maçıyla açacak. Alsancak Stadı gelecek seneye
yetişecek. Karşıyaka Stadı'nda ise 3'üncü ihale
yapılacak. Artık İzmir'de milli maç da izleyece-
ğiz. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun İzmir
ve Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük spor adam-
larından olan Adnan Süvari adıyla oynanması
için çalışmalarımız da sürüyor" dedi. 

lacİvert-beyazlı
takım, ligde 17. galibiye-
tini elde etti. Anadolu

Efes, Larkin ve Sertaç’ın sayılarıyla
maça 5-0'lık seriyle başlamasına
rağmen ASVEL, 2. dakikada 5-5 be-
raberliği yakaladı. İlk dakikalarda
pota altını kapatmakta zorlanan
ama Pleiss'in oyuna girmesiyle bo-
yalı alanda daha iyi savunma yapan
ev sahibi ekip, Larkin'in üst üste sa-
yılarıyla 7. dakikada 10 sayılık üs-
tünlük (26-16) yakaladı. Periyodun
son dakikası içinde 13 sayılık fark
(33-20) yakalayan Anadolu Efes, bu
farkı korudu ve ilk çeyreği 35-22
önde tamamladı.

Salonu dar ettiler

Mücadelenin 2. periyoduna da 5-
0'lık seriyle başlayan lacivert-beyaz-
lılar, Buğrahan'ın 3 sayılık basketiyle

12. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı:
40-22. ASVEL'in 9-0'lık serisiyle
maçın 14. dakikası 40-31 Anadolu
Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Dışarı-
dan sayılar üreten lacivert-beyazlı
ekip, ilk yarıyı 60-45 önde tamam-
ladı. Maçın ilk yarısında 60 sayı
bulan Anadolu Efes, kulüp tari-
hinde ve Avrupa Ligi'nde ilk yarı-
daki en yüksek skoruna ulaştı.
Lacivert-beyazlı takım, bir ara farkı
23 sayıya (70-47) kadar çıkardığı 3.
periyodu 81-63 önde geçti. Beaubo-
is'nın 3 sayılık basketleriyle son peri-
yoda başlayan Anadolu Efes, 34.
dakika farkı 25 sayıya (92-67) çı-
kardı. Lacivert-beyazlı takım, baştan
sona üstün götürdüğü karşılaşmayı
101-74 kazandı. Anadolu Efes'in
oyun kurucusu Shane Larkin, 29
sayının yanı sıra 6 ribaunt ve 7
asistle oynadı.

Fırtına Kasımpaşa’yı
beklemeye geçti

trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci
haftasında pazar günü sahasında oy-
nayacağı Kasımpaşa maçının hazırlık-

larına başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ya-
pılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde ça-
lıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci
gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleş-
tirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam
eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Daniel
Sturridge antrenmanda yer almadı. Bordo-mavili-
ler, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı
hazırlıklarını tamamlayacak.

Buca’dan Fenerbahçe’ye
İzmİr Amatör Lig ekiplerinden Buca
Belediyespor'un 16 yaşındaki kalecisi
Ömer Türker Fenerbahçe'ye transfer

oldu. Buca Belediyesi'nin genç yetenekleri ülkeye
kazandırmasından gurur duyduğunu söyleyen
Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, genç ka-
leci Ömer Türker'i tebrik etti. Kılıç, "Bucalı genç-
lerimizin uyuşturucuyla değil sporla, sanatla,
bilimle anılması için var gücümüzle çalışmaları-
mıza devam edeceğiz. Ömer kardeşimizin azmi
ve isteği tüm kentimize örnek olacaktır. Kendisi-
nin ileride Milli Takımımızda ve Avrupa'da da
bizim göğsümüzü kabartacağına gönülden ina-
nıyorum” şeklinde konuştu.

CIMBOM GALIBIYETLE
BASLAMAK ISTIYOR
Galatasaray, Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk hafta müsabakasında bu akşam Yukatel Denizlispor'u konuk edecek

Galatasaray ile Denizlispor, lig tari-
hinde İstanbul'da 19 kez karşı karşıya
geldi. Geride kalan maçlarda Galatasa-
ray 13, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3
müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-

kırmızılılar, evinde attığı 40 gole karşılık,
kalesinde 16 gol gördü. Taraflar ara-
sında İstanbul'da son lig maçı 2009-
2010 sezonunda oynandı ve
Galatasaray 4-1 galip geldi. DHA

Sarı kırmızılılar üstün

Zirvede zorlu mücadele
Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bu akşam 28. kez karşılaşacak. İki takım arasında 
geride kalan 27 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı

Avrupa’nın kralı Anadolu Efes

Ali
Erten



T ürk havacılık tarihine Bedriye Tahir Gök-
men, 1930'lu yıllarda ilk Türk kadın pilotu
olarak adını yazdırması sonrası Atatürk’ün

manevi kızı Sabiha Gökçen de 1936 yılında dün-
yanın ilk kadın savaş uçağı pilotu unvanı aldı.
1993 yılından itibaren ise Türkiye’de ticari hava-
yollarına kadın pilotlar katılmaya başladı. Türk
Hava Yolları’nın ilk kadın pilotu ve ilk kaptan
pilotu da o tarihlerde Emel Arman oldu. Airbus
340 tipi uçaklarda 2. pilot koltuğunda oturan
Arman, 1997 yılında Atlas Okyanusu'nu geçerek
ABD'nin New York kentine gitti ve "okyanusu
aşan ilk Türk kadın pilotu unvanını aldı. Kadın
pilotlarla kokpitte görev alan erkek kaptan pilot-
lar da meslektaşlarından onlardan övgüyle 
bahsediyor.

Rekor kırıldı

Daha önce sadece Türk Hava Kuvvetleri'nde
olan pilotluk eğitiminin, sivil okullara da veril-
mesiyle Türk sivil havacılığında birbiri ardına
kadın pilotlar uçmaya başladı. THY’de 2006 yı-
lında 6 olan kadın pilot sayısı da 2020 yılı itiba-
riyle rekor düzeyde artarak 211’e çıktı. THY’de
kadın pilot sayısı tüm zamanların rekoru olarak
tarihe geçti.

THY birinci sırada

THY, dünyada en çok kadın pilotun görev yap-
tığı sayılı havayolu şirketlerinden biri oldu.
THY’de artık eğitimdekiler de dahil zorlu sınav-
ları geçen kadın 39 kaptan ve 172 de first officer
olarak adlandırılan ikinci pilot bulunuyor. Bu pi-
lotlar arasında THY Uçuş Akademesi’nden me-
zunlar, asker kökenli olanlar, herhangi bir okulun
pilotaj bölümünden mezunlar var. Her geçen yıl
uçak filosu ve uçtuğu nokta sayısı artan THY
büyümesine paralel olarak bünyesine yeni pilot-
lar da katıyor. THY en çok kendi pilotunu yetiş-
tirmek adına üniversite mezunu adaylardan
seçiyor. THY’de bunun yanı sıra yabancı kadın
pilotlar da bulunuyor.

Mesleğime aşığım

Türk Hava Yolları’nda görev yapan Boeing 737
uçaklarında görev alan kadın pilotlardan Selin
Sevimli, Didem Bayrakdar ve İrem Poyraz da,
Demirören Haber Ajansı’na(DHA) konuştu.
THY’de 8 yıldır uçan Anadolu Üniversitesi Pilo-
taj bölümü mezunu Selin Sevimli, pilot olmaya
lisedeyken bir kadın kaptanı kokpitte görmesiyle
başlamış. THY’nin 29 yaşındaki Boeing 737
kaptan pilotlarından Selin Sevimli, “Pilotluk ma-
ceram aslında bir kadın kaptanın kokpit de gör-
memle başladı.Bu anlamda pilot olmak benim
de dikkatimi çekmişti. Lise yıllarımda çevremi in-

celeyip mesleklerle ilgili araştırma yaparken ger-
çekten beni çok etkilemişti. Bu mesleği araştır-
maya başlamıştım. Daha sonra ise Anadolu
Üniversitesi’nin pilotaj bölümü olduğunu öğren-
dim ve bu bölümü orada okuyabileceğimi gör-
düm. Bu bölüme hazırlandım ve girdim.
THY,  bayrak taşıyıcı bir şirket ve çok önemli bir
şirket. Dünyanın bütün noktalarına bayrağımızı
taşımak ve THY’de uçmak öncelikle benim için
bir gurur. Mesleki anlamda da böyle güzel bir
şirket de işimi yapabildiğim için bu konuda çok
mutluyum.” dedi.

İnsanlar mutlu oluyor 

Eşi de pilot olan THY kaptan pilotu Selin Se-
vimli, “Son dönemde biraz daha aşina olun-
maya başlandı. fakat şaşıran yolcularımız
olabiliyor. Bazen anons da sesimizi duydukla-
rında kabin ekibimize şaşkınlıklarını ve mutlu-
luklarını ileten yolcularımız oluyor” dedi ve
ekledi: “Bu tabii ki de bizi çok mutlu ediyor.
Uçuş sonrası da denk geldiğimiz yolcularımız da
bize mutluluklarını, duygularını dile getirdikle-
rinde bize her zaman motivasyon kaynağı olu-
yor. Umarım günden güne sayımız artarak
devam eder ve bu artık olağan halde devam
eder”

Bütün kadınlara tavsiye ederim

Kadın erkek olarak değil, kokpitte oturan herke-
sin minimum sağlaması gereken şartları sağla-
yan herkesin pilot olabileceğini dile getiren
Sevimli, “Mesleğin kendilerine uygun olacağını
düşünen gençlere her zaman detaylı bilgiler ver-
mek işin özünü anlatmak bizim için de mutluluk
tabii ki de sayılarımızın artarak devam etmesini
çok isterim. Her mesleğin zor olduğunu düşü-
nüyorum. Pilotluğu kadınlarımıza da tavsiye
ediyorum çünkü ben mutluyum yaptığım işten.
Çok haz alıyorum o yüzden bu mesleği seçmeye
karar veren herkese tavsiye ediyorum. İlk kez
annem babam benim uçuşuma denk gelmişti
benim anons da pilot koltuğunda oturduğumu
öğrenmişlerdi ve bu çok büyük mutluluktu. Bu
benim üniversitedeyken de hayalimdi ailemi bir
gün uçtuğum uçakta ağırlamak. Bu benim için
gurur vericiydi” diye konuştu.

Cinsiyet ayrımı yok

Yeditepe Üniversitesi elektrik elektronik mühen-
disliği mezunu olan ve yurt dışında da master
yapan 32 aşındaki Didem Bayrakdar da Türk
Hava Yolları’nda 2 yıldır ikinci pilot olarak uçu-
yor. 6,5 sene özel sektörde çalıştıktan sonra bir
özel uçuş okulunda aldığı eğitim sonrası THY
ile yolları kesişen babası da pilot olan Bayrakdar,

“Pilot olmak istiyordum.Ailemin de desteği ile
özel bir uçuş okulunda pilotluk eğitimini ta-
mamladım. Şu anda da THY’nin Boeing 737
tipi uçakların filosunda ikinci pilot olarak mesle-
ğimi devam ettiriyorum. THY ile uçmak inanıl-
maz mutluluk ve gurur verici bir duygu. THY
sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en büyük
havayolu şirketlerinden bir tanesi. Türkiye’nin
lokomotif şirketi aynı zamanda milli bayrak taşı-
yıcısı o yüzden bu şirkette görev yapmaktan do-
layı onur duyuyorum. Yolcular körükten veya
merdivenden gelirken beni gördüklerinde gü-
lümsediklerini görüyorum. Çocukların el salladı-
ğını görüyorum bunlarda beni inanılmaz mutlu
eden anlar oluyor” dedi.

Destek görüyoruz 

Pilot olmak isteyen tüm kadınlara pilotluğu tav-
siye ettiğine vurgu yapan Bayrakdar, “Pilot
olmak isteyip bana soranlara bu mesleğin avan-
tajlarını, dezavantajlarını zorluklarını güzel ve
keyifli taraflarını anlatıyorum. Ama bana sor-
duklarında önerir misiniz diye çok mutlu olarak
severek yaptığım için olmak isteyen herkese öne-
riyorum. Ben bu meslekte kadın erkek ayrımına
çok da fazla inanmıyorum. Bu koltuğa oturan
herkes belirli bir eğitimden geçiyor. Belirli bir ba-
şarı sağlamaları gerekiyor. Belirli bir standarda
ulaşması gerekiyor. Şirketimizde görev yapan
tüm pilotlarımız kadın veya erkek olsun bu işi la-
yıkıyla icra ediyorlar. Pilot olmak isteyen herkese
tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Erkek pilotları-
mızdan her hangi bir ayrımcılık görmedik ve on-
lardan da destek görüyoruz. Çocuklarımın da
ileride pilot olmasını isterim çünkü bu işi severek
isteyerek yapıyorum. Bu meslek zorlamayla, an-
nenin babanın zorlamasıyla yapılacak bir meslek
değil. O sevdanın insanın içinde olması gereki-
yor” şeklinde konuştu.

Uçakların içinde büyüdüm 

Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühen-
disliği bölümü mezunu 28 yaşındaki İrem Poy-
raz da Türk Hava Yolları’nda 2 yıldır ikinci pilot
olarak uçuyor. Babası da pilot olan Poyraz şun-
ları söyledi: “Çocukluğumdan beri uçakların
içinde büyüdüm. Çocukluğum böyle geçti o
yüzden ilerleyen zamanda da benim için en iyi
meslek olduğunu düşündüm. Fazla destinas-
yonlara uçuyoruz bayrak taşıyıcısı olduğumuz
için bu bana gurur veriyor çünkü dünyanın her
yerinde THY’yi tanıyorlar. Biz de bunu temsil et-
tiğimiz için en iyi şekilde hoşumuza gidiyor. Bir
anne kız çocuğu ile çıkıp “bak ben sana demiş-
tim pilot kadın diye sen de olabilirsin” bu çok
hoşuma gitmişti”
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Hayvanseverler eğitimden geçti
HAYVANSEVERLER, hayvanların beslen-
mesi ve ilkyardım konularının anlatıldığı
seminerde biraraya geldi.
Beşiktaş Belediyesi tarafından hayvan
hakları, hayvanların beslenmesi ve uygula-
yanacak ilk yardım tekniklerinin anlatıldığı
bir seminer düzenlendi. Seminerde hay-
vanların hayatlarının kolaylaştırılması için
önce hayvanseverlerin eğitilmesinin amaç-
landığı belirtildi. Zübeyde Ana Kültür ve
Sanat Merkezi’nde gerçekleşen seminere
hayvanseverler yoğun ilgi gösterdi. Beşik-
teş Belediyesi Veteriner Hekimi Tolga Ak-
yıldız, seminerde ilkyardım konusunda
katılımcıları bilgilendirdi. Hayvanseverle-
rin eğitilmesiyle hayvanlara büyük katkı

sağlanacağını belirten Akyıldız, “Beşiktaş
Belediyesi Veteriner İşleri olarak
eğitimlere çok önem veriyoruz. Özellikle
hayvanseverlerin eğitimlerine önem veri-
yoruz. Çünkü hayvanseverleri eğittiğimiz
zaman, bizlerden daha fazla hayvanlarla
içiçe oldukları için acil müdahale ve bes-
lenme gibi konularda hayvanların hayatını
doğrudan etkileyecek düzeyde bilgilendi-
rildiklerinde onların hayat kalitesinide artı-
rabilirler. Acil müdehale ve hayvanların
beslenmesiyle ilgili eğitimler veriyoruz. Bir
sloganımız da var, ‘acil müdehale hayat
kurtarır, beslenme yaşatır’. Bu konudaki
çalışmalarımız Beşiktaş Belediyesi olarak
devam edecek” dedi.

Mustafa Sandal'ın yıllar önce Defne
Samyeli ile birliktelik yaşadığı ve ilişkile-
rini gizleme isteği yüzünden ünlü su-
nucu tarafından terk edildiği iddiası
magazin gündemine bomba gibi
düşmüştü. Konuyla ilgili açıklama-
sında iddiaları yalanlayan Samyeli,
dava açmaya hazırlanıyor. Sam-
yeli, "Mustafa Sandal'ın kitabında
25 yıl önce ilişki yaşadığımıza,
benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşa-
mak istediğim için' onu terk etti-
ğime dair tamamen gerçek dışı
bir iddiaya uyandım bu sabah.
Mustafa Sandal'ın hayatının
dikkat çekmesi için adıma
gerek var mıydı, bilemedim.
Dilerim kendisi bu duruma
netlik kazandırır da 25 se-
nede topu topu 4 kez gör-
düğüm bir sanatçı
arkadaşıma dava açmak
durumunda kalmam"
cevabı ile flaş iddiayı
yalanladı.
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Türk Hava Yolları (THY), kadın pilot
sayısında tüm zamanların rekorunu
kırdı. 2006 yılında sadece 6 olan
kadın pilot sayısı bu yıl itibariyla 
35 kat artarak 211’e çıktı
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İlişkileri konusunda her zaman şeffaf
olduğunu anlatan Defna Samyeli,
“Kimseden saklayacak bir ayıbım,
yanlışım yok. Bugüne kadar olmadı
bundan sonra da olmayacak. Herkesin
bunu böyle bilmesinde fayda var
diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

HEP ŞEFFAF OLDUM

İBB, geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtına ve
şiddetli yağış nedeniyle kirlenen Kilyos sahilin
temizledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına ve şid-
detli yağışın şehir genelinde bıraktığı izleri
yoğun bir çalışmayla sildi. İBB iştiraki İSTAÇ,
bu kapsamda Kilyos’ta hava muhalefeti ile fır-
tına nedeniyle karadan ve denizden sahile
gelen atıkları tespit etti. 14 Ocak Salı günü
bölgede temizlik çalışması başlatıldı. 12 per-
sonel 2 ayrı ekibe ayrılarak Kilyos plajlarını 3
gün boyunca taradı. 4,5 kilometre uzunluğa

ve 142 bin metrekarelik bir alana sahip sahil
atıklardan tamamen temizlendi. Sahilden 450
poşet atık da toplandı.

Kilyos sahili tertemiz oldu
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