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Beylikdüzü Belediyesi Kültür
İşleri Müdürlüğüne Mustafa

Karaoğlu getirildi. Eski Kültür 
İşleri Müdürü Taner Çetin'in İBB
Kültür Başkanlığına bağlı Kültürel
Etkinlikler Genel Müdürü olarak
atanmasının ardından yerine getirilen
Karaoğlu, görevine başladı. Yapılan
devir teslim töreninde Taner Çetin,
Karaoğlu'na başarılar diledi. 
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Agos Gazetesi Kurucusu ve
eski Genel Yayın Yönetmeni

Hrant Dink öldürülmesinin 13’üncü
yıldönümünde öldürüldüğü yerde,
Agos Gazetesi’nin eski merkezinin
bulunduğu Osmanbey’deki Sebat
Apartmanı önünde düzenlenen
tören ile anıldı. Bu yılın anma ko-
nuşmasını Agos Gazetesinin pence-
resinden Dink’in arkadaşı Prof. Dr.
Şebnem Korur Fincancı yaptı. Ailesi
ve sevenleri, Dink’in öldürüldüğü
yere karanfiller bıraktı.  I SAYFA 9
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İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu,

“Sayın Cumhurbaşkanının bahsettiği
süt dağıtımı 100 bine yakın çocuğu-
muza yapılıyor. Görmek isterlerse
Sayın Cumhurbaşkanım benimle bir-
likte İstanbul'da tek tek gideriz ailelere
gezeriz. Bizim dönemimizde veren el,
alan eli görmeyecek” dedi.  I SAYFA 5
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Hrant Dink 
unutulmadı

Çetin’in yerine
Karaoğlu getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin
Zirvesi'ni ateşkesin tahkimi ve siyasi çözüm yo-

lunda önemli bir adım olarak niteleyerek, “Ateşkes ve 
Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos
tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir. Zirvede
alınacak kararlarla güvenlikten ekonomiye birçok alanda
somut gelişmeler sağlanmasını bekliyoruz” dedi. I SAYFA 7
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Havaların soğumasıyla bir-
likte ısınmak için doğalgaz

kullanan vatandaşlar gelen fatura-
larla şok oldu. Aralık ve ocak ayla-
rına ait faturaların yüksek gelmesi,
vatandaşı kelimenin tam anlamıyla
isyan ettirdi. Sosyal medyada isya-

nını dile getiren vatandaşlar fatura-
larını paylaşıp, çalışana ve emekliye
yüzde 5 zam verildiğini hatırlattı.
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet
Akın tüm dünyada doğalgaz fiyat-
larının azaldığını, Türkiye'de ise art-
tığını söyledi. 
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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. 

her Yerde AzAldI tÜrKiYe’de ArttI
Bazı vatandaşlar ise faturala-
rın 2 katına çıkmasına rağmen

ısınamadıklarını vurgulayarak, 
“Isınmak artık lüks oldu” dedi. Sos-
yal medyada doğalgaz faturalarını
paylaşan vatandaşlar, KDV tutarları-
nın da yüksek olduğuna dikkat çekti-

ler. 800 TL fatura gelen bir vatandaş,
130 TL'lik KDV ödediğini belirterek
“Donarak ölelim biz” ifadelerini kul-
landı. 2019'da doğalgaza yapılan
toplam zam oranı yüzde 32.1'i bul-
muştu. 2018'de de doğalgaza yakla-
şık yüzde 30 zam yapılmıştı. I SAYFA 6
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800 lirAlIK FAtUrAYA 130 tl KdV Geldi

Adalar Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu İBB tarafından satın alınan

faytonlarla ilgili açıklama yaptı. Adalar'ın 
dokusuna, ahengine ve genetiğine yerleşmiş
bir modelin bir anda tamamen sonlandırıl-
masıne tepki gösterilen açıklamada, 
“Adalar'ın yaşam akışına katılan herkes, 
Adalar’daki siyasal ve sivil toplum, kulüpler,
dernekler ve diğer bileşenlerin fikri alınma-
dan ve süreçle ilgili bilgi verilmeden geliştiri-
len bu model artık, ülkede alışkanlık haline
gelmiş, kapalı kapılar ardında karar verilen,
halkı ve gerçekleri dışlayan bir modeldir. 
Öyle görünüyor ki bu anlayışın sürmesi 
durumunda, demokratik ve müşterek güven
algısı zedelenecek, bundan sonra 
yapılacakların şüpheyle karşılanmasına 
yol açacaktır” denildi. I SAYFA 5
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Rahşan Ecevit
uğurlandı

Ankara'da önceki akşam 
tedavi gördüğü hastanede

hayatını kaybeden eski Başbakan
Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol
Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan
Ecevit (97) için Kocatepe Camii'nde
tören düzenlendi. Törenin ardından
Ecevit'in cenazesi, toprağa verilmek
üzere, eşi Bülent Ecevit'in mezarı-
nın da bulunduğu devlet mezarlı-
ğına defnedildi. I SAYFA 7
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Veren el, alan 
eli görmeyecek

intizAr
sAhneleri

özledi

Uzun süre müzik çalışmalarına ara
veren İntizar, bundan sonra müzik

çalışmalarına yoğunlaşacağını ve yakında
sürprizleri olacağını 
söyledi. I SAYFA 2
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YAKARSA KOMBIYI
ZENGINLER YAKAR!

FETÖ'nün darbe girişiminde
34 kişinin şehit olduğu 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, hain 
saldırının izlerini hala taşıyor. Köp-
rünün yaya korkulukları ve ayakla-
rında darbeci FETÖ'cü askerlerin
ateşlediği mermi izleri, şehitlerin ha-
tırasını yaşatmak amacıyla onarılmı-
yor. Ancak 165 metre yükseklikteki
köprünün bakım ve onarımı düzenli
olarak yapılıyor. I SAYFA 4
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Darbenin izleri 
hala silinmedi!

Esenyurt’ta yol çalışması 
sırasında doğalgaz borusu

patladı. Patlama sırasında bir kişi
yüzünden yaralanırken, doğalgaz
borusundan yükselen alevler bir bi-
nanın dış cephesine sıçradı. Binanın
zemin katında bulunan vatandaşlar
panikleyerek arka kapıdan çıktı.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi
alırken, İGDAŞ ekipleri de doğalgaz
vanasını kapattı.   I SAYFA 3
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Yükselen alevler 
dış cepheye sıçradı

TBMM Adalet Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Kasta-

monu Milletvekili Hakkı Köylü, kumar
oynadığı yönünde çıkan haberleri 
yalanladı. Köylü, “Bazı soytarıların
ortaya çıkıp benim hakkımda dedikodu
yayması beni hiç küçültmez, benim 
itibarımı da 
zedelemez” dedi.
Köylü, "Öğret-
menevinde kumar
oynanmadığını
hepiniz bilirsiniz.
Benim kumar 
oynamadığımı da
herkes bilir” 
ifadelerini 
kullandı. 
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Bu dedikodular 
beni küçültmez

Hakkı Köylü

CHP Çatalca İlçe Başkanlığı
kongresinin kazananı 

Mehmet Seddar Çoban oldu. 
Av. Kerem Ozan Girgin ile yarışan
Çoban, 220 deleden 169'unun 
desteğini alarak ezici bir çoğun-
lukla ilçe başkanlığına seçildi. 
Rakibi Kerem Ozan Girgin ise 
41 oy aldı. 220 delegeden 210'u oy
kullandı. Çoban bundan sonra 
Çatalca'da her şeyin çok güzel 
olacağını söyledi. 
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Çoban, fark atarak 
başkanlığa seçildiBiZi DiKKATE

ALMADILAR!

Adalar Kent Konseyi
Yürütme Kurulu, İBB

Meclisi'nde alınan 
fayton kararında kendi 

önerilerinin dikkate
alınmadığını belirterek,

“Demokratik ve 
müşterek güven 

algısı zedelenecek”
eleştirisinde bulundu

YALILARA 
ÖZEL KORUMA!

İstanbul Boğazı'nın
simgesi yalılar, gemi

çarpmasına karşı özel sigor-
tayla korunuyor. Çağatay
Brokerlik Genel Müdürü
Taner Çağatay, “Yalı sigor-
tası, diye bir şey yoktur. 
Konutların yangın poliçesi
vardır. Yangın poliçesi yalıları
da kapsar. Yangın poliçesi
ana teminattır, onun yanında
diğer ek teminatlar vardır”
dedi. I SAYFA 8
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Aslan 2. yarıya 
galibiyetle başladı
Spor Toto Süper Lig 18. hafta mücadelesinde

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor karşı 
karşıya geldi. Galatasaray, Denizlispor'u 2-1
mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle baş-

ladı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren
golleri Emre Akbaba ve radamel Falcao attı. 

Aslan 2. yarıya 
galibiyetle başladı

2018 ve 2019 yılında doğalgaza yapılan yaklaşık yüzde 
65 oranında zam tepkilere neden olmuş, bu nedenle çeşitli
eylemler düzenlenmişti. Doğalgaz zammına tepki gösterenler,
krizin faturasının halka ödetilemeyeceğini savunmuştu. 
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T rakeit yani soluk borusu enfeksiyonu, şiddeti gi-
derek artan öksürük, soluk borusunda hissedilen
ağrı, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtilerle or-

taya çıkıyor. Genellikle bakteri ve virüslerin neden ol-
duğu bu hastalık çocukları daha çok etkiliyor.
Yetişkinlerde ise sigara ve alkol kullanımı trakeitin ne-
denleri arasında yer alıyor. Memorial Şişli Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Pınar
Korlu, trakeit ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Çoğunlukla bakteri kaynaklıdır

Trakea soluk borusunun tıp dilindeki adıdır. Akut tra-
keit soluk borusunun virüs - bakteri

gibi mikroorganizmalarla il-
tihaplanması ve tahriş

olmasına denmekte-
dir. Daha çok

grip, nezle gibi
üst solunum
yolları ilti-
haplarını ta-
kiben
gelişmekte-
dir. Genel-
likle bakteri
kaynaklı

oluşan bir
hastalıktır.

Trakeite eriş-
kinlere kıyasla

çocuklarda daha
çok rastlanmaktadır.

Bu durum çocuklarda
soluk borusunun nispeten daha

dar olması böylece mukus ve salgılarla kolayca
tıkanabilmesinden kaynaklanmaktadır.

En önemli sebebi soğuk algınlığı

Trakeitin gelişmesine yol açan en önemli etken-
ler soğuk algınlığı, gaz ya da tozların tahriş
edici etkisi, vücudun genel olarak zayıf düş-
tüğü, bağışıklığın zayıfladığı durumlardır. Ay-
rıca beraberinde eşlik eden kronik hastalıklar
(alerji, diyabet vs. gibi metabolik hastalıklar)
enfeksiyonun gelişiminde ve seyrinde çok
önemlidir. Soluk borusu iltihabının başlıca
nedenleri şunlardır;

lGrip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıkları
lBurun boğaz enfeksiyonları
lKalp, akciğer ve böbrek hastalıkları
lSigara ve alkol kullanımı

Soluk borusunda ağrı olur

Belirtileri genellikle, üst solunum yolları iltihapları gibi
başlayan kaba, krup hastalığına benzer kuru öksürük
atakları, nefes darlığı, öksürüğe bağlı göğüste acıma,
soluk borusunda ağrı, boğuk ses ve sıklıkla yüksek ateş
olmaktadır. Soluk borusunda enfeksiyon meydana geti-
ren bakteriler ağız içinde yaralara da neden olabilmekte-
dir. Enfeksiyon nedeniyle bağışıklığı düşen kişi halsiz ve
bitkindir. Trakeit özellikle çocuklarda hızlı tedavi edilmesi
gerekmektedir. Bronşit ve zatürre gibi komplikasyonların
gelişme riskine karşı zamanında tedavi önemlidir. Trakeit
tanısı muayenede kolayca konabilmektedir. Ek olarak kan
tahlili ve röntgen gibi tetkikler de gerekebilmektedir.

Tedavi sürecinde istirahat çok önemli

Öncelikle soluk borusunda tahriş yaratan öksürük ve hu-
zursuzluğun giderilmesi için nemlendirme ve destek teda-
visi yapılmaktadır. Ilık sıvı tüketilmesi, iltihap giderici
ilaçlar ile kırgınlık ve enfeksiyona bağlı ateş, vücut ağrısı
gibi semptomlar kontrol altına alınmalıdır. Bakteriyel en-
feksiyonlarda antibiyotik kullanımı gerebilmektedir. En-
feksiyon geliştiğinde istirahat edilmesi bağışıklık sistemi
için değerlidir. Tedaviye zamanında başlanan durumlarda
trakeit kısa sürede iyileşebilmektedir. Trakeitte ve herhangi
bir diğer enfeksiyon hastalığında vücut direncinin yani
bağışıklığın güçlü olması büyük önem taşımaktadır.
Soluk borusu iltihabı rahatsızlığının tedavisinde uygula-
nan ikinci tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir. Soluk bo-
rusunun dar bir yapıya sahip olması gibi yapısal
durumlarda başvurulan tedavi uygulamasıdır.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Memorial Şişli
Hastanesi Kulak

Burun Boğaz
Bölümü’nden
Op. Dr. Pınar

Korlu, 
sürekli ve kuru 

öksürüğün
trakeit

hastalığına yol
açabildiğini

söyledi

intizar 
sahneleri 

özledi

Uzun süre müzik çalışmalarına ara veren
İntizar, bundan sonra müzik çalışmalarına
yoğunlaşacağını ve yakında sürprizleri
olacağını söyledi. 2019 yılında annesini
kaybeden İntizar, büründüğü sessizliğini
geçtiğimiz akşam Dalmaz Center'da ver-
diği konser ile bozdu. Üç saat boyunca
aralıksız konser performansı tadında unu-
tulmaz bir müzik ziyafeti sunan İntizar,

son albümü

'Konu Sen Olunca'nın sevilen şarkıları ile
açılışı gerçekletirdi. Kendi yazdığı şarkı-
larının yanı sıra Ahmet Kaya'dan Neşet
Ertaş'a kadar farklı türlerden oluşan re-
pertuvarından eserlerde yorumladı.Mü-
zikseverler uzun bir aradan sonra
İntizar'ın konserini izlemekten
son derece mutlu olduklarını
söylerlerken İntizar'ı sahne-
lerde görmek istediklerini
söylediler.

ciddiye alin
Sürekli ökSürüğü Sürekli ökSürüğü Sürekli ökSürüğü Sürekli ökSürüğü Sürekli ökSürüğü Sürekli ökSürüğü Sürekli ökSürüğü Sürekli ökSürüğü Sürekli ökSürüğü 

Sağlıksız beslenmeden sigaraya ve küçük yaşta 
cinsel ilişkiye başlamaya dek birçok faktör rahim
ağzı (serviks) kanseri riskini artırıyor. Ancak 
öncelikli risk unsuru; HPV virüsü. Özellikle genç
kadınları tehdit eden ve sinsice ilerleyen 
rahim ağzı kanserini önlemekse mümkün

acıbademaltunizade Has-
tanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Doç. Dr.

Osman Temizkan, Rahim Ağzı Kanseri
Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıkla-
mada, rahim ağzı kanserine karşı tedbirler
arasında başı çeken HPV aşısını anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Rahim alt bölgesinin kanseri olan rahim
ağzı (serviks) kanseri, tüm dünyada kadın
jinekolojik kanserleri arasında üçüncü sı-
rada yer alıyor ve en çok 35-55 yaşları ara-
sında görülüyor. Sinsice ilerlediğinden
çoğunlukla ileri evrede teşhis edilebilen bu
tehlikeli hastalığa özellikle HPV virüsü de-
nilen ve cinsel yolla bulaşan bir virüsün
neden olduğunu belirten Acıbadem Altu-
nizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Doç. Dr. Osman Temiz-
kan “Bu kanser HPV infeksiyonları genç
yaşlarda bulaştığından dolayı özellikle
genç kadınları tehdit ediyor. Cinsel yaşamı

olan her 2 kadından birisi, ha-
yatının herhangi bir döne-
minde HPV virüsü alırken,
buna karşın virüsü almak kanser
olmak anlamına gelmiyor” diyor.
Bugüne dek HPV virüsünün 100’e
yakın çeşidinin tespit edildiğini,
bunlardan 14 tanesinin onkojenik
açıdan yüksek riskli olduğunu söyle-
yen Dr. Osman Temizkan “Olguların
yüzde 70-80'inden iki çeşit HPV virüsü
sorumludur. Kondom ve bariyer ön-
lemleri, HPV enfeksiyonu riskini azaltır,
ancak bu tam olarak koruyucu değildir”
diyor.

HPV koruma sağlıyor

HPV aşısı ise rahim ağzı kanserinden
büyük ölçüde koruma sağlıyor.Dünya
Sağlık Örgütü de 9-13 yaş arası kızların
aşılanmasını yani daha cinsel ilişkiye gir-
meden önce aşı yapılmasını öneriyor. Bu

yaş grubundan sonra ise 45 yaşına kadar
aşı yaptıranlar, henüz karşılaşmadıkları
HPV tiplerine karşı aşıyla korunabiliyor.
Doç. Dr. Osman Temizkan, HPV aşısı ya-
pılsa bile rahim ağzı kanserine karşı dü-
zenli Pap-Smear testi yapılmasının önemli
olduğunu söylüyor. 30 yaşına kadar 3
yılda bir PAP Smear testi yaptırması ye-
terli. 30 yaşından sonra riske göre 
değişiyor.

Özellikle enfeksiyonların yoğun görüldüğü dö-
nemlerde düzenli uyku, stres kontrolü, dengeli

beslenme ve el yıkama kritik önem taşımaktadır.
Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. Aşırı sıcak
besin ve içeceklerin tüketilmesinden kaçınılma-

lıdır. Kıyafetler hava sıcaklığına göre düzen-
lenmeli, rüzgarlı havadan korunulmalıdır.
Herhangi bir şikayet ile karşılaşıldığında

bir kulak burun boğaz hastalıkları
uzmanına başvurulmasında

fayda vardır.

TrakeiTTen 
korunmak için

Kadınları korkutan

hastalıK!

Çarpıntıyı hafife almayın
Genç ya da yaşlı fark etmeksizin çevremizdeki pek çok kişi “Kahve içmeyeyim çarpıntı yapıyor” cümlesini sık sık kullanıyor. Hatta bu ifade kişinin
yaşı gençse genellikle şaşırtıcı olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sabri Demircan, çarpıntı hakkında bilgi verdi

Çarpıntı, tanım olarak kişinin
kendi kalp atımlarını hissetmesi-
dir. Bu his, normal atan ve ritmi

düzgün bir kalbin gündelik yaşamdaki fiz-
yolojik bir cevabı olabileceği gibi, kalpteki
ritim sorununun bir belirtisi olabilir. Kalpte
heyecanlanınca, eforla veya kan basıncı
yükselince olan güçlü atımlar fizyolojik bir
cevap olarak çarpıntı oluşturabilir. Ek ola-
rak, kansızlık ve ilaç kullanımı gibi bazı et-
kenler güçlü kalp atım hissi doğurarak
kişinin çarpıntı hissetmesine neden olabilir.
Yine heyecanlanma, egzersiz, aşırı çay -
kahve tüketimi, sigara / nikotin, alkol alımı
kalpte güçlü ve hızlı atıma neden olarak

çarpıntıya yol açabilir. Ayrıca bu etkenler,
kalpte normal ileti dışı odaklardan uyarı
çıkmasına yol açabilir. Bu tarz çarpıntıların
fizyolojik olmayan, ancak kalp dışı etkenle-
rinden biri zehirli guatr olarak bilinen hi-
pertroididir. Hormonların normal olduğu
nodül ve büyümeden ibaret olan guatr ise
çarpıntıya neden olmaz. Çarpıntı hisseden
bir kişide fizyolojik veya masum olarak
kabul edilebilecek mekanizmalar daha sık-
lıktadır. Ancak ritim bozukluğundan kay-
naklanan ve kalp durması açısından işaret
değeri taşıyabilecek bir his olabileceği düşü-
nüldüğünde, çarpıntıyı yaşayan kişi ve ya-
kınlarında kaygı veya korku olabilir.

İntizar,
sahneleri

çok 
özlediğini
belirterek,

“Her
zaman
sanatla
iç içe

olmanın
faydasını
gördüm”

diye
konuştu.



K adıköy Cemil Topuzlu Caddesi 
üzerinde dün saat 18.00 sırala-
rında meydana gelen olayda ceza-

evinden çıkan Tahsin Yüksekova 
(38), çiçekçilik yapan eşi Seyhan 
Yüksekova'nın yanına giderek 
onunla tartışmıştı. Tahsin 
Yüksekova, elindeki silahla 
eşi Seyhan Yüksekova ve 
aynı cadde üzerinde çiçekçi-
lik yapan annesi Zülfiye Yük-
sekova'yı silahla vurarak ağır 
yaralamıştı. Hastaneye kaldırı-
lan iki kadın, yapılan tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamamıştı. 

Tezgahı ziyaret ettiler 

Olay sonrasında öldürülen anne Zülfiye 
Yüksekova'nın çiçekçi tezgahı kaldırılırken, 
Seyhan Yüksekova'nın çiçekçi tezgahı sa-
hipsiz kaldı. Seyhan Yüksekova'nın çiçekçi 
tezgahı bugün Kadın Cinayetlerini Durdu-
racağız  Platformu üyeleri ve mahalle sa-
kinleriyle birlikte ziyaret edildi. 

Neden bu kadar az ceza veriliyor? 

Çiçek tezgahının bulunduğu yere gelen 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plat-
formu üyesi Nurşen İnal, "Biz Kadın 
Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durdura-
cağız Platformu olarak buradayız arkadaş-
larla. Maalesef iki kadın arkadaşımız erkek 

şiddetiyle cinayete kur-
ban gittiler. Üzüntülü-

yüz. Günün ortasında 
cezaevinden çıkan ve 

büyük suçlarla içeride olma-
sına rağmen. Devamlı şiddete 

uğrayan bir kadın arkadaşımız, anne-
siyle birlikte adamın annesi bu arada ka-
yınvalidesi kadının, burada kurşun 
yağmuruna tutularak öldürüldüler. Bunun 
hem üzüntüsünü paylaşmak, hem de bu 
kadın cinayetlerini durdurmak için, haykır-
mak için buradayız. Bunun mücadelesini 
biz platform olarak her zaman veriyoruz. 
Bir kartona bir kadın arkadaşımız yazmış, 
bütün duygusuyla beraber. Şüpheliler ya-
kalandı ama daha önce de bir çok olaydan 
yakalanmış adam zaten bu. Neden çıkar-
tıldı, neden bu kadar az cezalar veriliyor. 
Etraftan aldığım esnaf bilgisine göre 2-3 
aydır da zaten devamlı şiddete ve tacize 
uğruyor. En sonunda da geliyor 
kurşunlanarak öldürülüyor" dedi. 
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ÜMRANİYE'DE bir kuran kur-
sunda yangın çıktı. Yangında 
ölen yada yaralanan olmaz-

ken binada hasar meydana geldi. İstiklal 
Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki 5 
katlı Ulu Cami Kuran Kursu'nun dör-
düncü katındaki odada henüz bilinme-
yen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa 
sürede odayı tamamen sardı. İhbar üze-
rine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. Ümraniye, 
Dudullu ve Ünalan'daki itfaiye ekipleri 
yangına kısa süre müdahalesiyle söndü-
rerek bir süre soğutma çalışması yaptı. 
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi 
alırken kuran kursu yetkilerinden yan-
gınla ilgili bilgi aldı. Sağlık ekipleri ise 
herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır 
bekletildi. Kursa kursunda içeride kim-
senin olmadığı öğrenilirken yangın çık-
tığı yerde hasar oluştu. İtfaiye ve polis 
ekipleri yangın çıkış nedeni araştırıyor. 

İtfaiye  
hızır gibi yetişti

KAZA, saat 16.00 sıralarında 
TEM otoyolu İSTOÇ yönünde 
Yüzyıl Köprüsü altında meydana 

geldi. İddiaya göre, yoğun trafiğin olduğu 
bölgede hızla seyir halinde olan 34 BR 0196 
plakalı otomobil sürücüsü, duramayınca 
önce refüjdeki taşa sonra da 34 NT 1545 
plakalı otomobile arkadan çarptı. 34 NT 
1545 plakalı otomobil de önündeki 34 AIK 
114 plakalı otomobile, 34 AIK 114 plakalı 
otomobil de Adana Seyhan'dan gelen ve 
Seyhan Belediyesi Hentbol takımını taşıyan 
01 EED 67 plakalı midibüse çarptı. Dört 
aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olan 
34 BR 0196 plakalı otomobil, refüje de çarp-
masının etkisiyle yan yattı. Kazada yarala-
nan olmazken, TEM otoyolunda 2 şerit 
trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekici ile 
yan yatan otomobil çekildi. Kazaya karışan 
iki otomobil de sürücüleri tarafından emni-
yet şeridine itilerek yoldan çekildi. Kaza ne-
deniyle yola savrulan parçaların 
temizlenmesi sırasında TEM otoyolu Edirne 
istikameti bir süre trafiğe tamamen kapatıldı. 
Araçların ve otoyoldaki araç parçalarının 

temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı. 

İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? 

Burhan Solmaz, “Maça gidiyorduk biz. 
Seyir halindeyken, köprünün altından geçer-
ken biz köprü üstümüze çöktü sandık. Bir 
baktık arkamızdan 4 tane araç zincirleme 
gelip bize çarptı. Bizi mağdur ettiler. 
Adana’dan geliyorduk. Maça gidiyorduk" 

dedi. Ali Adıkyeke de, “Çok süratliydi. 
Önünde 5-6 kilometre hızla giderken 100-
110 kilometre hızla gelip çarpıyor. İyi ki can 
kaybı. Bu kadar ucuz mu can. Biz Ada-
na’dan geldik. Hentbol takımının maçları 
vardı. Kura çekimine gidiyorduk. 14 tane 
çocuk var. Çocukların hepsi şok. İstanbul’a 
ilk kez geliyoruz böyle bir şeyle karşılaştık 
onda da" diye konuştu.  

Zincirleme kaza trafiği kilitledi 

ESENYURT'TA yol çalışması sırasında doğalgaz 
borusu patladı. Patlama sırasında bir kişi yüzün-
den yaralanırken, doğalgaz borusundan yükse-
len alevler bir binanın dış cephesine sıçradı. 
Olay, Esenyurt Saadetdere 7. Sokak'ta meydana 
geldi. Edinilen bilgilere göre, İSKİ'nin yol çalış-

ması sırasında bir iş makinası doğalgaz boru-
sunu patlattı. Patlama sırasında bir kişi yüzün-
den yaralanırken, doğalgaz borusundan 
yükselen alevler bir binanın dış cephesine sıç-
radı. Binanın zemin katında bulunan vatandaşlar 
panikleyerek arka kapıdan çıktı. İhbar üzerine 

olay yerine İGADAŞ, itfaiye ve polis ekipleri sevk 
edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık 
ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri 
yolda güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri de 
doğalgaz vanasını kapattı. Binadaki yangın it-
faiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Esenyurt’ta felakete ramak kala

KAĞITHANE'DE sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sebebiyle yoldan 

çıkan nakliye kamyonu, tepe üstü parka 
uçtu. Kamyonda bulunan 2 kişinin 
yara almadan atlattığı kazada kam-
yonda hasar meydana geldi. Kağıtha-
ne'de seyir halinde olan bir nakliye 
kamyonu, sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucunda yol-
dan çıkarak tepe üstü parka uçtu. Olay, 
Nurtepe Mahallesi Eyüp Sultan Cad-
desi üzerinde 23:30 sıralarında mey-
dana geldi. Üzeyir T. idaresindeki 34 
ACE 704 plakalı nakliye kamyonu 
Eyüp Sultan Caddesi üzerinde seyir 
halindeyken sürücüsünün bir anlık dal-
gınlığı sonucunda yoldan çıktı. 

Mucize kurtuluş 

Parkın duvarını aşan kamyon, tepe üstü 
parka uçtu. Neye uğradığını şaşıran sü-
rücü Üzeyir T. ve oğlu, kazayı şans eseri 
yara almadan atlatırken 2 kişi bulun-
dukları yerden kendi imkanlarıyla çıktı. 
Haber verilmesi üzerine olay yerine 
polis sevk edildi.  Yoldan çıkarak parka 
uçan kamyon, olay yerine çağrılan vinç 
yardımıyla bulunduğu yerden kurta-
rıldı. Kazada kamyonda maddi hasar 
meydana geldi.

Kamyon  
tepe üstü uçtu

KÜÇÜKCEKMECE, Atakent mahalle-
sinde 14 Ocak'ta meydana gelen 
olayda bir evden gelen silah sesleri 
üzerine çevrede oturan vatandaşlar po-
lisi arayarak yardım istedi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri 
girdiklerinde karnından vurularak ağır 
yaralanan Orçun Yaman ile karşılaştı. 
Hemen hastaneye kaldırılan Orçun 
Yaman  tüm çabalara rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti. 

Yanyana görüntülenmiş 

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 
olayla ilgili başlatılan soruşturmada 
polis Orçun Yaman'ın son olarak sosyal 
medya üzerinden tanıştığı bir kişi ile 
buluştuğunu tespit etti. Olayın meydana 
geldiği güvenlik kameraları incelendi-
ğinde öldürülen Orçun Yaman ile şüp-
heli Onur D.'nin birlikte apartmana 
girerken görüntülendiği tespit edildi. 
Daha sonra aynı kamera bu kez Onur 
D.'yi elindeki poşetle ayakkabıları olma-
dan telaş içinde tek başına kaçışını 
görüntülendiği görüldü.

Sosyal medyadan  
tanıştığı genci vurdu

Kadıköy’de cezaevinden çıkan 
eşi Tahsin Yüksekova tarafından 
kayınvalidesi Zülfiye Yüksekova 
ile birlikte öldürülen Seyhan 
Yüksekova'nın sahipsiz kalan  
çiçekçi tezgahı, Kadın Cinayetle-
rini Durduracağız Platformu 
üyeleri tarafından ziyaret edildi

TEM otoyolunda hızla ilerleyen bir otomobil, duramayınca zincirlemeye kazaya neden oldu. 4 aracın  
karıştığı zincirleme kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. Edirne istikametinde trafik kilitlendi
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KADIKÖY'DE eşi ve annesini öldürdükten 
sonra yakalanan şahıs, emniyetteki işlem-
lerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, 
saat 18.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, 
Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana gel-
miş, cezaevinden çıkan Tahsin Yüksekova 
(38), önce cadde üzerinde çiçekçilik 
yapan eşi Seyhan Yüksekova'ya daha 
sonra annesi Zülfiye Yüksekova'ya kurşun 
yağdırmıştı. Olay yerinde ağır yaralanan 
iki kişi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi'ne sevk edilmiş, hastanede yapılan 
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı, Kadıköy 
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 
geniş çaplı çalışması sonucu gece saatle-
rinde Ataşehir'de yakalanmıştı. Katil zan-
lısı şahıs bugün emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. DHA 

Adliyeye sevk edildi 

ŞİŞLİ Mecidiyekö'de birlikte 
eğlendikleri 2 erkeğin silahlı 
saldırısına uğrayan 2 genç 

kadın bacaklarında vurularak yara-
landı. Olay, Mecidiyeköy Kekik Sokak 
üzerinde 03.30 sıralarında meydana 
geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bu-
lunan günlük kiralanan bir dairede 
S.K. ile S.K adlı 2 genç kadınla birlikte 
eğlenen 2 erkek, eğlence sonucunda 

kadınlarla tartıştı. Tartışma sonucunda 
2 erkekten biri yanında bulunan taban-
cayla genç kadınlara ateş etti.  
2 kadın, bacaklarına isabet eden kur-
şunlarla yaralanırken olayı gerçekleşti-
ren 2 kişi kaçarak olay yerinden 
uzaklaştı.  

Kadınlar bacaklarından vuruldu 

Silah sesleri üzerine sokağa çıkan ma-

halle sakinleri durumu polis ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. Polis, sokağı güven-
lik şeridi içine alırken sağlık ekipleri ya-
ralılara müdahale etti. İlk müdahalesi 
olay yerinde yapılan yaralılar ambu-
lansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri 
inceleme polisleri, sokak üzerinde delil 
araştırması yaptı. Sokak üzerinde çok 
sayıda boş kovan olduğu görüldü. 
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Mecidiyeköy’de eğlencenin sonu kötü bitti 
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B enim gibi bir çoklarının tam bir genel af,
Bahçeli'nin de aralarında olduğu bazıları-
nın ise yarım/yamalak, mevcut hükumetin

ise bir adım ileri, iki adım geri atarak adına yargı
reformu dediği ama her yeni cinayetin hemen aka-
binde gündeminden çıkardığı ama bir türlü çıkma-
yan yargı reformunun nasıl gerçekleşeceğini
toplumun büyük kesimi ve bizler merakla bekler-
ken muhalefetin de ünlü Adalet Yürüyüşünden
sonra değil adaleti, yarım/yamalakta olsa çıkarıl-
masına adeta razı edilen yargı reformunu unuttuğu
bir zamanda barolar yollara düşmüş durumda..

Son olarak genel, yarı, çeyrek af ya da yargı re-
formu gibi yıllardır hasır altı edilen Doğu Kapısının
unutulduğu Kars'ta bir toplantı yapan ve 11 Mad-
delik sonuç bildirgesi yayınlayan yargının 3 üncü
önemli tarafı olan Avukatlar Türkiye'nin ileri de-
mokrasi seviyesine ulaşmış bir ülke haline gelmesi,
kendisini, çevresini ve dünyayı zenginleştiren kilit
bir ülke konumuna gelmesi için acil ve demokrasi
yakışır bir yargı reformuna gitmesi gerektiğinin al-
tını bir kez daha çizdiler.

Konuyu ve anlatılmak isteneni daha çok uzat-
madan Kars'ta yapılan TÜRKONFED ve Daha İyi
Yargı Derneği’nin gerçekleştirdiği “Yapısal Re-
formlar Toplantılar Serisi” Kars Durağına
bakalı derim..

İşte o durakta çıkan açıklamalar ve 11 
Maddelik sonuç bildirgesi..

“Türkiye’nin dünyanın en müreffeh 8 ülkesinden
biri haline gelmesi, dünya’da çatışma bölgelerine
uzlaşma ve barış getiren bir ülke olması mümkün-
dür; kilidi Türk Yargısını çağdaşları seviyesine ge-
tirmektir.”

TÜRKONFED ve Daha İyi Yargı Derneği iş bir-
liği ile hazırlanan “Türkiye'nin İkilemi; Orta Gelir
ve Orta Demokrasi Sorunları” politika raporunun
tanıtımı amacıyla düzenlenen 12. toplantı Kars
Barosu ev sahipliğinde Kars’ta yapıldı. “Yapısal
Reformlar Paneli” başlığı ile gerçekleşen panelde
politika notunun yazarı Av. Mehmet Gün sunu-
munda verimli çalışan, kendisi de hukuka hesapve-
rir olan yargının tam bağımsızlığı hak ederek
ülkemizin orta gelir tuzağını aşmakta kilit rol oy-
nayabileceğini aktardı.

TÜRKONFED ve Daha İyi Yargı Derneği iş bir-
liği ile hazırlanan “Türkiye'nin İkilemi; Orta Gelir
ve Orta Demokrasi Sorunları” politika raporunun
Türkiye çapındaki tanıtımı devam ediyor. Tanıtımın

Kars ayağı Kars Barosunun ev sahipliğinde Kars'ta
bir Otel’de gerçekleştirildi. Panelde “Türkiye'nin
İkilemi; Orta Gelir ve Orta Demokrasi Sorunları”
politika raporu tanıtıldı. Kars Barosu Başkan Yar-
dımcısı Av. Mehmet Parlak, Daha İyi Yargı Der-
neği Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı
Av. Mehmet Gün,  TÜRKONFED Başkan Yardım-
cısı Av. Dr. Ural Aküzüm ve TÜRKONFED Eko-
nomi Uzmanı Şevin Ekinci’nin sunumlarıyla
gerçekleşen “Yapısal Reformlar” isimli panelde
“Ekonomik kalkınma için hukukun üstünlüğü ve
hesapverirlik şart!” mesajı verildi.

Av. Mehmet Gün: “Hukukun Üstünlüğü ve 
Yargıda Hesapverirlik Ekonomik Kalkınmanın
Anahtarıdır”

"Türkiye'nin İkilemi; Orta Gelir ve Orta Demok-
rasi Sorunları" politika notunun yazarı Av. Mehmet
Gün “Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu”
sunumunda, Türkiye'nin “Orta Gelir” ve “Orta De-
mokrasi” tuzağından kurtularak milli gelir sırala-
masında bir üst lige çıkmasının mümkün olduğunu,
ancak bunun için uyuşmazlıkları daha hızlı ve isa-
betli çözen, unsurları ve organlarıyla kendisi de hu-
kuka tam anlamıyla hesap verir olan ve böylelikle
hak etmiş olarak hem hakim ve savcı gibi insan un-
surları, hem organları ve hem de işlevlerinde ba-
ğımsız olan bir yargı sistemine ihtiyaç olduğunu
belirtti.

Av. Mehmet Gün, Türkiye'nin demografik ve
jeopolitik olarak benzer olduğu Almanya ile kıyas-
lanarak bir vizyon belirleyebileceğini kaydetti.  Her
iki ülkenin 82 milyon nüfusa sahip olduğuna, yüz-
ölçümü olarak Türkiye’nin Almanya’nın iki katı
büyüklüğünde olduğuna, dolayısıyla Türkiye’nin Al-
manya’nın iki katı kadar nüfusa bakabileceğine ve
iki katı kadar milli gelir üretebileceğine dikkat
çeken Gün, buna karşılık günümüzde Almanya'nın
milli gelirinin Türkiye’nin orta gelir seviyesinin kat
kat üstünde olduğunu belirtti. Bu ekonomik farkla-
rın sebeplerini araştırırken, Almanya'nın Türkiye’ye
göre hukukun üstünlüğü, uyuşmazlık çözümü ve
demokrasi seviyesinde 2 katı, yargı hesap verirli-
ğinde 3 katı, yargı bağımsızlığı ile fikir ve ifade öz-
gürlüğünde 1,5 katı ileride olmasından Türkiye'nin
dersler çıkarması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin
de Almanya gibi uyuşmazlıklarını daha hızlı ve isa-
betli çözerek, yargısını daha verimli çalışır, hukuka
hesapverir hale getirip fikir çeşitliliğini ve ifade öz-
gürlüğünü geliştirerek ileri demokrasi seviyesine

gelebileceğini ve böylelikle orta
gelir seviyesini aşabileceğini belirtti.

Türkiye’de yapısal reformlara yargının etkin ve
işler hale getirilmesini sağlamak ile başlanması ge-
rektiğine dikkat çeken Gün, yargılamalarda “tek
celse” ilkesinin hayata geçirilmesi gereğinin altını
çizdi. Bu ilke ile yargı unsurlarının daha verimli ve
etkili çalışır hale gelebileceğini, böylelikle ilk derece
mahkemelerinde 4-5 yıl süren davaların 50–100
günde sonuçlandırılabileceğini anlattı. Av. Mehmet
Gün; verimli işleyen ve görevlerini gerektiği gibi ye-
rine getirebilen yargının bütün unsur ve organları-
nın kararlarına karşı yargısal denetimin
getirilmesiyle, kişisel ve görev suçlarının ön izin ge-
rekmeden uzmanlaşmış bir mahkemede soruşturul-
masıyla yargıda hesapverirliğin sağlanacağını,
böylelikle yargının toplumun tam güvenini kazana-
bileceğini vurguladı. Verimli, etkin ve hesap verir
olan yargının da tam bağımsızlığı hak edeceğini, bu
yönde toplumun desteğine sahip olacağını söyledi.

Verimlilik ve hesapverirliğin sağlanmasının ar-
dından yargı üst yapılanmasının geliştirilebilece-
ğini, siyasi ve sair etki ve nüfuz altında kalmasını
önleyecek pratik bir yapılanmanın mümkün oldu-
ğunu, bu önerinin Daha İyi yargı Derneği tarafın-
dan Adalet Yüksek Kurulu önerisi olarak
paylaşıldığını ve yüksek kabul gördüğünü anlata-
rak tam hesap verir ve siyasi ve sair etkilerden
arındırılmış bir yargı üst yapılanmasının mümkün
olmayacağını anlattı. Gün, bu en temel yapısal re-
form konusunun yargı alanında gerçekleştirilme-
siyle, verimlilik, kurumsal ve kurallara dayalı
yönetim ve hesapverirliğin tüm kamu kesimine ko-
laylıkla yayılabileceğinin altını çizdi.  Böylece Tür-
kiye’nin ileri demokrasi seviyesine ulaşmış bir ülke
haline gelirken kendisini, çevresini ve dünyayı zen-
ginleştiren kilit bir ülke konumuna geleceğini be-
lirtti ve şöyle söyledi: “Türkiye’nin dünyanın ilk 8
müreffeh ülkesinden biri haline gelmesinin, ça-
tışma bölgelerine uzlaşma ve barış getiren bir ülke
olmasının kilidi Türk Yargısını çağdaşları seviye-
sine getirmektir.”

Kars Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet
Parlak: “Daha muasır bir ülke için hukukun üstün-
lüğüne olan inancımızın sarsılmasına izin 
vermemeliyiz.”

Panelin açılışında konuşan Kars Barosu Başkan
Yardımcısı Av. Mehmet Parlak; adaletin istikrarın
ön koşulu olduğunu belirterek, istikrarın devamını
sağlayacak unsurlardan birinin de liyakat olduğunu
söyledi. Parlak, hukukun üstünlüğüne olan inancı
şu ifade ile vurguladı: “Bu ülke bizim. Binlerce yıl-
lık bir medeniyetimiz var. Kültürel genlerimizde
daha ileriye gidebilmemiz için gereken kodlar mev-
cut. Daha müreffeh, daha demokratik, daha mua-
sır bir ülke için adalet duygumuzu
kaybetmemeliyiz; hukukun üstünlüğüne olan inan-
cımızın sarsılmasına izin vermemeliyiz.”

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Av. Dr. 
Ural Aküzüm:

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Av. Dr. Ural
Aküzüm yaptığı açılış konuşmasında; 1950ler'den
beri dünyada demokrasi ve bunun ön şartı olan hu-
kukun üstünlüğü kavramlarının kalkınmayla olan
ilişkisinin hem hukuk hem de iktisat çevrelerinde
tartışılmakta olduğunu, buna ilişkin ülke bazındaki
veri ve süreçlerin nesnel akademik biçimde model-
lendiğini söyledi. Bu tartışmalar ışığında Türkiye'de
yapısal reformların, Anayasamızda yer alan hukuk
devleti ilkesi ve ekonomik kalkınma arasındaki iliş-
kinin "ülkemize özgü" boyutlarının değerlendirilme-
sinin önemini vurguladı.

TÜRKONFED Ekonomi Uzmanı Şevin Ekinci:
Panelde bir sunum yapan TÜRKONFED Eko-

nomi Uzmanı Şevin Ekinci, “TÜRKONFED’in de-
mokrasi ve sivil toplumun gelişmesine ve refahın
artırılmasına yönelik amacına değinerek, orta gelir
tuzağından çıkışta Türkiye’nin 2018 yılında ivme
kaybı yaşadığına dikkat çekti. Bunun arkasındaki
sebebin, kişi başına gelirde artış yaşanan ve re-
formların yapılması için çok uygun olan 2011-
2015 döneminde, gerekli yapısal reformların ele
alınmaması olduğunu belirtti. Tuzak sözünün as-
lında tam da yoksulluktan çıkış sürecinde görülen
başarının hemen akabinde görülen kişi başına ge-
lirde düşüşe atfedilen bir sözcük olduğunu hatırla-
tan Ekinci, orta gelir tuzağından kurtulabilmenin
yegâne yolunun yapısal reformlar olduğunu belirtti.

Panelde Türkiye’de büyüme profilindeki verimli-
lik sorununa değinen Ekinci, Türkiye’deki büyüme
profilinin kaliteli olmamasının verimlilik proble-
minden kaynaklandığını belirtti. 2018-2019 yılla-
rında büyümede yaşanan yavaşlamanın orta gelir
tuzağından çıkışı zorlaştıracağına değinen Ekinci
önümüzdeki dönemde büyümede görece olarak ka-
demeli yükseliş görüleceğini ancak bunun devamlı-
lığının-sürekliliğinin olması gereğine önem vererek
bunun ancak ileri düzeyde demokratik uygulama-

larla sağlanabileceğine vurguladı. Ekinci, ülkede
verimlilik probleminin aşılmasının teknoloji ala-
nında ve eğitim alanında gelişmelerle olabilece-
ğine, bu alanlardaki gelişmelerin yapısal reformlar
konusuna dâhil olduğuna değindi.

11 MADDEDE ORTAK DEMOKRASİ VE
ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞ YOLLARI

Tam ve doğru ifşa ile yargılama süreçlerinin ba-
sitleştirilmesi, 4-5 yıl süren davaların 50-100
günde bitirileceği bir sistem oluşturulması

Yargının üstlenmesi gereken iş yükünün, mah-
kemeler ile avukatlar arasında rasyonel ve mantıklı
bir biçimde dağıtılması

Kamu kurumlarında hesapverirliğin sağlan-
ması, kamu görevlilerinin suçlamalarında amir iz-
ninin kaldırılması

Yargının kendi kendine hesapverirliğinin sağlan-
ması, HSK kararlarının, hakim ve bilirkişilerin ver-
dikleri kararların yargı denetimine açılması

Yargı organ ve unsurlarının davalarına bakan
özel ve uzmanlaşmış bir mahkeme oluşturulması

Hâkimler Kurulu’nun, şeffaf ve hesapverir ola-
cak bir şekilde yeniden yapılandırılması, Adalet
Yüksek Kurumu’nun kurulması  

Yargının, unsurları, organları ve işlevinde 
yürütmeye karşı bağımsız olmasının garanti 
altına alınması

HSK üyelerinin yürütmeden bağımsız oluşturul-
ması, atamalarda, liyakat, şeffaflık ve hesapverirli-
ğin hakim olması

Siyasi partiler ve meslek kuruluşları dâhil se-
çimlerde temsilde adaletin sağlanması

Yeni ve kapsamlı bir Sivil Anayasa yapılması,
Anayasayı Koruma kurumları ve mekanizmaları-
nın yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi

Kanunların ve kararnamelerin Anayasaya uyu-
munun sağlanması ve kanunların bu uyum açısın-
dan değerlendirmesi çerçevesinde Anayasa
Mahkemesi’nde iptal davalarının açılmasına ola-
nak sağlanması..

Evet bu 11 Maddeyi 9 yada 8 belkide 28 yapa-
rak çıkarmak ve gerçek bir anlamda ciddi bir yargı
reformuna ihtiyaç duymuyor mu, toplumun Ada-
lette, Hukukta, Hakta beklediğini alamadığından
zor bir durumda olmasının getirdiği gerginliği 
aşması için..

Bilmem ama bana sorarsanız Kanal İstanbul
kadar konuşulmayan bu reforma acil ihtiyaç duyar
bu güzelim ülkem..

Ve neden tutuklu olduğu hala anlaşılmayan De-
mirtaş'ın yazdığı oyunu izlemek için tiyatroya gi-
denlere bile kızılan bizler..

Durakta çıkan 11 madde

FETÖ'nün darbe girişiminde 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, hain saldırının izlerini hala taşıyor.
Köprünün yaya korkulukları ve ayaklarında darbeci FETÖ'cü askerlerin ateşlediği mermi izleri, şehitlerin hatırasını 
yaşatmak amacıyla onarılmıyor. Ancak 165 metre yükseklikteki köprünün bakım ve onarımı düzenli olarak yapılıyor

DARBENIN IZLERI 
HALA SILINMEDI!

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

D HA, 15 Temmuz Şehitler Köprü'ndeki
işte bu kontrol, bakım ve onarım çalış-
malarını yerinde izledi. Asya ve Avrupa

kıtalarını, 1973 yılında karayoluyla ilk defa birbi-
rine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, her
gün büyük bir titizlikle kontrol ve bakımdan geçiri-
liyor. İstanbul'un dünyaca ünlü köprülerinden biri
olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kontrol izleme
noktası, aydınlatma, elektrik, elektronik, trafik, te-
mizlik ve otomatik geçiş sistemleri gibi birçok
alanda kontrol, bakım ve onarımdan geçiriliyor. 20
Şubat 1970 tarihinde yapımına başlanan köprü, 30
Ekim 1973 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ku-
ruluşunun 50. yıldönümü şerefine Cumhurbaşkanı
Fahri Korutürk tarafından devlet töreniyle trafiğe
açıldı. 47 yılıdır da kesintisiz hizmet vermeye
devam eden tarihi köprünün Uzunluğu bin 560
metre, genişliği 33 metre, denizden yüksekliği ise
165 metre olarak belirtiliyor.

400 bin ton ağırlık taşıyor

İstanbul'un en çok kullanılan köprüsü olan 15
Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, her günde yakla-
şık 200 bin araç geçiyor. Köprünün günlük taşıdığı
ağırlık ise ortalama 400 bin ton olarak belirtiliyor.
Köprü bu yüksek ağırlığı toplam 240 çelik askı ha-
latla taşıyor. Bunun yanısıra kontrol izleme nok-
tası, aydınlatma, elektrik, elektronik, trafik, temizlik

ve otomatik geçiş sistemleri gibi birçok alanda da
her gün çalışma gerçekleştiriliyor.

47 görevli 7/24 mesai yapıyor

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlü-
ğü'ne bağlı 15 Temmuz Köprüsü Bakım İşletme
Başmühendisliği görevlileri, 165 metre yükseklik-
teki dev halatların kontrolleri ve bakımlarını yapı-
yor. Çalışmalar zorlu hava koşullarında da
kesintisiz sürdürülüyor. Mühendis, teknisyen ve iş-
çilerden oluşan 47 kişilik ekip, vardiya sistemiyle, 7
gün 24 saat çalışıyor. Yoğun ve özverili çalışmalar
sayesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, eksiksiz
ve sorunsuz bir şekilde köprüyü kullananlara hiz-
met veriyor.

Mermi izleri de silinmedi

FETÖ'nün darbe girişiminde 2'si polis, 34 kişinin
şehit olduğu 15 Şehitler Köprüsü'nde, halkın dar-
becilere karşı direnen şehit ve gaziler anısına,
mermi izleri de silinmedi. Köprüde en fazla ölüm
ve yaralanma olayının yaşandığı yaya korkulukla-
rındaki mermi izleri ise, darbecileri ellerindeki Türk
bayraklarıyla durdurmaya çalışan şehit ve gazilerin
anısına korunduğu gözlendi. Darbecilerin köprü-
nün üzerindeki insanlara hedef gözeterek ateş açtı-
ğının göstergesi olan köprü ayaklarındaki mermi
izleri de aynı gerekçeyle onarılmadı. DHA
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Dünyaca ünlü bir puro markasının 50'nci yılı kapsamında
Küba'nın en iyi tütünlerinden özel olarak ürettiği puro, altın
kaplama özel kutusuyla birlikte, İstanbul Havalimanı'nda 'duty
free' olarak bilinen gümrüksüz satış mağazasında, 
379 bin euro (yaklaşık 2.5 milyon TL) fiyatıyla satışa çıktı

Türkiye'nin en büyük
sınır kapısı olan İstanbul
Havalimanı'nda satılan

özel üretim bir puro ile altın kapla-
malı kapakları olan humidorun fiyatı
adeta dudak uçuklatıyor. İçinde 50'şer
tane puro olan 50 adet humidordan
biri İstanbul Havalimanı'nda bir süre
önce satışa çıkarken, içinde 50 tane
puro olan humidor, 379 bin euro'luk
fiyatıyla dikkat çekiyor. Dış hatlar
gidiş terminalinde Unifree'ye ait güm-
rüksüz satış mağazasında, ısı ve nem
olarak kontrol altında tutulan puro
odasında yer alan humidor ve puro,
sahibini bekliyor.

Küba'da ilk kez üretildi

Puro, Küba'nın verimli Vuelto Abajo

bölgesinde yetişen tütün yaprakla-
rından hasat edildi. Fermantasyon
işleminin ardından tütün yaprakla-
rıyla elde puro sarımı tamamlandı.
Purolar, normale göre ebat olarak
da farklı üretildi. Buna göre her bir
puro, 178 milimetre (7 inç) uzun-
luğa ve 60 ring (yüzük) kalınlığa
sahip. Bu ebattaki purolar da aynı
zamanda Küba'da ilk kez üretildi.
Toplamda 2 bin 500 puro üretilir-
ken, her bir humidorun içinde 50'şer
tane puro konuldu. 'Puro yüzükleri'
de özel baskı tekniğiyle altın olarak
basılarak hazırlandı.

24 ayar altın kaplama

Kapakları 24 ayar altın kaplama
olan humidor da özel olarak tasar-
landı. Humidorun yapımında aba-
noz, çınar ve sedir ağaçları
kullanıldı. Ön kapaklarda ise puro
yaprakları, altın folyo ile kaplanarak
özel tasarlandı. Teknoloji ile entegre
olan humidor, cep telefonu uygula-
ması ile nem ve ısı ayarları uzaktan
ayarlanabiliyor. Unifree mağaza-
sında puro uzmanı olarak çalışan
Enis İnan, özel tasarım humidor ve
dünyanın en iyi tütünlerinden elde
edilen purolarla ilgili şunları söyledi:
"50. yıla özel olarak üretilen puro-
nun 2016 'da tanıtımı yapıldı. Kü-
ba'nın en iyi tütünleri toplandı ve
sınırlı sayıda üretildi. Toplamda 2
bin 500 tane puro üretildi. Hem pu-
rolar, hem de humidorlar numara-
landırıldı. Bunlardan ilki lansmanda
düzenlenen açık artırmada satıl-
mıştı. Geri kalan 49 humidor da te-
darikçilere açık artırma ile satıldı.
Dünyada biri bizim havalinamız
olmak üzere iki tane havalimanında
bulunuyordu. Diğeri satılmış, biz-
deki humidorun da satılmasını bek-
liyoruz. Özellikle Uzak Doğulular'ın
ilgisi var. Yakında satılacak gibi 
görülüyor." DHA

Senegalli tek kadın pazarcı

Merkez Mahallesi'ndeki pazar-
cıların 'Ayşe' adını taktıkları 3.5-5
liradan başlayan fiyatlarla mak-

yaj malzemeleri satan 2 çocuk annesi Ndeye
Hgone Samb, 7 yıl önce Türkiye'deki fabri-
kalarda çalışma umuduyla İstanbul'a geldi-
ğini anlattı. İş bulamayınca Afrikalı
tanıdıklarının önerisi ile önce Beyazıt ve Fa-
tih'te pazarcılık yapmaya başlayan Ndeye
Hgone Samb, "Bazen şaşırıyorlar. Hem ya-
bancı kadın, hem Afrikalı, hem de Türkçe
konuştuğumu görünce şaşırıyorlar" dedi.
Pazarcılıktan kazandığı paranın bir bölü-
münü Nijerya'daki iki çocuğu için gönderdi-
ğini ifade eden Samb, "Avcılar'ın dışında
Beylikdüzü, Esenyurt'tayız. Bu civarda dola-
şıyoruz. Tezgahı yıllık değil, günlük veya
aylık kiralıyoruz. Avcılar'daki bu tezgahın

sahibi var. 3'üncü aya kadar Avcılar'dayım.
Pazarcılık zor iş. Öncelikle sattığınız ürünleri
taşımak için aracınızın olması gerek" diye
konuştu. Ndeye Hgone Samb'tan alışveriş
yapan müşterileri ondan memnun oldukla-
rını belirtirken, Ayten Çakırer, "Yabancılar-
dan alışveriş yapmak daha ilginç ve güze.
Burada olduğumuz için gerçekten de çok
mutluyuz" dedi. 

Türkiye'ye fabrikada işçi olarak çalışmak için gelen, daha sonra pazarcılık yapmaya
başlayan Ndeye Hgone Samb, "Pazarda Afrikalı bir kadını pazarcılık yaparken ve

üstelik Türkçe konuşurken görenlerden bazıları şaşırıyor" dedi

FETÖ'nün darbe 
girişiminde 2'si polis, 34 
kişinin şehit olduğu 15 
Şehitler Köprüsü'nde, halkın
darbecilere karşı direnen
şehit ve gaziler anısına,
mermi izleri de silinmedi. 



A dalar Kent Konseyi Yürütme Ku-
rulu’ndan İBB tarafından satın
alınan faytonlarla ilgili açıklama

yapıldı. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Belediye Meclisi’nce 16.02.2020
tarihinde alınan karar hatırlatılarak, "Söz
konusu kararın, Meclis komisyonlarından
meclise havale edilen teklifinde, Adalar'da
277 adet olan fayton arabalarının, plaka-
larının 250 bin liradan ve atların da (bir
arabaya en fazla 6 at olmak üzere) 4 bin
liradan hesaplanan bedeller üzerinden
İBB tarafından alınacağı, satın alınan atla-
rın doğal ortamına bırakılacağı, Ada dı-
şına çıkarılacağı ve fayton taşımacılığının
tamamen sonlanacağı belirtilmiştir. Ko-
misyonlardan meclise gelen karardaki ge-
rekçelerden birisi, 'her yıl ortalama 400
atın öldüğü ve atların ortalama 20-25 yıl
olan ömürlerinin 2-3 yıla düştüğü', diğeri
ise 'sonbaharda yapılan sağlık taraması
sonucunda atlarda bulaşıcı ruam hastalı-
ğının çıkması' olarak açıklanmıştır" de-
nildi. 

Öneriler sikkate alınmamış

Açıklamada karar doğrultusunda fayton-
ların bir ulaşım aracı olarak Adalar'da
artık devam etmeyeceği, onların yerine ise
ne zaman, nerede ve nasıl olacağı henüz
belirlenmeyen bir modelle elektrikli araç-
lara geçeceği belirtilerek, "Teklif meclise
geldiğinde grup önerisiyle teklif 250 bin li-
radan 300 bin liraya çıkarılıyor. Böylelikle,
biz Adalıların aylardır ortak ve müşterek
modeller üzerine düşündüğü, çalıştığı al-
ternatif süreçler, yeni fikirlerle, bütün ara-
yışlar dahil olmak üzere; Çalıştaydaki
sonuç bildirgeleri ve önerilerin de bu sü-
reçte hiçbir önemi olmamış. Bu sürecin
uzamasının asli nedeni, 'parası neyse vere-
lim siz yeter ki bu işi bırakın' pazarlığının
mantığı içinde, sağlıklı bir müzakere ye-
rine, mali portresi üzerinden yürütülmüş.
Sürecin başından bugüne kadar, tamamen
merkeziyetçi bir tutumla, kapalı sürdürü-
len müzakereler sonunda, daha önceden
dillendirilen 35 veya başka bir sayıda be-
lirli parkurlar üzerinde sembolik olarak
sürdürülecek, bir modelin hiç itibar gör-
mediği, bugün dahi konunun müphem bı-
rakılmasından açıkça anlaşılmakta. Bu

görüşün İBB meclis görüşme tutanakla-
rında dahi dillendirilmemiş olması mani-
dardır. Adaların, kültürel, tarihsel
zenginliğine hiç atıfta bulunmadan, geli-
şen bu sürecin sağlığı adına, müşterek de-
ğerlendirmeleri, katılımı ve paylaşımı
dışlayan bu tarzın bugünden çok, gele-
cekte yaratacağı karmaşa konusunda yet-
kilileri uyarmamız zorunlu hale geliyor"
ifadeleri yer aldı. 

Halkı dışlayan bir model

Adalar'ın dokusuna, ahengine ve geneti-
ğine yerleşmiş bir modelin bir anda tama-
men sonlandırılmasıne tepki gösterilen
açıklamada, "Adalar'ın yaşam akışına katı-
lan herkes, Adalardaki siyasal ve sivil top-
lum, kulüpler, dernekler ve diğer
bileşenlerin fikri alınmadan ve süreçle ilgili
bilgi verilmeden geliştirilen bu model artık,
ülkede alışkanlık haline gelmiş, kapalı ka-
pılar ardında karar verilen, halkı ve gerçek-
leri dışlayan bir modeldir. Öyle görünüyor
ki, bu anlayışın sürmesi durumunda, de-
mokratik ve müşterek güven algısını zede-
lenecek, bundan sonra yapılacakların
şüpheyle karşılanmasına yol açacaktır.
Öte yandan bir modelin bütünüyle kaldı-
rıldığı şu aşamada, yerine gelecek model
hakkında, 'Adalar'da ulaşımın sadece elek-
trikli araçlarla olacağı' açıklamasının şu
aşamada, ne yazık ki kamuoyunu hiçbir
şekilde tatmin etmediğini belirtmek isteriz"
eleştirisnde bulunuldu. 

Kararlar toplumla paylaşılmalı

Açıklamanın devamında "Oysa biz, bu
denli radikal bir değişikliğin yapılmakta ol-
duğu bir zamanda, yerine hangi araçların
geleceğini, nasıl işletileceği, kimin işletece-
ğini ve kamusal ağırlığının ne olduğunu
bilmek ve bir rant mekanizmasının kaldırı-
lırken yerine daha çok sayıda, yapısı belir-
siz, daha dağınık, daha hızlı ve tehlikeli bir
rant mekanizmasının gelmeyeceğini bili-
yor ve buna güveniyor olmalıydık" denile-
rek, "Bir sistemin kaldırıldığı anda bu
süreçlerin ve kararların toplum ile paylaşıl-
maması, bunun yerine gelen sistemin de
paylaşılmayacağı endişesini uyandırıyor.
Bu güvenin yeniden tesis edilmesi için, bu
konuda, hiç vakit geçirmeden bir açıklama
yapılması ve ilk Büyükşehir Meclis toplan-
tısında en azından işletmecilik tarzı ve ka-

musal çözümler adına bir karar alınması
kritik önemdedir" uyarısı yapıldı. 

Yazın keşmekeş olacak

Adalardaki hâkim ulaşım modelinin net-
likle açıklanmadığı belirtilen açıklamada,
"Maalesef şimdi ve buradan görünen mo-
delin en büyük riski, yaz aylarında birden-
bire patlayan yoğun ve hızlı ziyaretçi
trafiğine yetmeyecek, fiili durum olarak da
gövdeli taşıtların yada açılmak zorunda
kalınan ihalelerle, özel araçların hakimiye-
tini getirecektir. Adaların doğal ve yavaş rit-
mini, yerleşim ahengini bozan bir
keşmekeş tehdidine dikkat çekmek isteriz.
Sosyo-kültürel anlamda sınanmamış, öl-
çülmemiş modellerin sadece ticari bir
değiş-tokuşla sonsuza dek yok olması
onun yerine, sadece araç bazlı, ticari değer
bazlı bir modelin getirilmesi, sorunları çöz-
meyecek daha da karışık hale getirecektir.
Elbette Adalara gelmesi gereken toplu ula-
şım modelinin yanında düzeltilmiş, denet-
lemiş, medeni bir insan ve hayvan hakkı
kavramına uygun, sınırlandırılmış da olsa
Atlarla ilgili modellin de diğerleriyle, ka-
musal ağırlıkla sürdürülebilir olması
önemlidir. Bu modelin takipçisi, ısrarcısı
olmayı sürdüreceği" ifadeleri kullanıldı. 

Ömer MEŞE

omermese@gmail.com
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İ şçiler için çıkarılan işsizlik sigortasına benzer
şekilde, 6824 Sayılı Kanunla birlikte, bağımsız
çalışan esnaflar için de Esnaf Ahilik Sandığı,

01.01.2020 tarihinden geçerli olarak kuruluyor. 

Esnaf ahilik sandığı kapsamı

4/b sigortalılığı kapsamında hizmet akdine bağlı ol-
maksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar
esnaf ahilik sandığı kapsamında esnaf ahilik sandığı
sigortalısı sayılıyor. Ancak, İsteğe bağlı sigortalılar,
6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey
ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal
faaliyette bulunanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsa-
mına girmiyor. Hâlen faaliyette olan Bağ-Kur sigor-
talıları 01.01.2020 tarihinde, faaliyetine daha sonra
başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf
Ahilik Sandığı sigortalısı kapsamına alınacak.

Prim oranları

Esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının prime esas
günlük kazancının yüzde 2 sidir. Yüzde 1 de devlet
payı olarak alınacak. Ancak alınacak günlük prim tu-
tarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı
üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamaya-
cak.Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun
sona ermesi hâlinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen
Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile devlet payı iade
edilmeyecek. Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca
ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak
kabul edilebilecek. Günlük Esnaf Ahilik Sandığı öde-
neği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları
dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazan-
cının yüzde 40’ı tutarında olacak. Esnaf Ahilik San-
dığı ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt
tutarının yüzde 80’ini geçemeyecek.

Ödeme koşulları

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığı-
nın sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli ça-
lışmış olanlardan, son üç yıl içinde;a) 600 gün
faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi
ödemiş olanlara 180 gün,b) 900 gün faaliyetini sür-
düren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara
240 gün,c) 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf
Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün,süre
ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecek.Esnaf Ahi-
lik Sandığı ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak si-
gortalının kendisine ödenecek.Esnaf Ahilik Sandığı
ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve ke-
sintiye tabi tutulmayacak, Esnaf Ahilik Sandığı öde-
neği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına
devir ve temlik edilemeyecek.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarından iflas iste-
miyle mahkemeye başvurulmuş olmak suretiyle veya
iflasa tabi olmamakla birlikte iş yerini kapatmak su-
retiyle sigortalılığı sona erenler, sigortalılığının sona
erdiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde
İş-Kur’a doğrudan veya elektronik ortamda başvura-
rak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirme-
leri, bu maddede yer alan prim ödeme koşullarını
sağlamış olmaları ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ve
bu prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması
kaydıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği almaya hak
kazanacaklar. Ancak sigortalılığının sona ermesinden
önceki en fazla 90 günlük süreye ilişkin Esnaf Ahilik
Sandığı prim borcu olan sigortalılar, diğer şartları
sağlamaları ve bu döneme ilişkin Esnaf Ahilik San-
dığı prim borçlarının alacakları ödenekten tahsil edil-
mesi kaydıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden
faydalandırılacaklar.

Saygılarımla...

Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İBB'nin faytonları satın alması ve yeni ulaşım araçları
konusunda endişeleri olduğunu açıkladı. İBB Meclisi'nde alınan karara ihtiyatlı yaklaşan ve
kendi önerilerinin dikkate alınmadığını belirten Konsey, "Öyle görünüyor ki, bu anlayışın
sürmesi durumunda, demokratik ve müşterek güven algısını zedelenecek" eleştirisinde bulundu

GUVEN ALGISI 
ZEDELENECEK

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Esnaf ahilik sandığı

AdAlAr Kent Konseyi Yürütme
Kurulu tarafından yapılan açıkla-
mada her yıl 400 adet atın öl-
düğü iddiasının çok ciddi olduğu
belirtilerek, "Eğer durum böy-
leyse ve kesin bir şekilde tespit
edilmişse, kamuoyuna bu kadar
geç açıklanmasının hiçbir gerek-

çesi olamaz. Eğer tam tespit edil-
memişse o zaman yetkili bir ko-
misyon bu olayın kesin bilgisini
vermeden bu açıklamayı yapma-
malı, bu vakaların olmasına
neden olanlar kadar, bunu denet-
lemeyenler, bilip de yansıtma-
yanlar da sorumluluk

üstlenmelidir. Öte yandan itlaf
edilen atların dışında kalan ama
ısrarla karantina kordonunda bu-
lunan ahırlarda sağlıklı olmala-
rına rağmen tutulan atlarında
bedensel ve ruhsal sağlıkları bo-
zulmuş olmalıdır. Satın alınan at-
ların, akıbeti İBB basın
danışmanı Murat Ongun’un twe-
et’inde belirtilen, 'Veteriner kont-
rolünde Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın doğal yaşam alan-
larına bırakılacaktır' ibaresi de
açıklamaya muhtaç bir ifadedir,
bakanlığın doğal yaşam alanları
ne demektir bu atlar herhalde sa-
dece doğaya salınırken, veteriner
kontrolünde olacaktır, bu du-
rumda doğada yaşamayı bilme-
yen bu atlar ölmeye bırakılacak
gibidir" endişesine yer verildi. 

ÇOK CiDDi BiR iDDiA 

Veren el alan eli görmeyecek
İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, "Sayın

Cumhurbaşkanının
bahsettiği süt dağıtımı

100 bine yakın
çocuğumuza yapılıyor.

Bizim dönemimizde
veren el, alan eli

görmeyecek. 
Yoksulluğu asla afişe

etmeyeceğiz" dedi

İstanBul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Rahşan Ec-
evit'in Kocatepe Camiinde kılınan

cenaze namazının ardından gazetecilerin so-
rularını yanıtladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul'da ka-
tıldığı programda, 'Ücretsiz süt vereceklerdi
hala süt gelecek. Nerede kaldı bu süt? Su fi-
yatları düşecekti, ne oldu? Neyse Allah'a dua
edelim de sularımız, yağmurlarımız kesilme-
sin. İnşallah sular devam etsin' sözlerinin ha-
tırlatılması üzerine, yardım elinin uzandığı
hiçbir insanın reklam edilmesine müsaade et-
meyeceklerini söyledi. İmamoğlu, "Sayın
Cumhurbaşkanının bahsettiği süt dağıtımı
100 bine yakın çocuğumuza yapılıyor. Gör-
mek isterlerse Sayın Cumhurbaşkanım be-

nimle birlikte İstanbul'da tek tek gideriz aile-
lere gezeriz. Mutlu da olurum kendisini misa-
fir etmekten. 'Ulaşımda indirim yaptı mı, söz
verdi. Suya indirim yapacaktı, yaptı mı?' dedi.
Biz onların hepsini yaptık. 'Yanlış bilgi verili-
yor' diyorum, inandıramıyorum. Biz onların
hesabını veririz kolay, listesi de var. Biz bun-
lara girmiyoruz, işimizi yapıyoruz. Umuyo-
rum mektubuma cevap verir. Biz İstanbul ile
ilgili bilgileri kendilerine aktarırız. Bizim döne-
mimizde veren el, alan eli görmeyecek. Yoksul-
luğu asla afişe etmeyeceğiz" dedi.

İstanbul'a yanlış yaptırmayız

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İs-
tanbul'daki projeler yerel yönetimlere bırakıla-
mayacak kadar önemli' açıklaması ile ilgili

olarak ise, şunları söyledi: "Herhalde tarih te-
kerrürden ibaret. Umarım bir daha bu yanlış
cümleleri kurmazlar. Çünkü Sayın Cumhur-
başkanı, yıllar önce İstanbul'a onun bilgisi ol-
madan müdahale eden Sayın Bakana verdiği
cevap dünden beri televizyonlarda, sosyal
medyada geziyor. Bu duyguyu kaybetmeme-
sini dilerim. İstanbul'da 16 milyon insanın
seçtiği bir belediye başkanı var. 'İstanbul halkı-
nın bilgisi olmadan İstanbul'a müdahale et-
menin bir ihanet olduğunu' yıllar önce kendisi
açıkladı. Biz de hala ihanet edilmemesini ve
bundan sonra da ihanet edilmemesi nokta-
sında tedbir alıyoruz, kendilerine yardımcı
oluyoruz. Lütfen bizi dinlesin. Biz ona yanlış
yaptırmayız. En başta İstanbul'a yanlış yaptır-
mayız." DHA

Açık veri portalı
hizmete başladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
“Zirve 2020”de açılacağını duyurduğu
“İBB Açık Veri Portalı” hizmete sunuldu

İstanBul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı tarafından hayata

geçirilen İBB Açık Veri Portalı, hizmete
açıldı. İBB ve çevre kuruluşları tarafında
yayımlanan verileri sunan Açık Veri Por-
talı ile kamunun şeffaflığının ve vatandaş
katılımcılığının arttırılması amaçlanıyor.
Kamusal hizmetlerde elde edilen verileri
kullanarak vatandaşların da proje gelişti-
rebileceği İBB Açık Veri Portalı’na
https://data.ibb.gov.tr internet adresinden
ulaşılabiliyor. Portalda; İBB, bağlı kuru-
luşları, iştirak şirketleri tarafından yürütü-
len çalışmalar sırasında toplanan veri
setleri; akademisyenler, araştırmacılar, gi-
rişimciler ve vatandaşlar tarafından kulla-
nılmak üzere birçok kategoride
paylaşılıyor. Öncelikle İBB’nin Ulaşım,
Çevre, Enerji alanlarında topladığı açık
veri setlerinin paylaşıldığı Portal’ın, her
geçen gün İBB’nin şeffaf yönetim anlayışı
doğrultusunda zenginleştirilmesi hedefle-
niyor. Açık veri setlerine ilişkin bilgilere,
güncel verilere ve duyurulara ulaşılabilen
vatandaşlar, portalda görmek istedikleri,
ihtiyaç duydukları bilgileri de İBB’ye ile-
tebilecek. İBB Açık Veri Portalı ile Türkiye
genelindeki kamu ve özel sektörün de ka-
tılımıyla açık veriye ilişkin bir ekosistem
oluşturulacak. Böylelikle farklı sektörlerin
gelişimine katkı sağlanacak.

Yaşam kalitesini arttıracak

Açık Veri Portalı, şehir hizmetlerinin kali-
tesini, performansını ve vatandaşlarla et-
kileşimi arttırmak, kamusal hizmetlere
ilişkin maliyetleri ve kaynak tüketimini
azaltmak, vatandaşlar ve yönetim arasın-
daki iletişimi güçlendirecek. Vatandaşlara
ve akademisyenlere, şehrin temel sorun-
larına yenilikçi çözümler bulmaya yardım
etmek için verileri ve teknolojiyi kullanma
imkanı sağlayacak. Tüm kamu kurumla-
rının uygulayacağı açık veri uygulama-
ları, hem çok daha şeffaf şehir yönetim
politikalarının üretilmesine katkı sağlaya-
cak. Hem de vatandaşlara ülke genelin-
deki uygulamalara ve hizmetlere geri
bildirim sunma imkânı sağlayacak. Bu
durum mevcut uygulamaların iyileştiril-
mesi yönünde çok büyük bir adım
olacak.

İBB’den Tunceli’ye
kurtarma ekibi

İBB Su Altı Arama Kurtarma
Ekibi, 2 haftadır kendisinden
haber alınamayan üniversite

öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalış-
malarına katılmak üzere Tunceli’ye gitti.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bö-
lümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku
(21), 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ay-
rıldı ve bir daha kendisinden haber alına-
madı. Yapılan araştırmalar sonunda
üniversiteli genç kızın cep telefonunun en
son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki
Sarısaltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği
belirlendi. Polis, jandarma ve AFAD
ekipleri, arama çalışmasını 2 haftadır
sürdürüyor.

Çalışmalara başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İt-
faiye Daire Başkanlığı, gelen talep üze-
rine 2 araç 6 personelden oluşan Su Altı
Arama Ekibi’ni (İSAK) dün akşam Tun-
celi’ye gönderdi. Bugün öğlen saatlerinde
Munzur’a varan İBB Ekibi, diğer ekiplere
katılarak Uzunçayır Baraj Gölü’nde
arama kurtarma çalışmalarına başlıyor.

Ekrem
İmamoğlu



K ırıkkale'de sanayi sitesinde lastik satışı
yapan Özgür Kapucu, kış koşullarının
yaşanmaması nedeniyle kış lastiği satış-

larında önceki yıllara oranla düşüş yaşandığını
söyledi. Bazı sürücülerin de kış lastiği yerine 4
mevsim lastik tercih ettiğini aktardı. Kar yağma-
dığı için kış lastik satışlarının durduğunu belirten
Kapucu, "Zorunlu lastik kullanım zamanında 1
Aralık öncesi işlerimiz baya yoğundu. Ticari
araçlar taktırmak zorunda. Valiliğin emriyle nor-
mal araçlar da taktırmak zorunda ama bizim bu-
rada öyle bir şey şu anda yok. Şu anda biraz
güneş çıkması nedeniyle satış oranları yaklaşık
yarı yarıya düşmüş oldu. Sezon zamanına bakar-
sak kar yağmadığı için işimiz durdu. Ama sezonu
güzel atlattık çok şükür, şu anda sakin. İnsanlar
arabaya binmek zorunda kalanlar, uzak yere git-
mesi gerekenler oluyor. Aniden bir işi çıkıyor; dü-
ğünü, bayramı, cenazesi derken böyle konularda
taktırmak isteyenler için stoklarımızda her zaman
lastiklerimiz mevcut" dedi. 

Mevsimler değişiyor

“İklim haliyle farkı bir boyuta geçiyor” diyen Ka-
pucu, “Dünya yaşlandı. İnsanlar gibi dünya da
yaşlandı. İklim değişiklikleri her şey bir birini etki-
liyor. Mevsimler değişiyor. Her şey değişiyor. Tabi
insanlar lastik alacaksa da alsam mı? Almasam
mı? 4 mevsim diye bir lastik çıktı. Karda buzda
idare ediyor. Yazın idare ediyor. Ama kış lastiği-
nin yaptığı işi yapamıyor. O da farklı bir boyut,
bunun da etkisi var” ifadelerini kullandı.  Ticari
araçlar için kış lastiği zorunluyken şahsi araç-
larda karar il valiliklerine bırakıldı. 

Şu anda mont ile geziyoruz

Sürücülere önerilerde bulunan Kapucu, “Sürücü
arkadaşlara şunu diyorum. Yani kar lastiği değil
de, kış lastiği diye düşünsünler. Şu anda mont ile
geziyoruz. Bu havada eksi 5 ile artı 5 derecede kış
lastiği dediğimiz lastik fren mesafesi olarak, viraj
tutuşu olarak mükemmel derecede iyidir. Mesela
bazıları var ‘ben çok iyi şoförüm' diyor. Tamam,
‘çok iyi şoförsündür' ama kar lastiği olmadan
arabanın bakımları düzgün olmadan şoför tek
başına hiçbir şey yapamaz” diye konuştu.

Kesinlikle tavsiye ediyoruz

Kapucu, “Kışın yol tutuşu açısından kış lastiğini
tavsiye ediyoruz. Frene bastığınızda gizli buzlan-
mada viraj tutuşunda kış lastiğinin çok büyük bir
önemi var. Yazın sıcağında yazlık lastik sertleşi-
yor. Kış lastiğinin de kışa özel bir tasarımı var.
İçindeki silika maddesi daha fazla silika maddesi
daha fazla olduğu için damarları 7 milimetre
aşağı kadar kesik. Damarların hepsi çalışmaya
geçiyor ve buzun üstünde arabayı durdurabiliyor.
Gizli buzlanma da arabanın dengesini bozmu-
yor. O nedenle kış lastiğini kesinlikle tavsiye edi-
yoruz” ifadelerine yer verdi. Kışlık lastik
fiyatlarının uygun olduğunu anlatan Kapucu,
“Lastik fiyatlarına diğer ürünlere bakarak zam
gelmedi. Her ürüne müthiş derecede zam geldi.
Ama lastik sektöründe zam konusu değil. Bir de
şu anda imalattan satış olduğu için yazlık lastik-
lerden daha ucuz şu anda kış lastikleri. Kış lastik
alacaklar için tam bir fırsat zamanı” dedi.
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21-26 Ocak tarihleri arasında
CNR Expo İstanbul Fuar

Merkezi’nde bu sene 16.’sı
düzenlenecek CNR İMOB

Uluslararası İstanbul Mobilya
Fuarı’na Türkiye Mobilya

Sanayicileri Derneği 
(MOSDER), üye markaları 

ile katılım sağlıyor

Dünyanın gözü Türk mobilyasında

KIS LASTIGININ
FIYATLARI DUSTU

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Dünya-
nın en kapsamlı ve prestijli mobilya fuarla-
rından biri olan İMOB, 16. yılında da

başta Türkiye olmak üzere Çin, ABD, Almanya,
İtalya, Hindistan, Polonya, Britanya Krallığı, Japonya,
Fransa, Vietnam, Brezilya, Malezya, Rusya, Meksika
ve Güney Afrika’nın da yer aldığı ülkelerden pek çok
markayı ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek.
Yani dünyanın gözü bu fuarda olacak! Vatandaşları-
mıza da açık olan fuar, CNR Expo İstanbul Fuar Mer-

kezi’nde 6 gün boyunca ziyaret edilebilecek" dedi.
Balcı, "Bu sene 150 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen
İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’da, Türk
mobilyası adına yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ticaret
hacmi oluşmasını bekliyoruz” diye ifade etti.

2 milyar dolarlık ticaret hacmi 

"MOSDER olarak mobilya sektöründe hizmet veren
üye markalarımızla Türkiye ekonomisini üretim ve ih-
racatla desteklemeye devam edeceğiz" diyen Mustafa

Balcı, "2020 yılına umutlu başladığımız bu dönemde,
küresel pazarda daha çok yer almayı öncelikli hedefle-
rimizden biri sayıyoruz. 
İMOB Fuarı’nda iç ve dış pazarlardaki ziyaretçiler ve
satın almacılar ile tek çatı altında buluşmak, onlarla
bağlantı kurmak ve piyasa eğilimlerini gözlemlemek
ekonomimize oldukça katkı sağlayacaktır. Sonuç ola-
rak fuarın kazanımı olarak Türk Mobilyası ile yaklaşık
2 milyar doları aşkın ticaret hacmi oluşturacağımıza
inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kırıkkale’de, kış koşullarının yaşanmaması nedeniyle kış
lastiği satışlarında yarı yarıya düşüş yaşanıyor. Bazı sürücüler de kış lastiği yerine 4 mevsim lastik tercih ediyor

Deri sektöründe
çifte mutluluk
Deri sektöründe çifte ödül töreni heyecanı yaşanıyor. Deri sektörüne yenilikçi ve vizyoner tasarımcılar
kazandırmak amacıyla düzenlenen Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması Final Defilesi ile
deri sektöründe ihracatın yıldızı 36 firmanın ödül alacağı ödül töreni 22 Ocak'ta yapılacak

EGE Deri ve Deri Mamul-
leri İhracatçıları Birliği ta-
rafından Ticaret

Bakanlığı'nın desteği, İZFAŞ ve SİN-
TAN Kimya'nın katkılarıyla düzenle-
nen yarışmada deri mühendisleri ve
tasarımcılar eksi işaretiyle kimliksizleş-
tirilen OTUZ’a hak ettiği itibarı iade
etme çabası içinde tasarımlarıyla yarı-
şacak. İhracatın Yıldızları Ödül Töreni
ve Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasa-

rım Yarışması'nın İZFAŞ tarafından
düzenlenen Leather and More Fuarı
sırasında Fuarİzmir'de yapılacağını
anlatan Zandar, bu etkinliklerle fuarı
zenginleştirme amacında olduklarını
kaydetti. İhraç ürünlerinin daha katma
değerli hale gelmesi için tasarımın
önemine işaret eden Zandar, "Türki-
ye'nin katma değerli ürün ihracatını
arttırmak için tasarıma odaklanmalı-
yız. Deri sektörü olarak 2019 yılında

1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştir-
dik. Kısa vadede ihracatımızın 2 mil-
yar dolara çıkması orta vadede3
milyar dolar olması için Tasarım yarış-
mamızı önümüzdeki yıllarda da
devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Sponsorlar destek veriyor

Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım
Yarışması'nın içeriği sponsor firmala-
rın katkılarıyla zenginleşiyor. Ticaret
Bakanlığı yarışmanın bütçesinin yüzde
50'sini desteklerken, Yarışmada dere-
ceye giren tasarımcılara yurtdışında
eğitim olanağı da sunuyor. İZFAŞ ise;
Leather & More Fuarı kapsamında
alan, teknik alt yapı desteği veriyor.

Jüride ünlü isimler var

Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım
Yarışması'nın jürisi şu isimlerden olu-
şuyor; "Emre Erdemoğlu – Moda Ta-
sarımcısı, Hatice Gökçe– Moda
Tasarımcısı, Simay Bülbül– Moda Ta-
sarımcısı, Meltem Özbek– Moda Ta-
sarımcısı, Siren Ertan– Moda
Tasarımcısı, Ruken Mızraklı – Gündüz
Kürk Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı, Sedef Orman – Derimod Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı, Selahattin
Güven - EDMİB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Jüri Başkanı,
Gürkan Gözmen – Türkiye Deri Kon-
feksiyoncuları Derneği Başkanı"

KOBİ’lerin ilk 
tercihi Sodexo
Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme
Hizmetleri, 26 ilde faaliyet gösteren 
KOBİ’ler üzerinde gerçekleştirdiği
Türkiye Yemek Kartı Pazar
Araştırması’nı tamamladı. Araştırma
sonuçlarına göre Sodexo; KOBİ’ler
arasında en fazla tercih edilen ve 
yüzde 81,4 ile bilinirliği en yüksek
yemek kartı oldu

SODEXO Avantaj ve Ödüllendirme
Hizmetleri, 26 ilde gerçekleştirdiği
Türkiye Yemek Kartı Pazar Araştır-

ması sonuçlarını açıkladı. 5-99 arasında çalışanı
olan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin katılı-
mıyla yapılan araştırma; çalışanlara sağlanan
yan haklar, bu hakların dağıtılmasında kullanı-
lan yöntemler, memnuniyet oranı ve yemek kartı
kullanımının yaygınlığı konusunda önemli so-
nuçları ortaya koydu. 81 ilde 45 binden fazla
restoran, kafe ve büfede seçme özgürlüğü sunan
ve 1 milyon tüketiciye hizmet veren Sodexo, KO-
Bİ’lere yönelik gerçekleştirilen Türkiye Yemek
Kartı Pazar Araştırması’na göre en fazla tercih
edilen marka oldu. Sodexo aynı zamanda yüzde
81,4’lik bilinirlik oranı ile yemek kartı dendiğinde
KOBİ’lerin aklına gelen ilk marka olma özelli-
ğine de korumuş oldu.

Çalışanlar mutlu 

Yapılan araştırmaya göre; işverenlerin çalışanla-
rına öğle yemeği verirken tercih ettikleri yollar
içerisinde çalışanların en mutlu olduğu yöntem
yemek kartı olarak ortaya çıktı. Yemek kartı kul-
lanan çalışanların tamamı bu uygulamadan
memnun. UFUK ÇOBAN

Faturalar
cep yakıyor

Başta gıda fiyatları olmak üzere hayat
pahalılığıyla mücadele eden
vatandaşlar, şimdi de doğalgaz
faturaları ile mücadele ediyor

HAVALARIN soğumasıyla birlikte
ısınmak için doğalgaz kullanan va-
tandaşlar gelen faturalarla şok oldu.

Aralık ve ocak aylarına ait faturaların yüksek gel-
mesi, vatandaşı kelimenin tam anlamıyla
isyan ettirdi.

Sosyal medyada isyan

Sosyal medyada isyanını dile getiren vatandaş-
lar faturalarını paylaşıp, çalışana ve emekliye
yüzde 5 zam verildiğini hatırlatarak, doğalgaza
en az yüzde 30 zam yapıldığını belirtti. Bazı va-
tandaşlar ise faturaların 2 katına çıkmasına rağ-
men ısınamadıklarını
vurgulayarak, “Isınmak
artık lüks oldu” dedi.
Sosyal medyada doğal-
gaz faturalarını paylaşan
vatandaşlar, KDV tutar-
larının da yüksek oldu-
ğuna dikkat çektiler. 800
TL fatura gelen bir va-
tandaş, 130 TL'lik
KDV ödediğini belirte-
rek “Donarak ölelim
biz” ifadelerini kul-
landı. Geçen yıl ağus-
tos ayında doğalgaza yüzde 14.97 ve eylül
ayında yüzde 14.90 oranlarında zam yapılmıştı.
Böylece 2019'da yapılan toplam zam oranı
yüzde 32.1'e çıkmıştı. 2018'de de yapılan yakla-
şık yüzde 30'luk zamla birlikte, son 2 yılda do-
ğalgazdaki fiyat artışı yüzde 65'i geçti. Tüm
dünyada doğalgaz fiyatlarının azaldığını, Türki-
ye'de ise arttığını söyleyen CHP Balıkesir Millet-
vekili ve CHP Genel Başkanı Enerji
Başdanışmanı Ahmet Akın, iktidarın enerji poli-
tikalarının vatandaşa değil, yandaşa çalıştığını,
kamunun israfının vatandaşın omzuna yüklen-
diğini belirtti. 

SÜRÜCÜLER
RAHAT BİR

NEFES
ALDI
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E rdoğan, "Libya" konusunda gerçek-
leştirilecek zirveye katılmak üzere 
Berlin'e hareketi öncesi Atatürk 

Havalimanı'nda basın toplantısı düzen-
ledi, soruları yanıtladı. Almanya Başba-
kanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde 
düzenlenecek Libya Zirvesi'nin farklı bir 
anlamı olacağını ve haftalardır, aylardır 
yapılan hazırlık ve çalışmaların ardından 
Berlin'e gidildiğini dile getiren Erdoğan, 
Libya'nın içinde bulunduğu sıkıntılı du-
ruma dikkati çekti. Erdoğan, uluslararası 
toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından 
tanınan meşru hükümetin Nisan 2019'dan 
bu yana çok yoğun saldırılara maruz kal-
dığını belirterek, şöyle devam etti: "Darbeci 
Hafter ve destekçilerince gerçekleştirilen bu 
saldırılarda şimdiye kadar yüzlerce sivil ha-
yatını kaybetti. Yine çatışmalar nedeniyle 
400 bine yakın Libyalı kardeşimiz evlerini 
terk etmek zorunda kaldı. Yerlerinden edi-
len insanların bilhassa Tunus ve Cezayir 
üzerinde ciddi manada bir tepki oluşturdu-
ğunu, ciddi olarak da bir göç baskısı oluş-
turduğunu görüyoruz. DEAŞ ve El Kaide 
gibi terör örgütlerinin Libya'da tekrar 
zemin kazandığına da şahit oluyoruz. Sal-
dırılar Libya'nın yanı sıra komşu ülkeler 
başta olmak üzere tüm Akdeniz'in istikra-
rını tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Darbeci 
Hafter'in pervasız saldırıları karşısında 
uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi 
bugüne kadar göstermemiştir. Darbeci 

Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik 
Konseyi kararlarını alenen ihlal eden ey-
lemleri uzun süre görmezden gelinmiştir. 
Bu zirvenin, Trablus'a yönelik saldırıların 
başlamasından 9 ay sonra Berlin süreci 
bağlamında sarf edilen 4 aylık çabanın ar-
dından ancak bugün düzenleniyor olması 
elbette düşündürücüdür." 

Türkiye tutarlı davrandı 

Türkiye'nin krizin başladığı ilk günden bu 
yana tutarlı ve ilkeli bir duruş sergilediğini 
vurgulayan Erdoğan, "Libya'da kalıcı çö-
zümün siyasi diyalogla sağlanabileceğini 
her sürekli olarak her ortamda vurguladık. 
Birleşmiş Milletler himayesinde yürütülen 
çalışmalara destek verdik. Berlin sürecinin 
başarısı için elimizden gelen çabayı göster-
dik. Bunun yanında milli mutabakat hükü-
metiyle olan diyalog, istişare ve eş 
güdümümüzü de artırdık. Meşru Libya 

Hükümeti'yle 2019 sonunda imzaladığı-
mız iki mutabakat muhtırasıyla işbirliği-
mizi perçinledik. Türkiye gerek sahada 
gerekse diplomaside yürüttüğü mücade-
leyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur." 
dedi. 

Ülkemizin yaklaşımı nettir 

Erdoğan, Libya'da sükunetin 8 Ocak'ta 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le İs-
tanbul'da yapılan ateşkes çağrısı sayesinde 
sağlandığını belirterek, şunları söyledi: "Bu 
çabalar da Berlin Zirvesi'nin düzenlenmesi 
için gereken zemini oluşturmuştur. Dar-
beci Hafter ve destekçilerinin dizginlenme-
sinde ülkemizin sergilediği kararlı tutumun 
büyük payı vardır.  
Ülkemiz bu adımlarıyla Akdeniz'deki hak-
larını garanti altına almanın yanı sıra Lib-
ya'nın geleceğine de sahip çıkmıştır. Berlin 
Zirvesi'ni ateşkesin tahkimi ve siyasi 

çözüm yolunda özellikle önemli bir adım 
olarak görüyoruz. Ateşkes ve Berlin Zirvesi 
ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos 
tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilme-
melidir. Zirvede alınacak kararlarla güven-
likten ekonomiye birçok alanda somut 
gelişmeler sağlanmasını bekliyoruz. Zirve-
nin Libya halkının çektiği acıları sonlandı-
racak, Libya'yı huzur ve refaha 
kavuşturacak adımların atılmasına vesile 
olmasını diliyoruz." 

Katliamalar son bulmalı 

İdlib'teki durum Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, son günlerde aciliyet ka-
zanan bir diğer konunun da İdlib oldu-
ğuna işaret ederek, "Ateşkese rağmen 
rejimin sivillere yönelik katliamlarını sür-
dürdüğünü görüyoruz. Önceki gün bir 
pazar yerine yapılan saldırı sonucu çoğu 
çocuk ve kadın 19 İdlibli kardeşimiz şehit 
oldu. Ülkemiz sınırına yönelik göç hareket-
leri tekrar başladı. Rejimin vahşetine bir 
'dur' denilmesinin vakti artık gelmiştir. Ber-
lin'deki temaslarımız sırasında İdlib mese-
lesini de gündeme getireceğiz. Berlin'deki 
görüşmelerimizin hem Libya hem Suriye 
hem de bölgemiz için hayırlara vesile ol-
masını Rabbimden niyaz ediyorum." diye 
konuştu. 

Yunanistan rahatsız oldu 

Bir gazetecinin "Yunanistan darbeci Haf-
ter'i ağırladı ve bu zirve öncesinde tepki 
çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ko-
nuda bir değerlendirme alabilir miyiz?" so-
rusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi: 
"Yunanistan Almanya'ya davet edilmediği 
için ciddi bir rahatsızlık içerisinde. Aslında 
Libya ve Türkiye arasındaki bu atılan im-
zalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı 
malum çıldırtmıştı. Bunun ardından da 
'Kiminle nasıl bir anlaşmaya gidelim ki bir 
rövanşist anlayışla bunu geri alalım.' gibi 
yaklaşımın içerisine girdi. Tabii Hafter'in 
kıymetiharbiyesi yok ama öbür tarafta 
Serrac, Birleşmiş Milletler tarafından ta-
nınmış olan bir lider konumunda. Burada 
bazı formüller araştırmak suretiyle tuttu 
tabii Hafter'i Yunanistan'a davet etti. Haf-
ter de Yunanistan'a gitmek suretiyle ora-
daki verdikleri pozlarla acaba Almanya'ya 
gitmeyişin ardından bu rövanşist anlayış 
nasıl bir farklı yere varır gibi bir adımla bu 
görüşmeleri yaptılar. Hiçbir kıymetiharbi-
yesi yok. Hele hele bizim nazarımızda hiç-
bir kıymetiharbiyesi yok ve tabi Hafter 
Almanya'ya, Berlin'e geldiğinde orada tabii 
neler söyleyecek hepsini orada görme im-
kanımız da olacak. Ancak Miçotakis, 
oyunu yanlış oynuyor, attığı adımlar doğru 
adımlar değil ve bu sürece iyi başlamadı. 
Türkiye ile de münasebetlerinde de ne 
yazık ki iyi adımlar atmıyor.”

Bir olmak, beraber 
olmak birden fazladır! 

İsimler önemlidir, hele güzel amaçlarla bir araya 
gelmiş, gönül birliği yaparak ortaya güzel bir iş çı-
karıp sunan topluluklar daha da kıymetlidir. 

Hepimiz biliriz ki, hiç birimiz tek başımıza büyük 
hayallerimizi gerçekleştiremeyiz. Örneğin bir mobilya 
düşünelim. Çok şık ve estetik...Beğeniriz ve onu almayı 
arzu ederiz. Üzerinde üretilen yere ait bir marka var-
dır. Ve biz o ürünü o markanın adından yola çıkarak is-
teriz. Oysa o beğendiğimiz mobilya(masa, sandalye ya 
da her ne ise)teşhir salonuna gelene kadar kimlerin 
elinden geçmemiştir ki? 

Ağacı kesen, omuzunda taşıyan, onu nakış gibi işle-
yen, şekile sokacak hale getiren ve nihayetinde evi-
mizde kullanabileceğimiz en son hale getiren... 

*** 
Çok sevdiğimiz şarkılar vardır. O şarkı içimize işler, 

bizi etkiler. Aaa deriz, (x) kişisi ne güzel okumuş. Dön 
başa, dön başa o şarkıyı dinler dururuz. Bestesi, güftesi 
o anda bizi bağlamaz, ancak müziğe ilgili isek bir şe-
kilde öğreniriz. Dünya üzerinde yapılan her iş böyledir. 
Birileri beste, güfte yapar ama son akılda kalan şarkıyı 
iyi okuyandır. 

*** 
Filmler, tiyatrolar da öyledir. Senaryo, müzikler, 

kostümler vs. elbette ki çok önemlidir. Ama biz sah-
nede, başrol oynayan devlere takılırız. Türkan Şoray-
Kadir İnanır deriz, julia Roberts-Richard Gere var o 
filmde deriz...Oysa o işin mutfağında onlarca, yüzlerce 
kişi vardır. Belki de o insanlar başrollerde oynayanlar-
dan kat be kat fazla çalışmaktadırlar. Prodüksiyonu 
var, rejisi, senaristi, asistanı, yönetmeni, kostümcüsü, 
müzikleri, dansları, vs... 

*** 
Bu köşede sık sık izlediğim filmlere, gittiğim oyun-

lara yer veririm. Orası benim evim, bana ait. Profesyo-
nel sanat eleştirmeni değilim ve bu konuda asla iddiam 
yok. Yorumlarım sadece sıradan bir izleyici olarak, iz-
lemeyenlere, izleyeceklere bilgi amaçlıdır. Ve orada 
bilgi verirken, izlediğim filmin, ya da oyunun konusun-
dan bahsederim, başrollerinden, 
yönetmeninden...Sonra kendi duygularımı, bana doku-
nan repliklerini, hislerimi okuyucu ile paylaşırım. 
Çünkü emeği geçen insanların, film sonunda ekranda 
sayfa sayfa dökülen görev ve isimlerini yazma imkanım 
yoktur. 

*** 
Ben, 8-9 yıldır çeşitli organlarda köşe yazısı, söyleşi-

ler, gezi yazıları olarak öğrendiklerimi, bildiklerimi 
yazıp okuyuculara ulaştırmak için çalışıyorum. Ama 
bunu tek başıma yapmıyorum. Yayın yönetmeni var, 
basıma girecek yazının denetlemesini yapan editör var, 
internet ortamında okunmasını sağlayan, yazının fotoğ-
raflarını elden geçiren, sayfaya hazırlayan var, mat-
baası, sabahın köründe dağıtıma çıkanı var. Çoğunun 
adını bile bilmeyiz, oysa işin mutfak kısmı ve en önemli 
yerinde onlar vardır. 

*** 
Şimdi nereye geleceğim, ondan bahsetmeliyim; 
Bu hafta içinde yeni ve uzak bir seyehatten döndüm. 

Daha valizimi yarı boşalttım, boşaltmadım, Büyükçek-
mece Atatürk Kültür Merkezinde bir oyun olduğunu 
öğrendim. Zaten günlerdir tiyatroyu ne kadar özledi-
ğimden bahsedip duruyordum aileme. Konu mübadele 
idi ve bu konu ile çok ilgili olduğum, üzerine defalarca 
yazı yazdığım için oyunu izlemeye gittim. Gerçekten 
özveri ile hazırlanmış, çok emek olan bir oyundu. Oyu-
nun planlanma aşamasını da bildiğimden, hayata geçi-
rilmesinin ne kadar zor olduğunu tahmin 
edebiliyordum. Bu tür işler, çok emek ve maddiyat ol-
madan zor başarılacak işlerdi.  

Bu süreç sonrası 45 gönüllü oyuncunun günlerce, üs-
telik şu zamanlarda kimsenin kimseye karşılıksız selam 
alıp vermediği günlerde, o insanlar bu oyun için vakit 
harcamaya gönüllü olmuştu, nihayetinde oyun sergile-
niyordu. 

*** 
Biz göç edenlerin öyküleri hep birbirlerine benzer. 

Kah Kapıkuleden girmişizdir, kah Gülcemal’i beklemi-
şizdir. Bu göçü yaşayan tek kişi değidir. O yüzden, bu 
konuda yazılan her metin, her kitap kendine özeldir. 
Ben göçü çocukluğumda bizzat gördüm ve bizim öykü-
lerimiz aile içinde hep hasreti ve göçü anlatırdı. O yüz-
den büyük göçlerin, göç sırasında aynı acıları anlatan 
yazarların”bu benim göçüm”deme hakkı yoktur!  

Bu göçü  ve yaralarını iki ülke adına vurgulamak 
için, unutturmamak için verilen mücadeleler var. En 
azıdan yaşananların ve yaşayanların, yaşadıkları tarihe 
saygı için bu göç unutulmamalıydı! 

Büyük Mübadele Derneği’de bu doğrultuda yola 
çıktı ve ekibi ile birlikte oyunun sahneye konulması için 
çalışmalarına başladı. İzlediğim”Toprağımın Bu-
ğusu”adlı oyunu  kendimce köşemde yorumladım. Bu 
yazı üzerine epeyce eleştirisel yorum yazıldı. 

*** 
Büyük bir projenin elbetteki mimarı olmalı. Bir 

olmak, beraber olmak birden fazladır demem bu yüz-
den! Bu oyunda, yukarıda bahsettiğim gibi, ilçenin 
dans klüpleri var, kostümcüler var, senaristler, yönet-
men ve en önemlisi 45 gönüllü oyuncu! Gidin izleyin, 
Çoban Ali, Debreli Hasan, horon oynayanlar, sirtaki ya-
panlar, kemençe çalanlar...Hangisinin emeğini yok sa-
yabilirim ki? Ve ben köşemde bu oyun hakkkında 
düşüncelerimi yazarken bu küçük alana onlarca ismi 
nasıl sığdırabilirdim? Oysa o 45 kişinin, dansları hazır-
layanların ve oynayanların, kostümleri ve aksesuarları 
temin eden herkesin adını tek tek anmak ve tebrik 
etmek isterdim. 

*** 
Birlik ve beraberliğin öneminden bahsederiz hep.  

Güzel bir şeyler yaptıysanız, elele verdiyseniz ve amacı-
nız tarihin en kanayan yerlerinden birine dokunmaksa, 
egonuzu biraz geriye alın ve”biz bunu başardık”deme-
nin keyfini yaşayın. 

Bir olmak, beraber olmak birden fazladır! 
Sevgiyle kalın 

Sevim Y. GÜNEY

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

guneys13@hotmail.com
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ANKARA'DA, pnömoni ve kro-
nik böbrek rahatsızlığı nede-
niyle tedavi gördüğü Gülhane 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 
(GATA) Cuma akşamı hayatını kaybeden 
Rahşan Ecevit'in cenazesi, hastane mor-
gundan alınarak Kocatepe Camii'ne geti-

rildi. Ecevit'in Türk bayrağına sarılı cena-
zesi, cenaze aracından alınarak yakınları ve 
eski CHP'li milletvekilleri tarafından mu-
salla taşına konuldu. Bu sırada cenazeye 
katılanlar, üzerinde yazma bulunan tabu-
tun başında dua etti, bazıları ise gözyaşını 
tutamadı. Giresun Şebinkarahisar sivil 

toplum kuruluşları tarafından, "Bu kalp 
sizi unutur mu?', 'Ahde vefanızı, memleke-
timize olan sevdanızı unutmayacağız' ve 
'Bir asırlık vefa, sadakat ve aşk" yazılı pan-
kart açıldı. 

Birlikte mücadele ettiler 

Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıkla-
masında, "Siyaset dünyamızın önemli bir 
aktörünü sonsuzluğa yolcu ediyoruz.  
Hepimiz üzüntülüyüz, derin üzüntü içeri-
sindeyiz. Rahşan Hanım siyaset dünya-
mızda, eşiyle birlikte uzun bir mücadele 
zamanı başlattılar. Demokrasi, hukuk, liya-
kat, siyasette temizlik, dürüstlük açısından. 
Sadece Türkiye değil, bütün dünyaya 
örnek davranışlar sergilediler. Onların 
ifade ettiği, 'halkça bir düzeni' bugün de 
arıyoruz. İnsanca bir yaşamı bugün de arı-
yoruz ve aramaya devam edeceğiz. Birlikte 
mücadele ettiler, birlikte yol yürüdüler, bir-
likte hapse girdiler.  
İşçilerin, yoksulların haklarını birlikte ara-
dılar. Aramaya devam ediyoruz. Onların 

bıraktığı ilkeler bizim bugün için de sürdür-
meye çalıştığımız ilkelerdir. Bu vesileyle ben 
parlamentoda grubu olan olmayan bütün 
milletvekillerine şükran borçluyum. Ortak 
hareket etme açısından. En azından bir acı 
karşısında parlamentonun birlikte olması 
bizim açımızdan son derece değerlidir" 
dedi. 

Çok sayıda siyasetçi katıldı 

Buradaki törene; CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Ak Parti Grup Baş-
kanı Naci Bostancı, Meclis eski Başkanı 
Cemil Çiçek, CHP'nin 24 Haziran 2018 
seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olan 
Muharrem İnce, Büyük Birlik Partisi Genel 
Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Baş-
kanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, çok sayıda eski ve yeni milletvekili 
ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılanlar 
yakalarına, Rahşan Ecevit'in eşi Bülent Ec-
evit'in omzuna yaslanırken çekilen  
fotoğrafı taktı. DHA 

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

BARIS UMUDU 
HEBA EDİLMEMELİ 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Zirvesi'ni ateşkesin tahkimi ve siyasi 
çözüm yolunda önemli bir adım olarak niteleyerek, "Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile 
yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban  
edilmemelidir. Zirvede alınacak kararlarla güvenlikten ekonomiye birçok  
alanda somut gelişmeler sağlanmasını bekliyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip  

Erdoğan: 
“Libya'yı huzur ve  

refaha kavuşturacak 
adımların atılmasına 

vesile olmasını  
diliyoruz."

ERDOĞAN, "Uluslararası haber ajansı 
Reuters, Berlin'deki konferans önce-
sinde 6 sayfalık bir taslak metni hazır-
landığını duyurdu. Ele geçirdikleri bu 
taslak metinde önümüzdeki günlerde 
Libya'ya Türkiye ve Rusya gibi ülkele-
rin asker gönderebileceğini belirtti ve 
Libya'da seçim çağrısının da bu me-
tinde yer aldığı belirtiliyor. Bu seçim 
çağrısı değerlendirmesini siz nasıl ön-
görürsünüz?" sorusu üzerine şunları 
söyledi: "Bize ulaşmış böyle bir metin 
yok. Akşam geç saatlerde Dışişleri Ba-
kanım ile de görüştüm böyle bir şey-

den bana bahsetmedi. Böyle bir 
durum söz konusu değil, herhalde 
böyle bir şey olsa benim de haberim 
olur. Ama şu anda Berlin'e gittiği-
mizde önümüze böyle bir şey gelir mi 
gelmez mi göreceğiz. Hepsi bir tarafa 
şüphesiz ki Birleşmiş Milletler'in riya-
setinde biran önce Libya'da hakikaten 
bir seçim atmosferine girilmesi aslında 
olumlu bir gelişme olacaktır. Onun ak-
sini iddia etmek yanlış olur ama 
bunun tabii sağlıklı bir şekilde olması 
lazım. Yoksa silahların gölgesinde bir 
seçim düşünülemez."

Olumlu gelişmeler olacak 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, basın 
mensuplarının konferanstan olumlu 
bir sonuç çıkmaması durumunda 
Türkiye'nin yol haritasının ne olaca-
ğına yönelik sorusuna, "Doğmamış 
çocuğa don biçilmez. Şimdiden bunu 
şöyle olur böyle olur gibi bir şey söy-
lersek bunların hepsi yanlış olur. Önce 
bu toplantıdaki bütün gelişmeleri gör-
memiz lazım ve bu gelişmelerden 
sonra sonuç bildirgesini görmemiz 
lazım ve bu sonuç bildirgesinden 
sonra da ne gibi adımlar atabiliriz 
bunun için de değerlendirmelerimizi 
yapar ve açıklamamızı ondan sonra 
da inşallah dünya kamuoyuna ifade 

ederiz." yanıtını verdi. Eski Korgene-
ral Metin İyidil'in FETÖ'nün darbe 
girişimine ilişkin yargılandığı davada 
"ağırlaştırılmış müebbet hapse" mah-
kum edildikten sonra Ankara Bölge 
Adliye Mahkemesi 20. Ceza Daire-
si'nin beraatine ve tahliyesine karar 
vermesine ilişkin görüşünün sorul-
ması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: 
"Bu yargı camiamız için gerçekten çok 
çok üzücü bir adım olmuştur ve ilginç 
olan şey şu, tabii bunların hepsinin 
talimatlarını da verdik. Kararı veren 
kişi veya kişilerin de FETÖ'cü olması 
bu işin nerelere vardığını gösteriyor. 
Bunun arkasında daha ne gibi oyun-

lar olabileceğini de çok açık, net gös-
teriyor. Ama bir gerçek var ki hak so-
nunda, er veya geç yerini buluyor. İşte 
düşünün müebbet hapse mahkum 
olmuş bir kişiyi kalkıp hemen beraat 
ettirme veya tahliyesini verme gibi bir 
yola bir mahkeme nasıl gidebiliyor 
böyle bir adım nasıl atabiliyor. Bu, 
anlaşılabilir bir şey değil ve sağ olsun 
Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız 
bu noktada adımlarını attılar ve en 
kısa zamanda içişleri Bakanlığıyla be-
raber yaptıkları operasyonla da yaka-
ladılar. Tekrar kendi cezai müeyyidesi 
uygulanmaya başlandı. Şu anda 
malum içeride." DHA 

Doğmamış çocuğa don biçilmez 



Z or günlerdi.. 
Çok zor günlerdi. Medeniyet mas-
kesi takan emperyalist vampirler,

onlarla mücadeleden yorgun düşmüş bede-
nimizdeki son kan damlalarını emmek için
saldırıyorlardı…

Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar, İtal-
yanlar, Yunanlılılar, Ruslar….

Çok direndik. Hiçbir milletin, hiçbir
gücün yapamayacağı mücadeleden birleşe-
rek zaferle ayrıldık. Çünkü birlik olamayı
başarmıştık. 

Tarihte böylesine büyük, böylesine orga-

nize bir saldırılardan yok olmadan ayrılan
bir millet daha yoktur.

Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan, Libya
bizim mücadele ettiğimiz vampirlerin 
dişleri arasında yok oluşa doğru gitmiyor-
lar mı?..

“Ahh bizim bu yanlızlığımız” diye ava-
zım çıktığı kadar bağırıp feryat fügan 
edesim var..

Bizi adı geçen emperyalist güçler anla-
madı, anlasada işine gelmedi. Aynı coğraf-
yayı, aynı kaderi, aynı mücadeleyi
paylaştığımız Ortadoğudaki kader kardeş-

lerimiz de anlamadı..
Arapların, Türklerin, Kürtlerin bir

bütün olarak hareket edip kader birliği
yaptığını düşünsenize… Hayali bile güzel..
ama mümkün mü? İşte o belli değil.
Çünkü içimizde, dışımızda kan emici
vampir dolu.

Ortadoğu ve İslam coğrafyasındaki
bütün bu olaylar, Osmanlı'nın arkasında

bıraktığı büyük boşluğun hâlâ doldurula-
madığını gösteriyor mu?

Zamanında medeni vampirleri kurtarıcı
olarak görüp sarılan ve osmanlıyı arkadan
hançerleyen Arap dünyası, bu hatasını çok
yıllar önce anlamış olsa da onların artık
yapacakları pekte bir şey kalmamış gibi
duruyor.

Filistinli lider Yaser Arafat ‘Mescid-i
Aksa’yı Türkiye’nin korumasını’ istemesi,
Filistinli Bakan Salim Tamari ninde ‘Os-
manlı Türk’ünün kıymetini bilemedik. İha-
netin bedelini ödemeye devam ediyoruz’
demesi. Kral Abdullah'ın "Eğer Arap isya-
nının bu şekilde sona ereceğini bilseydik
hiçbir şekilde Osmanlı'ya isyana kalkış-

mazdık." Diyerek pişmanlıklarını, Mısırlı
Dr. Fehmi Şinnavi’nin "Günümüz Arap zir-
velerinde temel mesele, İsrail'e ne kadar
boyun eğileceği. Eğer Osmanlı'ya bunun
binde biri kadar boyun eğebilseydik, şim-
diye kadar elimize geçenlerin milyon ka-
tını kazanırdık. Diyerek hatalarının
büyüklüğünü dile getirmesi bütün bu 
yaşananların sebebini size anlatmaya
yetmiyor mu?

Ne diyeyim şimdi avazım çıktığı kadar
“Ah bizim bu yalnızlığımız” diye bağırma-
yıp siz söyleyin…

Yoksa herkes hak ettiğini yaşar deyip
susalım mı dersiniz?….

VESSELAM

Ah bizim bu yalnızlığımız 
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İ stanbul Boğazı'nda 366'sı tarihi eser niteliğinde 600
yalı bulunuyor, yalıların yüzde 70'i tehlikelere karşı
sigortalı. Boğaz'daki yoğun gemi trafiği yalıları sa-

vunmasız bırakıyor. Milyon-
larca dolar değerindeki yalılar,
"konut sigortası" ve bu sigorta-
nın içinde yer alan "yangın" ve
"deniz taşıtı çarpması" temi-
natlarıyla korunuyor. Poliçe fi-
yatları ise, yalıların maddi ve
tarihi eser değerlerine göre be-
lirleniyor. 2018 yılında Hekim-
başı Salih Efendi Yalısı'nda
gemi çarpması sonucunda 60
milyon dolara varan bir hasar
oluştu. Sigortasız olan yalının
bu masrafı ise, geminin sigor-
tası tarafından karşılandı.
Ancak geminin sigortası olma-
saydı hukuki süreç 
başlayacaktı.

Yalı sigortası yok

Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) yalıların sigortalanma-
ları konusunda açıklamalarda
bulunan Çağatay Brokerlik
Genel Müdürü Taner Çağatay,
"Yalı sigortası, diye bir şey yok-
tur. Konutların yangın poliçesi
vardır. Yangın poliçesi yalıları
da kapsar. Yangın poliçesi ana
teminattır, onun yanında diğer
ek teminatlar vardır. Boğazdaki
yalıların alacakları en önemi ek
teminat 'deniz taşıtları çarpmasıdır'. Üç ayrı sigorta olu-
yor, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması ve
deniz taşıtları çarpması. Yalı da ilk aklımıza gelen boğaz-
daki deniz taşıtlarının çarpmasıdır. Bu deniz araçlarının
vereceği zarara karşı yalıları kapsama altına alıyor" dedi.

Yangın teminatı önemli

Taner Çağatay, poliçelerin nasıl oluşturuldukları konu-
sunda ise, "Yalıların tarihi eser olup olmadığı, yapı

tarzı… Yalıların büyük bir kısmı ahşap ya da dış cephe
giydirmesi ahşap. Burada sıkıntı yaşanabiliyor. Sigorta

şirketleri ağırlıklı olarak yangın teminatına önem veri-
yorlar. Çünkü ahşap olduğu
için en ufak bir yangında mil-
yonlarca dolarlık bir hasar or-
taya çıkabiliyor. Tarihi eser
olduğu için de tadilat sırasın-
daki masrafların tespit edil-
mesi bayağı yüklü bir zaman
ve maddi külfet getiriyor" diye
konuştu.

Geminin sigortası
karşıladı

Taner Çağatay, Hekimbaşı
Salih Efendi Yalısı'ndaki gemi
kazası hasarı konusunda ise
şunları söyledi: "Hasarı gemi-
nin P&I sigortası kapsadı. Bu
yalının kendi konut, yangın
poliçesi yoktu. Eğer gemide
de sigorta olmasaydı orada
maalesef hukuksal bir müca-
dele başlayacaktı. O da yıl-
larca sürebilecek bir hasar
tartışması. Gemilerde üçüncü
şahıslara verecekleri çarpma-
dan veya maddi, manevi ve
bedeni hasarları kapsayan
P&I dediğimiz Londra'dan
alınan bir sigorta var. Bütün
gemiler; nasıl biz trafiğe çı-
karken trafik sigortası almak
zorundayız, gemilerin de

mutlaka üçüncü şahsılara verecekleri zararları kapsa-
ması açısından mutlaka P&I sigortası olması lazım.
Orada 60 milyon dolarlık hasar tespit edildi ve bunu ge-
minin P&I sigortası kapsama altına aldı. Sigortanın
önemini anlamış olduk. Olmasaydı sıkıntı olurdu. Ama
gemilerdeki sigortalara güvenip de yalılarını sigorta yap-
tırmayanlara ben şaşırıyorum ve üzülüyorum. Gemide
de sigorta olmasaydı orada büyük bir sorun olacaktı"
şeklinde konuştu. DHA
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a) Niteliği, türü ve miktarı : Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü Atatürk Arboretumu Orman 

İşletme Şefliğinde 30 Ha alanda Bitki Bakım İşleriAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü Atatürk Arboretumu 
Orman İşletme Şefliği

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2020, işin bitiş tarihi 31.08.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kemer Mh Valide Sultan cad No : 43 Bahçeköy Sarıyer İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.02.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları 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,
standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu işte  ağaçlandırma, erozyon kontrolü,toprak muhafaza, suni tensil, rehabilitasyon, her tür fidanlık,
peyzaj işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebile-
ceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
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 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açık-
lama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1118002)

TARIHI YALILARA TARIHI YALILARA TARIHI YALILARA TARIHI YALILARA TARIHI YALILARA TARIHI YALILARA TARIHI YALILARA TARIHI YALILARA 
OZEL KORUMA!

İstanbul Boğazı'nın simgesi yalılar, gemi çarpmasına karşı özel sigortayla korunuyor.
Çağatay Brokerlik Genel Müdürü Taner Çağatay, "Yalı sigortası, diye bir şey yoktur.
Konutların yangın poliçesi vardır. Yangın poliçesi yalıları da kapsar" dedi

Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Taner Çağatay, yangın riskine dikkat çekerek, şöyle
devam etti: "Yalıların çoğu bitişik nizam. Sizin yalı-
nızda çıkacak bir yangının yan tarafa sıçraması sizin
sorumluluğunuzdadır. Eğer sizin sigortanız yoksa,
sizin yalı da ödenmediği gibi yan taraftaki komşuya
da vereceğiniz bütün hasarları ödemek zorunda ka-
lacaksınız. Yalılarda sigorta olmaması biraz şaşır-
tıcı. Şu anda İstanbul'daki yalıların üçte birinde
sigorta yok. DASK zorunlu olduğu için herkes yaptı-
rıyor. Buna çok cüzi miktarlar ekleyerek konut poli-
çesi de ekleyebilir. Konut poliçesinin ana teminatı
yangıdır. Ek teminatlar olarak deprem, terör, hırsız-
lık, üçüncü şahıs mali mesuliyet gibi birçok ek temi-
natlarla beraber gelir. Sizi tam bir güvence altına
alır. Yalıların tarihi eser kapsamında olmaları veya
ahşap olmalarından dolayı sigorta şirketleri de biraz
tedirginler. Milyonlarca dolarlık bir teminat veriyor-
lar ve karşılığında bir anda bir yangın veya hasar
anında yüksek miktarlarda ödeme yapmaları gere-
kiyor. Genelde 2-3 şirket bir araya gelip teminat ve-
riyor. Ve sigorta şirketleri mutlaka ekspertiz
yaparlar, riziko tespiti yaptıktan sonra gerekli yangın
güvenlik önlemleri alınmış mı alınmamış mı, çok
dikkat ederler. Bir de tarihi eser değeri kontrol edi-
lir." Çağatay ayrıca, 50 milyon dolarlık bir yalının ise
yıllık 15 bin dolara sigortalanabileceğini söyledi.

EKSPERTİZ YAPARLAR

TARIHI YALILARA 

Yazarımız Mustafa Dolu,
Akşam Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü olduğu yıllarda

Umut oran, Mehmet Akif Hamzaçebi
ve FETÖ örgütü firarisi eski Emniyet
Müdürü Emre Uslu’nun şikayetleri
üzerine 12 yıl hapis istemi yargılandığı
davadan beraat etti. Umut Oran, M.
Akif Hamzaçebi ve Fuat Avni orakta bi-
linen Emrullah Uslu arasında yapılan
twitter konuşmalarının haber yapılma-
sının ardından açılan dava 5 yıldan beri
devam ediyordu.  

17. celsede karar çıktı

Şikayetçiler kendilerine hakaret ve iftira
atıldığı gerekçesi ile şikayetçi olmuşlar
ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı 4 ayrı
haber nedeniyle yazarımız Mustafa
Dolu hakkında hakaret ve iftira atmak-
tan 12 yıl ile yargılanmak üzere dava
açılmıştı. Haberlerin yayınlandığı ta-
rihte haberleri Umut Oran ve Mehmet
Akif Hamzaçebi tekzip etmezken Emre
Uslu’nun tekzip başvurusu da ilgili

mahkeme tarafından reddedilmişti. Ön-
ceki gün görülen 17. celsede sonuçla-
nan dava sonrasında dört ayrı suçtan
yargılanan Mustafa Dolu, haberlerde
suç unsuru oluşmadığı için bütün dava-
lardan beraat etti. 

Bir türlü vazgeçmediler

Mustafa Dolu duruşmanın sonuçlan-
masından sonra, “Umut Oran. Meh-
met Akif Hamzaçebi ve avukatları
Turgut Kazan ile defalarca
görüştüm. Kendilerine,
‘Hak. Hukuk, Adalet ara-
yış ve yürüyüşleri ile
Adalet kurultayında bir
arada olduk. Sizler
Cumhuriyet Gazetesi da-
vaları sırasında gazeteyi
ziyaret ederek. ‘Ülke-
mizde basın
özgür olmalı
yazdıkları ve
düşündükleri
yüzünden

hiçbir gazeteci yargılanmamalı ve hapse
atılmamaları’ gerekir dediniz. Şimdi
beni haberden dolayı yargılatıyor ve
ceza almamı talep ediyorsunuz. Bu
durum sizin tavrınızla çelişmiyor mu?
diye sordum. Kendilerine davanızı geri
çekin Adliye Sarayı önünde bir basın
toplantısıyla durumu anlatın. O zaman
artı puan alırsınız dedim. Aldırmadılar.
Onlar Cumhurbaşkanına muhalif ve
kendisine bilişimci diyen bir şahıstan al-
dıkları raporun arkasına sığınarak böyle
bir yazışma olmadığını ileri sürerek da-
valarını ceza almam pahasına sürdür-

düler. Biz de haberimizi ve onların
FETÖ firarisi Emre Uslu ile olan
yazışmalarının haber değeri oldu-
ğunu, ileri sürerek haberimizin arka-
sında durduk Şükürler olsun ki,

beraat ettik. Dava sürecini ve
yaşananları daha

sonra anlatıp yaza-
cağım” açıklama-
sını yaptı. 
BARIŞ KIŞ

Mustafa Dolu beraat etti

Tünel için geri sayım başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya'dan sonra boğazın altından geçecek olan 'Büyük 

İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Türkiye'nin en önemli ulaşım projeleri
arasında gösterilen 3 katlı 'Büyük İstanbul Tüneli' için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Cumar-
tesi günü katıldığı törende

Büyük İstanbul Tüneli ile ilgili açık-
lama yapmış, etüt çalışmalarının ta-
mamlandığını ifade etmişti.
Marmaray ve Avrasya'dan sonra bo-
ğazın altından geçecek olan yeni tüneli
günde 6.5 milyon yolcunun kullan-
ması bekleniyor. Büyük İstanbul Tü-
neli projesi için ihale hazırlık
çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Büyük İstanbul Tüneli projesinde ana
tünelin, Avrupa Yakası'ndaki Hasdal
kavşağından başlayarak, boğazın 140
metre altından geçerek Anadolu Yaka-

sı'ndaki Beykoz Küçüksu'nun altından
Çamlık kavşağına kadar uzanması
planlanıyor. Tünel oradan da TEM'e
bağlanacak.

Hatlar birbirine bağlanacak

Tünel faaliyete geçtikten sonra 11 raylı
sistem hattını birbirine bağlayacak ve
Marmaray ile da entegre olacak.
Büyük İstanbul Tüneli projesinde Ba-
kırköy İncirli'den başlayacak raylı sis-
tem, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya
gelerek ana tünele bağlanacak. Deni-
zin altından Anadolu Yakası'na geçen
metro Söğütlüçeşme'ye kadar devam
edecek. Gayrettepe-İstanbul Yeni Ha-

valimanı ve Halkalı-İstanbul Yeni Ha-
valimanı metro hatlarının Gayrettepe
istasyonunda, Altunizade-Sabiha
Gökçen metro hattının ise Altunizade
istasyonunda İstanbul Tüneli'ne tam
olarak entegre edildiği öğrenildi. DHA
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Hrant Dink unutulmadı
19 OCAK 2007'de silahlı saldı-
rıya uğrayarak hayatını kaybe-
den Hrant Dink için, her yıl 

olduğu gibi bu yıl da saat 15.00’te, sui-
kaste uğradığı Agos Gazetesi’nin eski 
merkezinin bulunduğu  Sebat Apartmanı 
önünde anma töreni düzenlendi. Yoğun 
katılımın olduğu törene Hrant Dink’in eşi 
Rakel Dink, kardeşi Orhan Dink ailesi ve 
Hrant’ın Arkadaşları’nın yanı sıra, CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgü-
zel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin 
Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Ali 
Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu ve HDP Meclis Başkanve-
kili Mithat Sancar da katıldı. Bu yılın 
anma konuşmasını Agos Gazetesinin 
penceresinden Dink’in arkadaşı Prof. Dr. 
Şebnem Korur Fincancı yaptı. Fincan-
cı’nın konuşmasından önce ise Toplum-
sal Bellek Platformundan Sertaç Ekinci 
de bir konuşma yaptı. Ailesi ve sevenleri, 
Dink’in öldürüldüğü yere karanfiller bı-
raktı. 

Birbirimizi sevmeyi öğretiyordu 

“Hrant Dink bu ülkenin en çok ihtiyacı 
olan kardeşliğin sembolüydü." diyen Ser-
taç Ekinci "Sanırım bizden alınışının en 
büyük nedeni de buydu. Çünkü bu ülke-
nin karanlık kalplilerinin ağızlarından dü-
şürmedikleri birlikten çok, bölünmüşlüğe 
ihtiyaçları var. Türkiye halklarının, ezilen-
lerin bir araya gelmesi en büyük korkula-
rıdır. Oysa Hrant bize birbirimizi tekrar 
sevmeyi ve Anadolu’yu baştan öğreti-
yordu." dedi. Bu yılki anma töreninde 
Hrant'ın Arkadaşları adına konuşan 

insan hakları savunucusu Prof. Dr. Şeb-
nem Korur Fincancı da, “Kötülüğe karşı 
duyulan nefret yüzünü çirkinleştirir insa-
nın. Haksızlığa karşı bağırmak sesini ka-
balaştırır' demiş ya Brecht, bu geçen 13 
koca yılda faili meşhurlarını bizlerden 
köşe bucak kaçıran o devlet erkine karşı 
bağırmak, haksızlıklara karşı bağırmak 
kabalaşmadan sayılır mı? Hak mücade-

lesinin kendisi, dayanışmasıyla ezilenlerin 
inceliği değil de, nedir? Yüzbinlerin İs-
tanbul’dan sel gibi akıp 'Hepimiz 
Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz' diye yükse-
len sesinde kabalık olabilir mi? Hrant 
için, adalet için 13 yıldır mücadele eden 
arkadaşları nicedir hakikati bu topraklar-
dan sürgün etmiş erke rağmen, hakikatin 
değerini hatırlatıyor hepimize”DHA 

A levilere ve cemevlerine yönelik 
saldırılar devam ediyor. İstanbul 
Sultanbeyli’de bulunan Pir Sul-

tan Abdal Cemevi dün gece hedef alındı. 
Cemevinin bahçesinde bulunan yönetim 
ofisinin kapısı kırarak içeri girildi, yere 
boyayla ‘Bitmedi’ yazıldı. Yönetim ofisi 
tahrip edilirken, bina kapısına da ‘Öl’ ya-
zıldı. Provokatif saldırıyı, CHP Sultan-
beyli eski İlçe Başkanı Murat Kantekin 
sosyal medya hesabından duyurdu. CHP 
Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozkaya 
da saldırı sonrası Sultanbeyli Pir Sultan 
Abdal Cemevi’ni ziyaret etti. CHP Sul-

tanbeyli İlçe Başkanlığı’ndan yapılan 
açıklamada “Dün gece Yavuz Selim Ma-
hallesinde bulunan Pir Sultan Abdal 
Cemevinin, kapılarını kırarak içeri girip, 
boyalarla ölüm tehditleri ve bitmedi tar-
zında yazılar yazılmıştır. Bu kalleşçe sal-
dırıyı yapanları kınıyoruz. Cemevi 
yönetimine ve alevi vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun diyoruz” ifadeleri kullanıldı. 

İlçe Başkanı saldırıyı kınadı 

Saldırıya ilişkin açıklama yapan CHP 
Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozkaya 
ise “Dün gece Yavuz Selim Mahallesinde 

bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'nin, 
kapılarını kırarak içeri girip, boyalarla 
ölüm tehditleri yazılmıştır. Bu kalleşçe 
saldırıyı yapanları kınıyoruz. Cemevi yö-
netimine ve Alevi vatandaşlarımıza geç-
miş olsun diyoruz” dedi. 

Hırsızlık süsü verildi 

Saldırıya ilişkin konuşan PSAKD Sultan-
beyli Cemevi Başkanı Erdal Aksoy ise ya-
şananlara tepki gösterdi. Cemevinde 
çalışanların sabah kapıları açmasıyla 
olayı öğrendiklerini söyleyen Aksoy, 
“Bunun hızsızlık mı yoksa son yaşanan 

siyasi gerilimlerden dolayı yapılan bir 
provokasyon mu olduğu inceleniyor” 
dedi. Olay ile ilgili incelemelerin yapıldı-
ğını kaydeden Aksoy, cemevinde bulunan 
bağış kutusunun kırılıp, hırsızlık süsü ve-
rildiğini de söyledi. Yapılan yazılamaların 
ise bu saldırıların tekrarlanacağına dair 
notlar olduğuna dikkat çeken Aksoy, Al-
evilerin bunlara karşı birlikte mücadele 
etmesi gerektiğini söyledi. Cemevleri ile 
ilgili sosyal medyada yapılan tartışmala-
rın cemevlerini itibarsızlaştırdığını ifade 
eden Aksoy, Alevilere birlik ve beraberlik 
çağrısı yaptı. HABER MERKEZİ 

KALLESCE SALDIRI!
Sultanbeyli’de bulunan Pir Sultan Cemevi’ne kimliği belirsiz kişilerce saldırıldı. Saldırıyı kınayan CHP Sultanbeyli İlçe 

Başkanı Hayati Bozkaya, “Bu kalleşçe ve alçakça bir saldırıdır. Alevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz” dedi

Agos Gazetesi Kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürülmesinin 13’üncü yıldönümünde öldürüldüğü yerde, 
Agos Gazetesi’nin eski merkezinin bulunduğu Osmanbey’deki Sebat Apartmanı önünde düzenlenen tören ile anıldı 

BEYKOZ Belediye Başkanı 
Murat Aydın, “Başarılı ve 
sağlıklı nesiller için okullara 

boyadan çatı yapımına, tuvalet temizli-
ğinden zabıta hizmetine her alanda 
destek sağlıyoruz” dedi. 
Beykoz’un en büyük hazinesi olan öğ-
renci ve gençlerin eğitim yuvalarını gü-
zelleştirmek amacıyla her 
eğitim-öğretim yılında okullara temiz-
likten park bahçelere, zabıtadan fen iş-
lerine birçok alanda hizmet sunuluyor. 
Beykoz Belediyesi 2019-2020 eğitim-
öğretim yılı öncesinde müdürlüklerden 
gelen talepler doğrultusunda okulların 
tadilat ihtiyaçlarını tek tek karşıladı.  
Öğrencilerin bakımlı ortamlarda eği-
tim alması için okulların çatıları ya-
pıldı, tuvaletleri yenilendi, kapı ve 
pencereleri ile merdiven kaplamaları 
değiştirildi. Ayrıca bahçelerin ot ve çalı 
temizliği yine belediye ekipleri tarafın-
dan yapıldı. 

Sınıfların yüzü güldü 

Her yıl okullara boya ve temizlik mal-
zemesi desteği veren Beykoz Belediyesi 
yeni eğitim-öğretim yılında okulların iç 
cephe boyasını da yaparak eğitime 
desteğini bir adım ileriye taşıdı. 
Okulları güzelleştirmek, öğrencelere 
temiz ve ferah ortamlar sağlamak 
amacıyla 51 okulun iç cephe boyası 
özenle yapıldı, yeni dönem gülen sınıf-
larda başladı. Okul idarelerinin talep-
leri doğrultusunda sınıflar, koridorlar, 
laboratuvarlar ve spor salonları ter 
temiz oldu. 

Tuvaletler artık daha temiz  

Beykoz Belediyesi’nin yeni dönemle 
birlikte okullarda başlattığı tuvalet te-
mizliği hizmetiyle öğrenciler daha hij-
yenik ve düzenli ortamlara kavuştu. 
Beykozlu öğrencilerin sağlığı için ilçe-
deki 76 okulda yürütülen hizmet kap-
samında 4 mobil toplam 16 perso- 
nelden oluşan temizlik ekibi okulları 
düzenli ziyaret ediyor. Haftanın her 
günü 3 farklı okula giden ekipler de-
taylı şekilde okul lavaboları, aynaları, 
camları, kapıları ve tuvaletleri temizli-
yor, sıvı sabun, havlu kağıt ve tuvalet 
kâğıdı gibi gerekli tüm hijyen malze-
melerini monte ediyor. Tüm okulların 
sırayla temizleniyor olmasıyla öğrenci-
ler her daim temiz bir görüntüyle karşı-
laşıyor, özellikle kapalı ve kalabalık 
mekânlarda artan hastalık riski de aza 
inmiş oluyor.

Eğitime tam destek 
veriyoruz

KANAL İstanbul projesine destek 
vermek için “81 ilden 81 kişiyle 
Anadolu'dan İstanbul'a kanal aç-

maya geldik” sloganıyla bir grup vatandaş 
yürüyüş düzenledi. Arnavutköy Haraççı 
Mahallesi'nde toplanan grup, ellerinde 
Türk bayraklarıyla Kanal İstanbul projesi 
alanına yürüdü. Yürüyüşe katılan 15 Tem-
muz Birliğini Yaşatma Derneği Başkanı 
Fatih Kaya, proje için “imkan yok” diyen-
lere "Millet varsa imkan vardır” cevabını ve-
rerek, birikimlerini devlet hazinesine 
bağışlayacaklarını ifade etti.  

Dernek olarak projeye destek amaçlı biri-
kimlerini devlet hazinesine bağışlayacakla-
rını belirten Kaya, “Amacımız her zaman 
olduğu gibi tüzüğümüzün 2. maddesi uya-
rınca milli ve yerli olan tüm projelere sahip 
çıkmak, desteklemek ve takip etmek. Son 
günlerde tartışılan Kanal İstanbul projesiyle 
ilgili millet devlettir, devlet İstanbul'dur, İs-
tanbul Türkiye'dir. Biz de bununla ilgili bu-
raya destek olmaya geldik. Sloganımız '81 
ilden 81 kişiyle Anadolu'dan İstanbul'a 
gönül köprüleri kurarak Anadolu'dan İstan-
bul'a kanal açmaya geldik.' Kanal İstanbul 

projesine destek amaçlı yürüyoruz. Çünkü 
bizden sonraki gelecek nesillere, bizden 
sonraki Evlad-ı Fatihan'lara güzel ses geti-
recek, belki daha etkili olacak, belki ileriki 
yıllarda Türkiye'nin elini güçlendirecek olan 
bu projeye herkesin destek vermesini bekle-
rim. Herkesten de destek bekleriz ayrıca. 
Şöyle bir söz var diyorlar ki; ‘Para yetmez, 
imkan yok.' Millet varsa imkan vardır. Biz 
buradan çıktıktan sonra kendi imkanları-
mızla biriktirdiğimiz tüm birikimlerimizi be-
lirlenen devletin hazine hesabına 
yatıracağız” dedi. 

 

Kanal için birikimlerini verecekler

“Y a kanal, ya İstanbul...“ sadece bir 
proje tartışması değildir. İktidar ve 
muhalefetin seçimlerdeki en önemli 

enstrümanına bizzat İmamoğlu tarafından dönüştü-
rülmüştür. İktidarın önünde pimi çekilmiş bir el 
bombasına dönüşmüştür. Ve açık açık düşüncemizi 
söyleyelim. İktidarın tartışmayı ve toplumun 
çoğunluğunu ikna edebileceği ve kazanabileceği bir 
“kanal“ değildir. 

Kanal İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın ustalık döneminin topluma vaat ettiği 
bir projeydi. 

Sözümüzü de baştan söyleyelim. Bu projeyi hayata 
geçirmek temsili demokrasi açısından Erdoğan'ın 
anasının ak sütü gibi helaldir. Çünkü topluma vaat 
ettiği bu proje sonrasında Erdoğan tam 6 seçim ka-
zanmıştır. Ve projeyi uygulamak için toplumsal 
destek almıştır. 

Ancak temsili demokrasi açısından hakkı ise de, 
katılımcı demokrasi açısından toplumu ikna etmeden 
de uygulayabileceği bir proje değildir. 

*** 
Bir, İmamoğlu "Ya kanal, Ya İstanbul" diyerek 

tartışmaya başlatmasaydı, Türkiye kamuoyu olarak 
bu projenin ne olduğunu biliyor olacak mıydık? 

Bu sorunun yanıtı kocaman ‘hayır’dır. 
İki, İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu iki 

defa kazanmasaydı, kanal İstanbul tartışmaları 
Türkiye'nin gündemine oturur muydu? 

Bu sorunun yanıtı da kocaman ‘hayır’dır. 
Üç, Kanal İstanbul tartışması yapılmasıydı, 

kamuoyu olarak Montrö Anlaşması’nın detaylarının 
farkında mıydık? 

Bu sorunun yanıtı da kocaman ‘hayır’dır. 
*** 

Yetmez. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olmasaydı Kanal İstanbul'un geçeceği 
güzergahta binlerce metrekare arazinin ilk üç 
sırasında Katar, Kuveyt ve Suudilerin olduğunu 
bil(e)meyecektik. 

Yetmez. Yabancıların mülk almasının hangi bir 
sakıncasının olmadığını, ancak zarların hileli oldu-
ğunu, onların ve yerli sermaye guruplarının o bölge-
den arazi alırken, Kanal İstanbul projesinin 
geçeceğini bilerek mülk almalarının ahlaki
olmadığını da tartış(a)mayacaktık. 

Yetmez. Kanal İstanbul projesinin, kente hangi 
bedelleri ödeteceğini de bil(e)meyecektik. 

Yetmez. Kanal İstanbul, tartışmaları son 17 yılda 
Erdoğan'ın gündemi belirleyemediği ve gündemi 
takip etmek zorunda kaldığı bir tartışma konusu 
olduğunu da gör(e)meyecektik. 

Yetmez. Erdoğan'ın, en önemli 2023 projelerinden 
biri olan Kanal İstanbul'un, İmamoğlu'nun başlattığı 
tartışma sayesinde, kamuoyunu ikna edemediğini de 
gör(e)meyecektik. 

Yetmez. Kanal İstanbul, tartışmaları beraber 
Erdoğan'ın son yıllarda kamuoyunu okuyamadığını 
ve tartışmayı yanlış yönettiğini de gör(e)meyecektik. 

Yetmez. Erdoğan, İstanbul seçimlerini yeniletme-
sinin anlamını Kanal İstanbul tartışmalarıyla 
beraber daha iyi anlıyoruz. Aynı zamanda Erdoğan 
tartışmalarda İmamoğlu'nu muhatap alarak 
gelecekteki rakibini de istemeden belirlediğine 
şahitlik etmeyecektik. 

Yetmez. Kanal İstanbul'un, sadece bir ‘kanal tar-
tışması’ olmadığını aynı zamanda Türkiye'nin gelece-
ğinin de nasıl şekilleneceğinin; yapılacak erken ya da 
zamanında yapılacak seçiminin temel enstrümanına 
dönüştüğüne tanıklık etmeyecektik. 

Yetmez. Kanal İstanbul, tartışması başladığı 
andan ve gündemde kalmaya devam ettikçe iktidar 
ve muhalefet açısından bir halkla ilişkiler çalışması 
olacağını da açıkça göremeyecektik. 

Yetmez. Kanal İstanbul Millet İttifakı'nın bir 
bütün olarak kalmasına neden olurken, Cumhur İtti-
fakı'nın toplumsal desteğini de azalttığına şahitlik et-
meyecektik. 

*** 
Sonuç olarak, yapılan tüm tartışmalar bilimsel ve 

siyasi tartışmalardır. Ve bu bir olumluluktur. 
İstanbul seçimlerinin kaybedilmesinin ne anlama 
geldiğinin iktidar ve muhalefet açısından en önemli 
göstergesidir. 

Ve en önemlisi Kanal İstanbul, artık sadece bir 
kanal tartışması olmaktan çıkmıştır. İktidar ve 
muhalefetin tartışmayı buradan sürdürdükçe 
(ki, iktidarın en zayıf noktasına dönüştüğünden) proje 
ister uygulamaya konulsun isterse iptal edilsin, mu-
halefetin açık ara kazanacağı ve toplumsal desteği-
nin artacağı siyasetteki en önemli "kanalı" olmuştur.

Kanal İstanbul projesine destek vermek için “81 ilden 81 kişiyle Anadolu’dan İstanbul’a 
kanal açmaya geldik” sloganıyla yürüyen vatandaşlar, projeye destek vermek için 

birikimlerini devlet hazinesine bağışlayacaklarını dile getirdiler 
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C HP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,
Iğdır’a 16 kilometre mesafedeki Ermenis-
tan’a ait Metsamor Nükleer Santralı’nın

tehlikelerini soru önergesiyle Meclis’e taşıdı. Soru
önergesine yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, “Doğal afetlerin yaşandığı bir böl-
gede ve sınırımıza çok yakın bir mevkide konuşlu,
eski teknolojiyle işletilen bir tesis olan santralın,
tüm bölge için gerçek bir risk unsuru teşkil ettiği
Türkiye tarafından vurgulanmaktadır” dedi.

Raporlara girdi

Santralın başta Iğdır olmak üzere bölgede birçok
şehir için risk taşıdığını belirten Yavuzyılmaz,
Hürriyet’e, "Şu anda saatli bomba gibi sınırımı-
zın hemen kenarında ulusal güvenliğimizi tehdit
edecek şekilde çalışan bir santral var. 1977 yı-
lında, Çernobil ve Fukuşima ile aynı teknoloji

kullanılarak yapılan Metsamor Nükleer Santralı
2005 yılında ömrünü tamamlamış ancak bu aşa-
madan sonra çalıştırılmaya devam etti. AB’nin
bu santralın yarattığı tehlikeyle ilgili resmi rapor-
ları ortaya koymasına rağmen Ermenistan ülke-
deki enerji ihtiyacını sebep göstererek burayı
kapatmadı. Bu santralle aynı dönemde yapılmış
iki örnekte yaşanan kazalar, dünyaya telafisi
mümkün olmayan zararlar verdi" açıklamasını
yaptı. 

Ermenistan’ı bekleyemeyiz

"Uluslararası yasalarda nükleer santrallerı yapan
ülke, yaşanacak bir kazanın da sorumluluğunu
üstleniyor" diyen Yavuzyılmaz, "Burada Türkiye,
İran, Gürcistan, Nahcivan çok sayıda ülke risk al-
tında. Ayrıca böyle bir felakette bulutlar aracılı-
ğıyla tüm coğrafyaya zehir saçacak. Bu santralın

taşıdığı riskler ortaya konmalı, ne tip önlemler
alınmalı bunlar araştırmalı. Iğdır’da bir radyas-
yon ölçüm merkezi bulunması şart. Burada yaşa-
nacak bir kazada Ermenistan’ın bizi
bilgilendirmesini bekleyemeyiz, acilen müdahale
etmeliyiz" ifadelerini kullandı. 

Etkileri araştırılmalı

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Ka-
rababa, Iğdır ve çevresinde de araştırma yapıl-
masını önerdi. Karababa, “Nükleer santrallardan
kaynaklanan radyasyon, hem santral çalışanları
açısından hem de santral çevresinde yaşayanlar
açısından sağlık riskleri doğurur. Metsamor’un
sınırımıza yakınlığı nedeniyle sınır bölgemizdeki
yerleşim yerlerinde yaşayanların da sağlık etkileri
açısından araştırma yapılmalı” dedi.
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iran’ın başkenti
Tahran yakınlarında 8
Ocak’ta Ukrayna

Hava Yolları’na ait uçağın düşü-
rülmesi sonucu hayatını kaybe-
den 11 Ukrayna vatandaşının
naaşı, bugün Ukrayna’ya geti-

rildi. Naaşların taşındığı uçak,
Kiev Borispol Havaalanı’nda
Devlet Başkanı Volodimir Ze-
lenski’nin de katıldığı resmi tö-
renle karışandı.Törene katılan
Ukrayna Hava Yolları çalışan-
ları, hayatını kaybeden meslek-

taşlarının ve yolcuların tabutları-
nın taşınması sırasında gözyaş-
larına boğuldu. Bazı kişilerin diz
çöküp ağladıkları görüldü.

176 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Hava Yolları’na ait Bo-

eing 737-800 tipi yolcu uçağının
füzeyle düşürülmesi sonucu 
176 kişi hayatını kaybetmişti.
Ölenlerin 11’inin Ukrayna,
82’sinin İran, 63’ünün Kanada,
10’unun İsveç, 4’ünün Afganis-
tan, 3’ünün Almanya, 3’ünün

İngiltere vatandaşı oldukları
açıklanmıştı.
İran, Ukrayna Hava Yolları uça-
ğının, 'saldırgan uçak' zannedile-
rek 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü
itiraf etmiş ve özür dilemişti.
DHA

Iğdır’ın yanı başındaki Metsamor Nükleer Santralı, Çernobil ve Fukuşima ile aynı teknoloji
kullanılarak yapılmıştı. 2005’te ömrünü tamamlamasına rağmen Ermenistan hâlâ bu santralı
çalıştırıyor. Türkiye’nin yakın takibinde olan santral, geçen günlerde Meclis’te de gündeme geldi

Gözyaşlarıyla karşıladılar
İran'da 8 Ocak'ta düşürülen yolcu uçağında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının naaşları, dün ülkelerine getirildi

Kışlayı 
ziyaret etti
Kosova'da bulunan Bodrum
Belediyesi Başkanı Ahmet Aras,
binbaşı olarak görev yaptığı Kosova
Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan
Murat Kışlası'nı ziyaret etti

KoSova'nın güney bölgesinde
yer alan ve 1999 yılından bu yana
KFOR barış gücü bünyesi altında

görev yapan Prizren'deki Kosova Türk Tem-
sil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlası'nı
ziyaret eden Aras, DHA'ya yaptığı açıkla-
mada çok mutlu ve heyecanlı olduğunu 
söyledi.

Taburun kapısındayım

2012 yılında binbaşı olarak bu kışlada görev
yaptığını söyleyen Aras, emekliye ayrıldıktan
sonra siyasete atıldığını ve Bodrum Beledi-
yesi Başkanlığı görevine seçildiğini söyledi.
Aras, “Çok duygusal şuan benim için. Tabu-
run kapısındayım. 2012’de burada göreve
geldiğimde bu benim ilk yurt dışı görevimdi.
Kosova bizim için çok önemli ve 6 ay bo-
yunca çok güzel bir görev yaptım. Kosova ve
Prizrenli dostlarımızla çok iyi ilişkiler içeri-
sindeydik. Uzun süre gelmemiştim, tam 7 yıl
oldu. Emekli oldum, turizmle uğraştım, en
sonunda seçimlerde Bodrum Belediye Baş-
kanı oldum ve şuan bu görevi yapmaktayım.
Bodrumlu bir girişimci arkadaşımızın daveti
üzerine buraya geldim ve bugün de taburu-
muzu ziyaret ediyoruz" dedi. DHA
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TMMOB Çevre Mü-
hendisleri Odası
Genel Başkanı

Baran Bozoğlu ise
"Radyasyon etkileri
için Ermenistan’a

yakın olan iller
başta olmak üzere
önlemler alınması

gerekiyor. İl müdür-
lüklerinin, AFAD

ekiplerinin, valilikle-
rin olası bir kazaya

karşı acil eylem
planı yapması ve

bunu bölge halkıyla
paylaşmaları gereki-
yor. Sınırdaki kent-

lerdeki kamu
kuruluşlarıyla te-

masa geçtik. Olası
bir kazaya karşı acil
eylem planlarının ol-
madığını öğrendik"

diye konuştu. 
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Hristodulidis

Kral’la
görüştü
Rum Dışişleri Bakanı Nikos
Hristodulidis, Berlin'de
yapılacak Libya konferansı
öncesinde Suudi Arabis-
tan'a gidip, Kral Selman
Bin Abdülaziz ile görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri
Bakanı Prens Faisal bin Far-
han Al Saud’un davetlisi ola-

rak Riyad'a geden Hristodulidis,
görüşmelerine başladı. Rum Dışişleri Ba-
kanı Hristodulidis, Suudi Arabistan Kralı
Selman Bin Abdülaziz tarafından da
kabul edildi. Görüşme ile ilgili kısa bir
açıklama yapan Hristodulidis, "Kral tara-
fından karşılanmam büyük onur ve şeref"
dedi. Rum Bakan'ın, Riyad'da yapacağı
görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkile-
rin, Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişme-
lerin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki
faaliyetlerinin ve Orta Doğu’daki durum-
ların ele alınacağı bildirildi. DHA

Hristodulidis

Kral’la
görüştü

Sınıra 20 bin kişi yığıldı
Suriye rejim güçleri-
nin İdlib saldırıları dur-
muyor. Rusya’nın hava

desteğini alan rejim güçlerinin İdlib
vilayet sınırları içinde kalan Ha-
lep’in batı ve güney kırsallarına yö-
nelik saldırısı dün de devam etti.
Saldırılar nedeniyle Türkiye sını-
rına doğru göç edenlerin sayısının
20 bini bulduğu belirtiliyor.
Önceki gün kara harekâtı başlatan
rejim birlikleri, muhalif güçlerin
karşı koyması üzerine akşam saat-
lerinde saldırıları azaltmıştı. Ancak
yerel kaynaklar, söz konusu böl-
gede dün öğleden önce yine füze
ve top atışlarının arttığını bildirdi.

Pazaryeri vuruldu

Halep’in batı kırsalındaki Han el
Asal ve Raşidin bölgelerine yoğun

şekilde topçu atışı yapıldığı, gü-
neyde ise Maarat el Numan’ın do-
ğusundaki El Kanem’de
pazaryerinin vurulduğuna dair ha-
berler geliyor. Rus savaş uçakları-
nın Halep ilinin “İdlib Gerginliği
Azaltma Bölgesi” sınırları içerisin-
deki batı kırsalındaki yerleşimlere
düzenlediği bombardımanda ise 4
sivil hayatını kaybetti. Saldırılar ne-
deniyle 2019 başından beri Türkiye
sınır hattına yaklaşık 1 milyon 300
bin sivil göç ederken son göçle ilgili
farklı rakamlar veriliyor. Anadolu
Ajansı, son saldırılar sonrası göç
edenlerin sayısını 13 bin olarak du-
yururken, yerel kaynaklar bu sayı-
nın daha fazla olduğunu, evlerini
terk ederek Türkiye’ye doğru yola
çıkanların sayısının 20 bini buldu-
ğunu aktardı.

İklim değişikliği kuşları etkiliyor
Sabancı Üniversitesi
İstanbul Politikalar
Merkezi’nin (İPM)

doğa koruma ve iklim değişikliği
alanında çalışan araştırmacı, aka-
demisyen ve sivil toplum gönüllü-
lerini buluşturan Doğa ve İklim
Söyleşileri’nin altıncısı "Değişen
İklimin Kuşlara Etkisi" başlığı al-
tında gerçekleşti. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Ornitoloji Araştırma
Merkezi Öğretim Üyesi Kiraz Erci-
yas Yavuz, “İklim değişikliği; kuş-
ları, ilkbaharda erken geliş, üreme
alanlarından daha geç ayrılma,
göç mesafesindeki değişim, yerle-
şik duruma geçme ve gidilen alan
değişikliği gibi çeşitli şekillerde etki-
liyor” diye uyardı.
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MEHMET Nuri Ersoy, Ga-
lata Kulesi önünde yaptığı 
açıklamada, Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün 
Galataport’ta incelemelerde bulun-
duklarını belirterek, 5 Nisan’da ilk ge-
minin yanaşacağını ve Galataport'un 
faaliyete geçeceğini söyledi. Galata-
port’un faaliyete geçmesiyle beraber, 
başta Karaköy olmak üzere bu hatta 
tekrar turizmde çok ciddi, ek bir can-
lanma oluşacağını aktaran Ersoy, 
şöyle devam etti: "Beyoğlu Kültür Yolu 
Planı'nı uzun zamandır hazırlıyoruz. 
Bu bağlamda bu meydanda bazı ka-
mulaştırmalar yapacağız. Galata Ku-
lesi ve Galata Kulesi'nin bulunduğu 
meydan aslında İstanbul'un ilk mey-
danı. Burası bir Ceneviz Kulesi, Cen-
eviz Meydanı olarak da adlandırılıyor. 
Ama maalesef meydan daha sonra 
bazı aykırı yapılaşmalarla meydan 
olma özelliğini kısmen kaybetmiş. Bu 
aykırı yapılaşmalarda kamulaştırma 
süreci başlatıp meydana tekrar eski 
özelliklerini kazandıracağız." 

Turizme canlılık katacak 

Bakan Ersoy, Galata Kulesi meydanı-
nın sadece turizm ile anılmasını iste-
mediklerine işaret ederek, şöyle devam 
etti: "Kültür ve sanatla da ön plana çık-
masını istiyoruz. Bakanlığımıza bağlı 
genel müdürlükler, özellikle güzel sa-
natlar, opera, bale ve tiyatro bölümleri, 
yıl boyunca burada çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirecek. Meydanın sadeleştiril-
mesi ve büyütülmesinden sonra 
Doğan Apartmanı'nın oradan sokak 
sağlıklaştırma çalışmasıyla, Tünel'e 
doğru bir yokuştan, eski Beyoğlu Ev-
lendirme Dairesi'nin oradan çıkış ya-
pacağız. Beyoğlu Evlendirme 
Dairesi'nde de bir proje başlatıyoruz. 
Tarık Zafer Tunaya Kültür ve Sanat 
Merkezi haline getiriyoruz. Bu merke-
zin altında bir tiyatro salonu, bir de 
küçük bir sinema salonu var. Onlarla 
ilgili çok kısa sürede ihaleye çıkıp res-
torasyonunu tamamlayacağız. Hem 
her gün tiyatro eserlerinin sergilenmesi 
hem de başta çocuklar için etkinlikler 
olmak üzere, kısa metrajlı sanatsal 
filmlerin gösterileceği bir sinema salo-
nunu orada hayata geçireceğiz. Üze-
rinde de özellikle özel galerilere 
kullandırmak üzere çok amaçlı bir sa-
lonu hayata geçireceğiz. Böylece yo-
kuşu da canlandırarak buradan 
başlayan yaya trafiğini Tünel'e 
bağlamış olacağız." 

Atlas Sineması değerlenecek 

Bu yıl içinde Atlas Pasajı ve Atlas Sine-
ması'nın restorasyonuyla ilgili bir ça-
lışma başlattıklarını anımsatan Ersoy, 
"Bu yıl yaz sezonu içinde onu hayata 
geçirmeyi planlıyoruz, restorasyonunu 
tamamlayarak. Hazirandan sonra çok 
ciddi bir şekilde çok amaçlı bir salonu 
hizmete alıyoruz. Altında sinemayı tek-
rar hayata geçiyoruz ve bundan sonra 
filmlerin galalarını Beyoğlu'nda Atlas 
Sinemasında gerçekleştirilmesini 
sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Beyoğlu Kültür  
Yolu’na hazır olun 

Kapadokya’da film vakti

ANADOLU'NUN işgali sırasında babası tarafından 
müttefik Almanya'ya gönderilen Raif'in, ressam 
Maria Puder'le Berlin'de yaşadığı baş döndürücü 
aşkın hikâyesini anlatan 2 perdelik oyun BKSM’yi 
dolduran tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlendi. 

Kürk Mantolu Madonna'yı Engin Alkan sahneye 
uyarlayıp yönetti. Sahnelendiği salonlarda kapalı 
gişe oynayan oyunun başrollerinde Engin Alkan, 
Tuba Ünsal, Alper Saldıran, Sercan Badur, Lila 
Gürmen ve Pınar Yıldırım yer alıyor. "Kürk Man-

tolu Madonna" tiyatro oyunu Başakşehirli sanat-
severlerden tam not aldı. Sabahattin Ali'nin sevi-
len eseri Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin 
Ali'nin ailesinden özel izinle, telif hakları alınarak, 
tiyatro oyununa dönüştürüldü. DHA 

Kürk Mantolu Madonna sahneye çıktı 

Kültür ve Turizm Bakanı  
Mehmet Nuri Ersoy, Galata 

 Kulesi'nin bulunduğu meydanı 
turizm açısından daha değerli 

hale getirmek ve kültür sanatın 
başlangıç noktası yapma  

hedefiyle hazırlanan Beyoğlu 
Kültür Yolu Planı'nı açıkladı 

NEVŞEHİR Belediyesi 
tarafından bu yıl ilk kez 
düzenlenecek Kapa-

dokya Film Festivali için çalışma-
lara başlandı. Festival 
yönetiminden yapılan açıklamaya 
göre, festival Türk ve dünya sine-
masından seçkin filmleri ve çok 
sayıda sinemacıyı sinemaseverlerle 
buluşturacak.  
Türkiye'nin önemli turizm merkez-
lerinden olan Kapadokya'yı si-
nema sektörünün cazibe 
merkezlerinden biri haline getir-

meyi amaçlayan festival, 29 Mayıs 
- 3 Haziran'da gerçekleştirilecek. 
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim 
Arı, Kapadokya Film Festivali'nin 
ulusal sinemaya katkı sunacağını 
belirterek, kültür ve sanata değer 
veren Nevşehir halkının festivale 
yoğun ilgi göstereceğine yürekten 
inandığını ifade etti. Arı, çok kısa 
sürede ayrıntılarını paylaşacakları 
festivalin Nevşehir'e çok yakışaca-
ğını ve bölgedeki sanatseverler, öğ-
renciler ve turistler için ayrı bir 
öneme sahip olacağını da sözle-

rine ekledi. Festival Direktörü Suat 
Köçer ise festival için yoğun bir 
çalışma süreci başlattıklarını akta-
rarak, festivalin Türk sinema sek-
törüne de yeni ve güçlü bir soluk 
getireceği değerlendirmesinde bu-
lundu. Kapadokya’ya sinema he-
yecanı taşıyacak olmaktan 
mutluluk duyduklarına dikkati 
çeken Köçer, Türkiye ve dünyanın 
dört bir yanından seçkin filmler ve 
birbirinden değerli konukları Nev-
şehirli sinemaseverlerle buluştura-
caklarını belirtti.

Yazılmasının üzerinden yetmiş yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, en çok okunanlar listesinden hiç eksilmeyen  
Kürk Mantolu Madonna, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde (BKSM) Başakşehirli sanatseverlerle buluştu

İ stanbul bu hafta geniş bir yelpazede, bir-
birinden farklı etkinliklerle yerli ve ya-
bancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, 

tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapa-
cak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Şehir Tiyatrolarında bu hafta birçok oyun ti-
yatroseverlerle buluşacak. Program kapsa-
mında, 22-25 Ocak'ta Fransız bulvar 
tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yö-
netmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı ko-
medi türündeki "Şahane Züğürtler" Harbiye 
Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, ilişkilerde ideali 
arama uğraşını mercek altına alan"Matruşka" 
Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde, Noel 
Coward'ın yazıp Engin Gürmen'in yönettiği 
"Ben Çağırmadım" Kağıthane Sadabad Sah-
nesi'nde izlenebilecek. Aynı tarihlerde Kadıköy 
Haldun Taner Sahnesi'nde Özgür Kaymak'ın 
yazıp yönettiği "Son", Üsküdar Musahipzade 
Celal Sahnesi'nde John Steinbeck ve Boriz Vi-
an'in yazdığı "Karıncalar - Bir Sabah Vardı", 
Ümraniye Sahnesi'nde Mr. Tanner ile paylaş-
tığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresin-
deki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı 
Opal’in kendi halindeki yaşamının üç davetsiz 
misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değiş-
mesini konu alan "Tatlı Kaçık", Gaziosman-
paşa Sahnesi'nde Nezihe Meriç'in yazdığı 
"Çin Sabahta" ve Üsküdar Kerem Yılmazer 
Sahnesi'nde modernizmin tiyatrodaki kuru-
cusu Henrik Ibse'nin çağdaş insanın dramını 
anlattığı "Nora (Bir Bebek Evi)" sahnelenecek. 
On iki jüri üyesi üzerinden adalet kavramını 
sorgulayan oyun "On İki Öfkeli Adam" da 23, 
24 ve 25 Ocak'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yes-
evi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine 
sunulacak. Çocuk oyunlarında ise bu hafta 23 
ve 24 Ocak'ta "Elma Kurdu Kırtık" Kağıthane 
Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, 
"Elma Kurdu Kırtık" Gaziosmanpaşa Ferih 
Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik iz-
leyicilerle buluşacak. "Rüya" isimli oyunun 
Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde sergi-
leneceği 26 Ocak'ta ayrıca "Harikalar Mutfağı" 
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, 
"Benim Güzel Pabuçlarım" Kağıthane Sada-
bad Sahnesi'nde, "Yaşasın Barış" Gaziosman-
paşa Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" 
Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, 
"Bir Kümes Hikayesi" Kadıköy Haldun Taner 
Sahnesi'nde, "Pollyanna" Ümraniye Sahne-
si'nde, "Yaşayan Sayfalar" Sultangazi Hoca 
Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Palyaço Prens" de 
Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oyna-
nacak. 

Devlet Tiyatroları dolu dolu 

İstanbul Devlet Tiyatrosunda ise bu hafta 
kendinden ve yerinden mutlu olmayan insa-
nın, başka biri olmayı deneme macerasını 
konu edinen "Siz Ne Dersiniz" Cevahir Sah-
neleri Salon 1'de, Becky Mode'nin yazıp Elif 
Erdal'ın yönettiği "Tamamen Doluyuz" ise Üs-
küdar Stüdyo Sahnesi'nde 21-25 Ocak'ta sah-
nelenecek. Friedrich Dürrenmatt'ın yazdığı 

"Hanım-
efendinin 
Ziyareti" 
Mecidiye-
köy Büyük 
Sahne'de, Birinci 
ve İkinci Dünya Sa-
vaşı arasında, ABD’de 
orduya radyumlu saatler 
üreten bir fabrikadaki 
radyum boyama işçisi ka-
dınların hak arama müca-
delesini; Madam Curie’nin 
buluşu, yüzyılın en önemli 
keşfi olarak ortaya çıkan ve 
adeta bir çılgınlığa dönen radyum 
elementinin ışıltılı, parlak ve karanlık 
yüzü arasında giderek sıkışan gencecik 
kadınların olağanüstü değişimi ve sa-
vaşı konu edinen "Bir Peri Masalı - 
Radyum Kızları" ise Üsküdar Tekel 
Sahnesi'nde 21-26 Ocak'ta sanatse-
verlerle buluşacak. Nazi işgali altındaki 
Fransa’da yaşayan ressam Pablo Picasso 
ile dönemin Almanya kültür bakanlığı so-
rumlusu olan Bayan Fischer arasında geçen 
sorgulamalar, çatışmalar ve hesaplaşmaları 
konu alan "Bir Picasso" 23-26 Ocak'ta Mecidi-
yeköy Stüdyo Sahne'ye, Anton Çehov'un 
yazıp Zafer Algöz'ün yönettiği "Aziz Dostum 
Çehov" ise aynı tarihlerde Garibaldi Salon 
2'ye konuk olacak. Yine 23-26 Ocak'ta Küçük-
çekmece CKSM Sahnesi'nde William Shakes-
peare'in Sinyor Battista’nın biri fevkalade 
hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki 
kızının evlilik maceraları çevresinde dönen 
oyunu "Hırçın Kız" oynayacak. Ahmet 
Ümit'in yazdığı çocuk oyunu "Büyüklere Ma-

sallar - Masal Masal İçinde" 24-26 Ocak'ta 
Zeytinburnu Sahnesi'nde minik izleyicileriyle 
buluşacak. 

Sahne sanatları ve konserler 

Aşık geleneğinin en son temsilcilerinden Aşık 
Veysel "Uzun İnce Bir Yoldayım" başlıklı şiir 
dinletisiyle 20 Ocak'ta İş Sanat'ta anılacak. 
Üsküdar Belediyesi, Altunizade Kültür ve 
Sanat Merkezi'nde 21 Ocak'ta Yaprak Sayar 
& Ünal Zorer bir konserle müzikseverlerle 

buluştururken, 24 Ocak'ta Tokcan İstanbul 
Devlet Türk Müziği Topluluğu "Yahya Kemal 
Beyatlı'nın Şiirlerinden Bestelenmiş Şarkılar"ı 
seslendirecek. Tiyatro Yan Etki'nin Algı Eke ve 
Nergis Öztürk'ü buluşturan yeni oyunu "10 
Saniye", 21 Ocak'ta DasDas'taki ilk temsiliyle 
sahnede olacak. Yeni müzikal "Ben Varım 
"DasDas'ta 22 Ocak'ta ilk kez tiyatroseverlerle 
buluşacak. Oyunun prömiyeri ise 23 Ocak'ta 
gerçekleşecek. DasDas'ta ayrıca 23 Ocak'ta 
Anton Çehov’un eserinden uyarlanan "Iva-
nov", insanın kendine acımasının, kendi dert-
lerine gömülmesinin onu nasıl yalnızlığa ve 
yok oluşa sürüklediğini sahneye taşıyacak. 
"Keşanlı Ali Destanı"nın prömiyeri TİM 
Show Center'da; Michael Önder’in kaleme al-
dığı ilk oyun olan "Fanatik"in prömiyeri ise 
Kenter Tiyatrosu'nda 22 Ocak'ta gerçekleştiri-
lecek. Portekiz müziğinin başarılı seslerinden 
António Zambujo, Türkiye'de ilk kez 24 
Ocak'ta İş Kuleleri Salonu'nda İstanbullu mü-
zikseverlerle buluşacak. Zorlu PSM'de 24 
Ocak'ta Mark Eliyahu, "Let It Go" turnesi 
kapsamında sahne alırken, Vestel Gururla 
Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM - 
BKM iş birliğiyle 25 Ocak'ta başarılı rock 
grubu Duman, 26 Ocak'ta Yalın konser vere-
cek. Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, ilk al-
bümü "Hasretin İki Yakası" konseri ile 
dinleyiciyle buluşacak. Zülfü Livaneli'nin de 
"Memleket Kokulu Yarim" adlı şarkısının bu-
lunduğu ve koro ile birlikte söylediği albümün 
konseri 26 Ocak'ta Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu'nda yapılacak.

AYŞE Hamzaçebi Suvarierol'un "Hayal 
Sahnesinde Renk Ahenk/Rengarenk" 
isimli resim sergisi, Tünel Sanat Galerisi 
Üst Salon'da 20 Ocak'ta açılacak. Orhan 
Pamuk, 21 Ocak'ta Yapı Kredi Loca Lo-
ca'da yapılacak olan söyleşide, "Benim 
Adım Kırmızı Üzerine Yazılar"ı yayına ha-
zırlayan Erkan Irmak ve roman üzerine iki 
makale yazmış olan Feride Çiçekoğlu bir 
araya gelerek bu romanı yazma sürecini 
ve yıllar sonra onu nasıl değerlendirdiğini 
konuşacak. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta 
açılan "Bir Zamanlar Toroslar'da: Saga-
lassos" sergisi kapsamında düzenlenecek 
konferansta, Koç Üniversitesi'nden Doç. 
Dr. Inge Uytterhoeven, Sagalassos'taki 
özel yaşam üzerine bir konuşma yapacak. 

Konuşma 22 Ocak'ta Yapı Kredi Loca'da 
gerçekleştirilecek. Sibel Tetik Organizas-
yonu ve Sinan Yenilmez işbirliğiyle Carl 
Gustay Jung'ın "Yaşamın amacı karşıtlar 
arasında denge kurmaktır" sözünden yola 
çıkan 33 sanatçının resim ve heykellerinin 
yer aldığı "Balance" sergisi 22 Ocak'ta Kaş 
Sanat Galerisi'nde açılacak. Eyüpsultan 
Belediyesi Mehmet Akif Ersoy’un ölüm-
süz eseri Safahat'ın okumalarını 23 
Ocak'ta Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde 
gerçekleştirecek. Prof. Dr. Yılmaz Daşçı-
oğlu, Mehmet Akif Ersoy'un eseri Safa-
hat'ı, Akif’in hayatını, şiirlerini nasıl bir 
sosyal ortamda yazdığını, hangi sebep-
lerle kaleme aldığını ve düşünce dünyasını 
anlatacak.

Sergi ve paneller çok fazla 
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Aşık geleneğinin en son temsilcilerinden Aşık 
Veysel, “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı şiir 
dinletisiyle bugün İş Sanat'ta anılacak
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Başakşehir 
 doludizgin

BtcTurk Yeni Malatyaspor’u  
4-1 yenen Medipol Başakşehir’in  

teknik direktörü Okan Buruk, 
“Son 2 maçta ilk yarılara çok iyi 
başlangıç yapan ve sonucu alan 

takımdık. Bugün de aynısını  
yaptık.” dedi

SÜPER Lig'in 18. haftasında konuk 
ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-1 
yenen Medipol Başakşehir'in teknik 
direktörü Okan Buruk, Başakşehir 
Fatih Terim Stadı'nda oynanan 
maçın ardından düzenlenen basın 
toplantısında yaptığı açıklamada, 
ligin ilk yarısında deplasmanda 3-0 
mağlup oldukları bir takımla karşılaş-
tıklarını hatırlatarak, "İkinci yarıya iyi 
başlamak istiyorduk. Son 2 maçta ilk 
yarılara çok iyi başlangıç yapan ve 
sonucu ilk yarılarda alan bir takım-
dık. Bugün de aynısını yaptık. Maçın 
10. dakikasından ilk yarının sonuna 
kadar iyi işler yaptık ve 4 gol bulduk. 
İkinci yarı ise skorun avantajıyla oy-
nadık. Rakip zaman zaman kalemize 
geldi. Oyuncularımın performansla-
rından çok memnunum. İyi bir kamp 
dönemi geçirdik. İyi yoldayız. İyi işler 
yapıyoruz. Aynı şekilde devam etmek 
istiyoruz." diye konuştu. 

İnsanlar bize değer veriyor 

Her geçen gün daha iyi bir futbol oy-
namak istediklerini aktaran Okan 
Buruk, "Demba Ba ile Crivelli'nin iyi 
bir ikili olması hücum anlamında bizi 
sevindiriyor. Gelişen ve daha iyi işler 
yapan takım olma yolunda ilerliyo-
ruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. 
İnsanların bize verdikleri değeri 
devam ettirmek istiyoruz." değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Biz her zaman etik oluyoruz 

Deneyimli teknik adam, karşılaşmada 
gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçı 
öncesi cezalı duruma düşen Demba 
Ba ile ilgili 'Demba Ba gördüğü sarı 
kartla cezalı duruma düştü ama sa-
hada kalarak kırmızı kart görüp Zi-
raat Türkiye Kupası'nda da cezasını 
çekme durumu vardı. Bu kupaya ver-
diğiniz önemi mi gösteriyor? Nasıl 
yorumluyorsunuz?' sorusunu, "Birin-
cisi etik olmak. Etik davranıyoruz. Bi-
lerek kırmızı kart görmenin yanlış 
olduğunu düşünüyorum. Hiç başvur-
madım. Oyuncu değişikliği yapacak-
tım. Demba Ba'yı 45'te mi çıkarayım 
ya da 10-15 dakika daha mı oynasın 
diye düşündüm. Daha sonra sakat-
landı, Mehmet Topal'ı çağırmıştık. O 
anda sarı kart gördüğü pozisyon or-
taya çıktı. Böyle bir şey yaşadık. Ha-
yırlısı olsun. Bir yerde de cezalı 
duruma düşecekti. Bu Fenerbahçe 
maçı oldu. Diğer arkadaşlar Fener-
bahçe maçında en iyisini yapacaktır." 
şeklinde yanıtladı. HAKAN SONGUR 

MİLLİ basketbolcu Cedi Osman, takımı 
Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda 
Los Angeles Clippers'a 128-103 mağ-
lup olduğu maçta 21 sayı, 3 ribaund ve 
ve 1 asistle oynadı. NBA’de normal 
sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam 
etti. Los Angeles Clippers, Staples 
Center’da karşılaştığı Cedi Osman’ın 
forma giydiği Cleveland Cavaliers’ı 
128-103’lük skorla mağlup etti ve 28. 
galibiyetini aldı. Clippers’ta Kawhi 
Leonard 43 sayı, 4 asist, 3 ribaund 
Louis Williams 24 sayı, 4 asist ve Ivica 
Zubac 12 sayı, 10 ribaund ile müca-
dele ederek takımına galibiyeti getirdi. 
Ligde 29. yenilgisini 
alanda Cleveland’da 
ise milli basketbolcu 
Cedi Osman 24 da-
kika süre aldığı 
maçta 21 sayı, 3 ri-
baund ve ve 1 asistle 
oynarken, takımda 
ayrıca Colin Sexton 
da 25 sayı, 1 asist ile 
katkı verdi.

Türkiye atletizmde rekor kırdı

Başkan Ali Koç: “Bizim yaptığımız  
başvuruların uluslararası muhasebe  
kurallarına göre kabul edilememesi için 
hiç bir neden yok” şeklinde konuştu.

F enerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2-
0 kazandıkları Gaziantep FK maçının 
ardından gazetecilere yaptığı açıkla-

mada, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını 
söyledi. Takımın doğru yolda ilerlediğini dile 
getiren Koç, bugün zaman zaman iyi ve 
zaman zaman kötü oynadıklarını belirtti. 
TFF'nin kararının kendilerine dün gece tebliğ 
edildiğini anlatan Koç, şöyle konuştu: "Cuma 
günü bir saatlik bir sunum yaptık. Aslında de-
ğerlendirilen konular geçen cuma günü işlen-
mişti. Tam karar çıkmamıştı ama 1 hafta 
beklediler. Bizim başvurumuzu kısmen kabul 
ettiler, kısmen kabul etmediler. Ama daha da 
enteresanı geçmişte almış olduğumuz hak, 

bugün belirlenen bir limit var bizimle ilgili bir 
rakam ve o rakamın üzerine kabul edilen baş-
vurularımızı ekleyip ama eski hesaplamadan 
başka şeyleri eksilttiler. Biz bunu anlamakta 
zorluk çekiyoruz. Gazetelerde yazdığı gibi li-
mitimiz arttı, transfer yapabiliriz durumu 
halen söz konusu değil. Bize olan karşı olan 
tavrı ve tutumu anlamakta zorluk çekiyorum. 

Kabul edilmemesi için bir neden yok 

Lisans Kurulun zor bir görev üstlendiğini an-
latan Koç, "Onlar da mevcut talimatnamenin 
yanlışlar olduğunu bilmelerine rağmen yorum 
yapamıyor. Talimatnameyi olduğu gibi değer-
lendirmek durumundalar. Ancak bizim yaptı-

ğımız başvuruların uluslararası muhasebe ku-
rallarına göre kabul edilememesi için hiç bir 
neden yok. İki ayrı bankayla ve münferit yaptı-
ğımız anlaşmalar var. Dolayısıyla acilen tah-
kime gideceğiz. Son durağımız tahkim ama 
gözün üzerinde kaş var intibasını görüyoruz. 
Niye bu kadar güçlükle yaklaşıyorlar, anla-
makta zorlanıyoruz. Başvurumuz kabul edil-
seydi, bugün 40-50 milyon liralık bir harcama 
limitimiz olacaktı. Kesinlikle bize göre kabul 
edilmesi gereken kısım kabul edilmedi. Raka-
mımız arttı ama ne hikmetse daha önceki 
haklar tekrar hesaplanarak oradan düşür-
meye gidildi. Anlayamıyoruz ve anlamakta 
güçlük çekiyoruz." ifadelerini kullandı. 

ERSUN Yanal, karşılaşmanın ardından 
düzenlenen basın toplantısında, maçı 
kazandıkları için mutlu olduklarını söy-
ledi. Skordan ve oyundan memnun ol-
duğunu belirten Yanal, şu ifadeleri 
kullandı: 
"Bugün ikinci yarıya 3 puanla başladık. 
Hem oyun hem de skor olarak mutlu 
ediciydi. Maçın en önemli sonucu oyun 
sonunda kazanılacak 3 puandı, kazan-
dık. Fenerbahçe her zaman topa hakim 
olan bir takımdır. Zaman zaman etkin 
oyunumuzu rakibe verdiğimiz oldu. 
Ama öyle dakikalar vardı ki oyunun 
kontrolü tamamen bizdeydi. Rakibimiz 
kim olursa olsun oyun kontrolünü ra-
kiplerine kabul ettiren takımız. Bu son 
dakikalarda gördüğümüz baskıyı son-
raki haftalarda görmek istemiyoruz. Bu 
bizi çok mutlu etmiyor. Kazandığımız 3 
puan için oyuncularımı tebrik ediyorum. 
Bugün yükselen bir takıma kazandığı-
mız için mutluyuz." 

Önemli bir maça çıkacağız 

Karşılaşmada kırmızı kart gören sarı-la-
civertli takımın Kosovalı golcü oyuncu 
Vedat Muric ilgili bir soru üzerine Yanal, 

futbolcuların kart görmemesi için elle-
rinden geleni yaptıklarını aktardı. 
Ersun Yanal, tartışmaların yersiz oldu-
ğunu anlatarak, "Biz aman formasını çı-
karmasın kart görmesin diye futbolcuya 
saldırıyoruz. Biz böyle şeylere tenezzül 
eder miyiz? Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. 
Bizim için kupa çok önemli ve değerlidir. 
Biz Kayserispor ile 0-0 berabere kaldık 
ve onlarla çok önemli bir maça çıkaca-
ğız. Fenerbahçe takımı böyle şeylere asla 
tenezzül etmez." diye konuştu. 

Biz futbola odaklandık 

"Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğün-
den istifa eden Damien Comolli'nin gi-
dişi sizi kötü etkiledi mi?" sorusuna ise 
Yanal, bunun bir süreç olduğunu vurgu-
layarak, "Fenerbahçe bu sürecin içinde 
çok kişiyle beraber oldu. Başkanımız bu 
konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. 
Ben değerli arkadaşımıza başarılar dili-
yorum. Bizim herhangi bir sorumunuz 
olmadan kulübümüzün şartlarında ça-
lıştık. Onun dışında çok söyleyeceğim 
şey yok. Bizler oynadığımız futbola 
odaklanan ve bunun için çalışan insan-
larız." şeklinde cevap verdi.

Ersun Yanal çok mutlu

SALONDA bir süredir yapılmayan 50 metre 
branşında gerçekleştirilen yarışmalarda 
tam 7 Türkiye rekor yenilendi. Türk atletiz-
minde rekor listesindeki eski dereceler bir 
bir yenilenmeye devam ediyor. Salon atle-
tizminde bir süredir düzenli olarak yarışma 
yapılmayan 50 metre branşında yıllanmış 

rekorları yenilemek için düzenlenen yarış-
larda yeni Türkiye rekorları kırıldı. Ata-
köy’deki Türkiye U16 Atletizm Festivali’nin 
ilk günü sonunda programa koyulan Olim-
pik Deneme sprint yarışmalarında 7 Tür-
kiye rekoru kırıldı. 50 metre erkekler 
yarışında Umut Uysal 5.73 ile birinci, Kay-

han Özer ise 5.85 ile ikinci oldu. Umut, 
5.93 ile Erol Mutlusoy’a ait olan ve 1995 
yılından bu yana listede olan eski U20 re-
korunu 0.20 saniye geliştirdi. Kayhan Özer 
ise 1990 yılında Ayhan Bodur tarafından İz-
mir’de koşulan 5.92’lik 50 metre U23 salon 
rekorunu 0.07 saniye aşağı çekti.
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Gazetelerde yazdığı gibi limitimiz  
arttı, transfer yapabiliriz durumu halen söz konusu değil” dedi

ALİ Koç, bundan sonra izleyecek-
leri yolla ilgili, şu bilgileri paylaştı: 
"Belki kalabalık olan mevkideki 2-3 
kişiyi yollayacağım. Bir kaçını ya-
kında duyacaksınız. Bütçem 3-4 
milyon inecek. İhtiyacım olan sol 
beke 1 transfer yapacağım. 1-3 
milyon total bütçede indirim sağ-
lamış olacağız. İhtiyacımız olan 
mevkiye oyuncu transfer etmiş 
olacağız. Diğer yerlerden de tasar-
rufa gitme imkanı sağlamış olaca-
ğız. Ama bu şekilde baktığımız 
zaman bize hiçbir şekilde manevra 
alanı verilmiyor. İnşallah tahkimde 
hak yerini bulur. Bu konu adli bir 
gözle ele alındığı takdirde bizim 
hakkımızın verilmesini ümit ediyo-
ruz." Koç, "Bu saat itibarıyla trans-
fer yapılabiliyor mu?" şeklindeki 
sorusuya, "Hayır yapılamıyor." 
diye yanıt verdi. DHA 

2-3 kişiyle yolları 
ayırabiliriz 

Süper Lig'de Gaziantep FK’yi deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal, 
“Bugün ikinci yarıya 3 puanla başladık. Hem oyun hem de skor olarak mutlu ediciydi” dedi

MİLAN’IN ve A Milli Takım’ın yıldız 
oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, takıma 
yeni katılan dünyaca ünlü golcü Zlatan 
İbrahimovic’den övgüyle bahsetti. Çal-
hanoğlu, "İbrahimovic’in takıma gelme-
siyle Milan daha da çekici bir hale 
geldi. Takımın onun gibi bir lidere
ihtiyacı vardı" dedi. 
İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın ve 
A Milli Takım’ın oyuncusu Hakan Çalha-
noğlu, takıma yeni transfer olan İsveçli 
dünyaca ünlü golcü Zlatan İbrahimovic 
hakkında Alman Bild Gazetesi’ne açıkla-
malarda bulundu. Çalhanoğlu, "Zla-
tan’ın çok fazla Türk arkadaşı olduğunu 
öğrendim. Türklerin sıcakkanlı oldu-
ğunu ve Türkleri çok sevdiğini söyledi. 
Türkçe birkaç kelime söyleyerek de 
beni şaşırttı. Hatta Türkçe şarkılar din-
lemeyi de sevdiğini söyledi. Benimle ve 
ülkemle ilgilenmesi beni mutlu etti" 
diye konuştu.

İbrahimovic  
tam bir lider 

GALATASARAY ve Fenerbahçe, Napoli’nin 
Alman futbolcusu Amin Younes'u transfer 
etmek için karşı karşıya geldi. 
İtalya'da yayın yapan areanapoli.it sitesinin ha-
berine göre; Napoli, Alman futbolcusu Amin 
Younes’i satmak istiyor. 26 yaşındaki sol kanat 

oyuncusunukiralamaya sıcak bakmayan Napo-
li’ye henüz bonservis için teklif yapılmadığı be-
lirtildi.Finansal Fair Play kıskacındaki 
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldız kanat 
oyuncusunu sadece kiralayabileceği yazıldı. 
Amin Younes bu sezon Napoli forması ile 7 
maçta forma giyerken gol ve asist kaydede-
medi. Çıktığı bu 7 maçta toplamda 148 dakika 
oyunda kaldı.

Amin Younes savaşı!

Cedi Osman 
 yetersiz kaldı
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Türk boksörler  
gururumuz oldu

G alatasaray Spor Kulübü'nün 
yeni üyelerinin berat törenin 
ardından Başkan Mustafa 

Cengiz, basın mensuplarının soru-
larını yanıtladı. Transfer konu-
sunda teknik, idari ve sportif 
kadrolarının gereğini yapacağını 
belirten Cengiz, “Bu konuda tek-
nik heyet, yetkili ve sorumludur. 
İkinci yarının bütün Türk milleti 
için hayırlara vesile olmasını di-
lerim. Sporun barış, kardeşlik, 
eşitlik, dürüstlük, kurallara uy-

gunluk içinde kardeşçe 
yarış olduğunu unutma-
yalım. Ben özellikle yö-
netici kardeşlerimize bu 
konuda sağ duyulu, 
hoş görülü davranış-
lar diliyorum. Kendi-
miz de dahil. Türk 
halkının içinde bu-
lunduğu coğraf-
yada bu kadar 
sıkıntıda stres ata-
bileceği tek unsur 
olan futbol için 
güzellikler ve doğ-
ruluklar diliyo-
rum. Yenilebiliriz, 
yenebiliriz. Yeni-
lince üzüntüye 
katlanmasını bil-
meliyiz. O da 

onurlu bir davranıştır. Yenince de den-
geli sevinmeliyiz. Camialar kardeştir. 
Bizleri ayıran din, dil, ırk, siyasi ve sos-
yal sınıflar değildir. Değişik renklere 
gönül vermiş futbolseveriz. Bütün ca-
mialara en derin saygılarımı sunuyo-
rum. Fakat onları yöneten yönetici 
kardeşlerimizin diğer camialara karşı ke-
lime sarf ederken daha dikkatli olmala-
rını diliyorum. Hepsine sevgim ve 
saygım sonsuz” diye konuştu.  

Spora siyaset karıştırmayın tavsiyesi 

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı 
‘Spor Kulüpleri ve Federasyonlar Çalış-
tayı' hakkında konuşan Cengiz, "Çok 
önemli bir çalıştaydı. Cumhurbaşkanı-
mız bizi kabul etti. Görüşlerimizi ilettik 
ve bildirdik. Cumhurbaşkanımızın tarihi 
bir konuşması oldu. Yabancı sınırlaması 
ile ilgili TFF Başkanımız sınırlamadan 
söz ederken bir şekilde Cumhurbaşkanı-
mızın adını zikretti. Cumhurbaşkanımız 
buna iyi bir tepki verdi. Bizi şaşırtan 
ama çok mutlu eden müthiş bir ko-
nuşma yaptı. Bir devlet adamı ferasetiyle 
duruşuyla dedi ki, ‘Arkadaşlar lütfen 
spora siyaseti karıştırmayın. Lütfen 
benim adımı da Cumhurbaşkanı'nın gö-
rüşü de bu şekilde diye ifade etmeyin. 
Ben bir şey söyleyeceksem bunu doğru-
dan söylerim. Aracıya ihtiyacım yok' 
dedi. Hepimiz çok etkilendik, mutlu 
oldu. Devlet adamı olarak bizleri uyardı, 

spor camiasını uyardı. Gösterdiği yol 
için kendisine teşekkür ederim. Burada 
birbirimize karşı çok saygılı olmamız 
gerek. Spora siyaseti sokmamız gerek. 
Rica ediyorum" şeklinde konuştu. 

Yüreğim burkuldu 

Çaykur Rizespor ile oynanan Ziraat 
Türkiye Kupası maçındaki hakemlerin 
performansı ve maçtan sonra Merkez 
Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile 
konuşup konuşmadığının sorulması 
üzerine Mustafa Cengiz, "Ben Zekeriya 
Alp ile hiç görüşmedim. Hayatım da bir 
kere rastlaştım. Onu da Zekeriya Bey ol-
duğunu görünce baş selamı verdim. 
Rize maçına gidemedim, basket maçın-
daydım. Benim yüreğim burkuldu. Sa-
dece Galatasaray değil, Rize'nin de 
olabilirdi. İnsanın içi burkuluyor. Bu 
kadar 100 milyonlarca lira harcıyorsu-
nuz, yüzlerce insan maçı izliyor. Siz 
orada göz göre göre Galatasaray için 
demiyorum bir takımın hakkını gasp 
ediyorsunuz. Bunu yapmamanız gerek. 
Vicdanlı olun, korkmayın, cesur olun. 
Ben hakemlere bunu söylüyorum. Gör-
düğünüzü çalın, adalet dağıtmayın. 
Adalet dağıtmaya çalışırsanız o işin için-
den çıkamayız. Futbol dürüst, mert ve 
doğru bir oyundur. Fair bu anlamda 
Türkçe'ye eksik çevrilmiştir. Sadece adil 
oyun demek değildir. Mert oyun, doğru 
oyun demektir. Hakemi aldatmaya yö-

nelik hiçbir hareketi de tasvip etmiyo-
rum. Kendi takımımdan da olsa onayla-
mam. Ben çok kötü, art niyetli 
olduklarına inanmak istemiyorum. Basi-
reti bağlanan hakemleri istemiyorum. 
Bu hakemler devamlı aynı hataları 
yapsa da iyi niyetle de olsa kesinlikle lige 
problem yapar. Milyonlarca insanın 
haksızlığa mevcut düzene, disiplinli yü-
rüyüşe karşı inancını kaybettirir. Bu teh-
like var. Bu konuda çok dikkatli 
olmalarını istiyorum. Federasyon da 
alacağı tedbirlerde yanlış yapanı affet-
memesini istiyorum ve diliyorum" diye 
cevap verdi. 

A harfi gündeme gelmedi 

Teknik Direktör Fatih Terim'in Arda 
Turan ile ilgili yaptığı açıklamaların ar-
dından görüşüp, görüşmediklerinin so-
rulması üzerine Başkan Cengiz, "31 
Aralık'ta yılbaşı için aradı. Görüştük, 
ben kendisine sordum. ‘Bir gazeteci soru 
sordu, onu yanıtladım' dedi. ‘İntikal 
eden bir şey olsa başkanım bize size ge-
tiririz' dedi. Ayın 2'sinde de 6 kişi 4 saat 
toplantı yaptık. Transfer stratejisini belir-
ledik. A harfi gündeme gelmedi. Bize in-
tikal etmiş bir şey yok. Devamlı sosyal 
medya üzerinden bunu işlemek ne de-
rece doğru onu bilemiyorum. Biz ciddi 
bir kulübüz. Biz bize intikal etmeyen bir 
konuda ahkam kesmeyiz" açıklamasında 
bulundu.

ARDA GALATASARAY’IN 
GUNDEMINDE YOK 
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile yapılan transfer toplantısında Arda Turan'ın gündeme  

gelmediğini belirterek, "A harfi gündeme gelmedi. Bize intikal etmiş bir şey yok. Devamlı sosyal medya üzerinden bunu  
işlemek ne derece doğru bilemiyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Biz bize intikal etmeyen bir konuda ahkam kesmeyiz" dedi

Başkan Cengiz:  
“Transfer stratejisini belirledik.  
A harfi gündeme gelmedi. Bize 

intikal etmiş bir şey yok.  
Devamlı sosyal medya üzerinden 
bunu işlemek ne derece doğru 
onu bilemiyorum. Biz ciddi bir 

kulübüz” şeklinde  
konuştu.

BARCELONA hocası Ernesto 
Valverde'yi gönderdi ve Quique 
Setien'i getirdi. Setien'in ilk söz-

leri çok çarpıcıydı: "5 dakika bile düşün-
medim. Dün aradılar. Gazetelerde 
okuyordum ama Barcelona'nın beni seçe-
ceğini hiç beklemiyordum. Her şey çok 
hızlı oldu. Dolu bir özgeçmişim yok, ku-
palarım, madalyalarım yok. Elimdeki tek 
şey uzun yıllardır sıkı sıkı sarıldığım felse-
fem. Bu felsefenin böyle bir fırsatı getirmiş 
olmasından ötürü çok mutluyum." Xavi 
ve Ronald Koemen gibi Barça efsaneleri-
nin teklifi reddetmelerinin ardından Bar-
celona Setien'de karar kıldı.  

Barca'ya iki golü var 

Quique Setien 27 Eylül 1958'de Santan-
der, İspanya'da dünyaya geldi. Futbolcu-
luk kariyerine Racing Santander'de bir 
orta saha oyuncusu olarak başladı. Bu-
rada "Maestro" kendisine lakabı takıldı. 
Dönemine göre, 20 seneye yakın, uzun sa-
yılabilecek bir futbolculuk kariyeri var. 
1977'de başlayan kariyerinde sırasıyla Ra-
cing Santander, Atletico Madrid, Logno-
res, Racing, Racing Santander ve Levante 
formaları giydi. Bu süreçle birlikte 3 kez 
milli takım formasını giymeyi başardı. 
Futbolculuğu boyunca Barcelona ile 22 
kere karşılaştı. 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 
12 mağlubiyet aldı. 2 kere Barcelona filele-
rini havalandırdı.  

Tek galibiyet 

Ona ilk teknik direktörlük fırsatını veren 
yine Racing Santander kulübü oldu. 
Ancak birinci ligdeki ilk tecrübesi 2015'te 
Las Palmas'la geldi. İsmini Real Betis ile 
duyurmayı başardı. Betis'le ilk sezonunda 
La Liga'yı 6. sırada tamamlayarak takı-
mını UEFA Avrupa Ligi'ne taşımayı ba-
şardı. Teknik adam olarak Barça ile 7 kere 

oynayan deneyimli hoca 6 mağlubiyet ve 
1 galibiyete imza attı. 

Pozitif futboldan yana 

Setien takımlarında oynattığı hücum fut-
boluyla dikkat çekiyor. Las Palmas'ta ken-
disinin 4-2-3-1 formasyonu ve türevlerini 
kullandığını görmüştük. Yaşına karşın for-
masyon bazında bir hayli esnek olduğunu 
Betis'in başında olduğu dönemde takımını 
3-5-2 formasyonuyla sahaya dizdiğinde 
görmüştük. Nitekim başarının geldiği 
2017/2018 sezonunu bu şekilde bitirmişti. 

Satranç dehası 

 Satranca ciddi anlamda ilgisi bulunan 

Setien, bir dönemin satranç şampiyonları 
Anatoly Karpov ve Garry Kasparov ile 
maç yapma şansı bulmuş. Kazanabildiniz 
mi sorusuna, "Mümkün değil, karşılarına 
30 kişiyi dizip hepsini aynı anda yeniyor-
lar" şeklinde cevap vermişti. Satrancın 
hayat görüşü ve teknik direktörlüğüne çok 
katkısı bulunduğunu söyleyen Setien, sat-
ranç ilgili olarak "Analiz etme kabiliyeti-
nizi arttırıyor. Duygularınızı nasıl kontrol 
edeceğinizi ve zaman zaman soğukkanlı 
olmanız gerektiğini öğreniyorsunuz" şek-
linde konuşuyor. 

Messi hayranı 

Kendi açıklamalarından yola çıktığımızda 

Lionel Messi'yi satrançtaki vezire benze-
ten Setien, "Vezir gibi her şeyi yapabiliyor" 
demişti: "Xavi gibi bir oyuncu emekli ol-
duğunda böbreğinizi kaybetmiş gibisiniz-
dir. Messi bir gün bıraktığında sonsuza 
kadar ağlayacağım."  

Sergio ona hayran 

İspanyol hocanın Barçalı oyuncularla 
hızlıca kaynaşması da bekleniyor. Camp 
Nou'da oynanan bir karşılaşma sonrası 
Barcelonalı yıldız Sergio Busquets ona 
hediye ettiği formaya bunu yazmıştı: 
"Futbola bakış şekline hayranlık duyuyo-
rum. En iyi dileklerimle."  

İdolü kim? 

Onu Barcelona işini ona getiren faktörler-
den biri de Johan Cruyff hayranlığı: 
"Cruyff'un Barcelonası'na karşı oynarken 
tüm maçı topun peşinde koşmakla geçi-
rirdik. Bir takımın topa tamamen hakim 
olayı nasıl sağlarsınız?".  
Bu aydınlanma Setien'in hocalığında 
topa sahip olan bir felsefe geliştirmesinde 
büyük rol oynadı.  
Bu nedenle hayran olduğu bir diğer isim 
de Pep Guardiola.  

Nereden nereye 

Quique Setien, camiada Valverde sonrası 
Arturo Vidal'den Carlos Alena'ya (Barce-
lona akademisinden yetişen Alena, maa-
lesef Setien gelmeden önce Betis'e 
kiralanmıştı) geçişi simgeliyor. Sadece bu 
sebeple bile belli bir kredisi olacaktır. De-
neyimli hoca imzayı atarken "Dün kendi 
şehrimde etrafımda inekler varken, bugün 
Barcelona'nın başındayım" demişti. Yine 
de samimiyeti ve tecrübesiyle saygı uyan-
dıran Setien'in, ilk başarısızlık duru-
munda günah keçisi ilan edileceğini de 
unutmamak gerek.  

SÜPER Lig'in 18. haftasında 
Konyaspor'a 1-0 mağlup olan 
MKE Ankaragücü’nde Teknik Di-

rektör Mustafa Kaplan, “15 puan yaparak 
rakibimizle puan puana olmak istiyorduk” 
dedi. Maçın ardından düzenlenen basın top-
lantısında konuşan MKE Ankaragücü Tek-
nik Direktörü Mustafa Kaplan, “0-0 bitecek 

maçta 95'te yediğimiz golle mağlup olduk. 
Üretkenliğimiz yoktu. Özellikle 3. bölgede 
belki de girdiğimiz pozisyon bile yoktu” dedi. 

Kazanmayı isterdik 

Kaplan, “Rakibimiz kaçırdığı pozisyonlar 
var. Son dakikada buldukları gol ile mağlup 
olduk. Üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. 15 

puan yaparak rakibimizle puan puana 
olmak istiyorduk. Taraftarımızı ve camiamızı 
üzdük. Kazanmamız gereken maçı kaybettik. 
Bizim için iyi olmadı diye düşünüyorum. 
Belki golü yemesek 1 puan alacaktık. Ama 
son dakikada yediğimiz gol ile mağlup 
olduk. Bundan dolayıda son derece 
üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Kupası yok felsefesi var
Uzun süredir tarihi kimliğinden kopan Katalan ekibi, Quique Setien ile eski günlerine dönebilmeyi umuyor. Zira Setien, Las Palmas ve Real Betis'te  
oynattığı topa sahip olmayı seven hücum futboluyla dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. İşte 61 yaşındaki İspanyol hoca hakkındaki 11 detay! 

AHMET Cömert Spor Salo-
nu'nda gerçekleştirilen ve 5 gün 
süren organizasyonda 19 ülke-

den 160'a yakın sporcu madalya mücade-
lesi verdi. Türkiye, organizasyonu 4 altının 
yanı sıra 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 
toplam 16 madalya ile tamamladı. Türk 
sporcular kadınlarda başarılı bir perfor-
mans gösterdi ve 4 altın madalya aldı. 51 
kiloda iki Türk boksörün mücadelesinde 
Hatice Akbaş'ı yenen Buse Naz Çakıroğlu, 
altın madalya kazandı. 60 kiloda Esra Yıl-
dız Cezayirli Khelif Imane'yi, 69 kiloda Bu-
senaz Sürmeneli Moğol Shinetsetseg 
Uranbileg'i ve 75 kiloda Şennur Demir yine 
Moğol Myagmarjargal Munkhbat'ı yenerek 
altın madalya elde etti. Kadınlar 57 kiloda 
Aycan Güldağı ise Belaruslu Helina Bruv-
evich'e mağlup olarak ikincilikte kaldı. Bu 
arada kadınlar 57 kiloda Esra Özyol ile 60 
kiloda Satı Burcu bronz madalyanın sahibi 
oldu. 

Erkekler gümüşte kaldı 

Türk sporcular final mücadelesinde gü-
müşte kaldı. Artı 91 kiloda Mehmetcan Işık, 
Danimarkalı rakibi Morten Givskov'a, 81 
kiloda Mehmet Nadir Ünal ise Cezayirli 
Houmri Muhammed'e mağlup olarak 
gümüş madalya aldı. 63 kiloda sakatlığı ne-
deniyle final maçına çıkamayan Tuğrulhan 
Erdemir de gümüş madalyanın sahibi oldu. 
Erkeklerde 52 kiloda Samet Gümüş, 57 ki-
loda Hakan Doğan, 69 kiloda Necat Ekinci, 
75 kiloda Serhat Güler ve 81 kiloda Berk 
Düzenli bronz madalya aldı. 

Turnuvanın enleri 

Kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, turnuva-
nın en teknik boksörü seçilirken, Busenaz 
Sürmeneli de organizasyonun en dövüşken, 
Cezayirli Khelif Imane en sportmen sporcu 
oldu. Erkeklerde ise Mehmetcan Işık en dö-
vüşken, Tuğrulhan Erdemir en teknik bok-
sör ödülüne layık görüldü. 

33'üncü Uluslararası Ahmet 
Cömert Boks Turnuvası  

tamamlanırken, Türk boksörler 
4 altın madalya kazandı

MKE Ankaragücü son dakikada yıkıldı



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Elazığ'da göz sinirleri üzerinde 
ortaya çıkan tümör nedeniyle sol 

gözünün görme özelliğini kaybeden 6 yaşın-
daki Taha Sis'in tedavisini üstlendi. Taha Sis, 
annesi Azine ve babası Rıfat ile birlikte İs-
tanbul'a geldi. Minik Taha'nın tedavisi için 
Yeditepe Üniversitesi Koşoyulu Hastanesi'ne 
getirilerek ilk kontrolleri yapıldı. Hastane çı-
kışında konuşan Anne Azine Sis, “Çocuğu-
muzu getirdik buraya. Ama şu anda 
ameliyat olmuyor. Çünkü tümör çok büyük. 
Olduğu yer çok riskli. Kemoterapi görecek, 
ondan sonra inşallah Uğur Bey ameliyatını 
yapacak. Hastane bizle çok ilgilendi. Mua-
yene ve ilk tetkiklerini yaptılar. Çocuğun göz-

lerine zarar vermek istemiyoruz dediler. Şu 
anda diğer göze de zarar veriyor. Onda da 
hafif bozukluklar olmaya başlamış. Tümörü 
küçülteceğiz, ondan sonra ameliyatla sağlıklı 
bir şeklide çıkaracağız dediler.  
Gözetim altında tutulacak, 3 ay boyunca ke-
moterapi alacak. Tümörün küçülme hızına 
bakılacak. Elazığ'a gideceğiz. Yine geliş gid-
işlerimiz olabilir muayenelerimiz için" diye 
konuştu. 

Erdoğan'a teşekkür etti 

Anne Sis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'a çok teşekkür ettiğini söyleyerek 
“Sayın Cumhurbaşkanımız bugün de tekrar 
aradılar. Allah razı olsun. Aradı, ilgilendi. 

Bugün de buradaki hastaneyi, oradaki has-
taneleri hepsini seferber etti. Çok teşekkür 
ediyoruz. Allah onu başımızdan eksik etme-
sin. Taha için bütün imkanlarını kullandı. İn-
şallah Taha da iyi olacak" diye konuştu. 

Tedavi sürecimiz başladı 

Baba Rıfat Sis, “hastanede bizle çok ilgilen-
diler. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ede-
rim. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik 
etmesin. Tedavi süreci başladı. Öncelikle ke-
moterapi alacak. Sonra emar çekilecek ona 
göre ameliyat uygun olursa ameliyat yapıla-
cak. Tahliller ve kontroller yapıldı." şeklinde 
konuştu. Küçük Taha da, "Recep dedeye çok 
teşekkür ederim. Onu çok seviyorum" dedi.
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

6 bin sokak hayvanı tedavi edildi

SOKAK hayvanlarının yaşadığı sakat-
lıkları ve hastalıkları gidermek amacıyla 
Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sür-
dürüyor. Ekipler, kendilerine ulaşan va-
tandaşların ihbarları doğrultusunda 
yaralı ya da hasta olan hayvanların bu-
lunduğu alana ulaşıyor. Sakatlığı tespit 
edilen hayvan alınarak Sokak Hayvan-
ları Rehabilitasyon Ünitesi'ne getirili-
yor. Burada tedavisi gerçekleştirilen 
sokak hayvanları kontrol süreleri ta-
mamlandıktan sonra bulundukları 
alana geri bırakılıyor. 

Aksiyon sevenler yaralanıyor 

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü Başhekimi Gökhan Kara-
dağ, 2019 yılında yaklaşık 6 bin sokak 
hayvanının tedavilerinin gerçekleştirildi-
ğini ifade etti. Karadağ, tüm vatandaş-
ların sokak hayvanlarına karşı duyarlı 
olması gerektiğini belirtti. Karadağ, 
“En baştan itibaren hayvanın fotoğraf-
ları çekiliyor, saha ekipleri tarafından 
nereden alındığı sisteme işleniyor. Bu-
raya geldiğinde biz o sistemden hay-
vanlarımızı görüyoruz. 
Mikroçipliyoruz, tanımlıyoruz ve bu-
rada ilk muayenelerini yapıyoruz. Bizim 
sahada 4 ekibimiz var, biri ambulans. 

Enfeksiyon hastalıkları, yaralanmaları 
ve belirli dereceye kadar ameliyatları bu 
polikliniğimizde yapıyoruz. 2019 yılı ve-
rilerimize baktığımızda 3 bin 600'e 
yakın kediyi burada muayene etmişiz. 
Bin 600'e yakın köpeği burada muayene 
ve tedavi etmişiz. 600'e yakın kanatlı 
hayvanı da muayene ve tedavi etmişiz. 
Başarı oranımız da yüzde 80 civarında-
dır. Yaralı hayvanlar daha agresif olur 
halkımızda bu tür yaralanmalar da gö-
rüyoruz. Yaralı hayvanı hemen tutayım 
getireyim diye bir aksiyon yaptıklarında 

yaralanıyorlar. Genelde bundan uzak 
dursunlar” dedi. Yaralı kediyi görünce 
ekiplere haber verdiğini söyleyen Canan 
Alyürek, “Okulumuzun bahçesinde ya-
ralı bir kedi gördüm. Açıkçası yaralı bir 
kediyi sahipsiz bir şekilde bırakmak 
içimden gelmedi. Üzüldüm, ekipleri 
arayınca almış olduğum dönüt güzeldi. 
Bence böyle devam etmesi gerekiyor. 
Bu bilincin küçük çocuklardan yetişkin-
lere herkese verilmesi gerekiyor. Sadece 
sokak hayvanları için değil şiddete hayır 
diyorum” dedi.

TAHA’NIN GÖZLERİ 
YENİDEN GÖRECEK 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  
tedavisini üstlendiği, göz sinirleri üzerinde ortaya 
çıkan tümör nedeniyle görme özelliğini kaybeden 
6 yaşındaki Taha Sis'in tedavisine başlandı

MEGHAN Markle ve eşi Prens Harry'nin kra-
liyetten ayrılacaklarını duyurmalarının ardın-
dan Kraliçe Elizabeth'den beklenen açıklama 
geldi. Kraliçe Elizabeth yaptığı açıklamada, 
"Aylarca süren konuşmaların ve yeni tartış-
maların ardından, torunum ve ailesi için ile-
riye dönük yapıcı ve destekleyici bir yol 

bulduğumuz için mutluyum" ifadelerini kul-
landı. Kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri, 
Kraliçe'nin riyasetinde geçen hafta Nor-
folk'un Sandringham köyünde bir araya gel-
mişti. Kraliyet ailesinin böyle bir toplantıyı 
kamuoyuna duyurması, İngiliz basınında " 
bir ilk" şeklinde nitelendirilmişti.

Kraliçe’den torununa destek 

Eyüpsultan’da sokak hayvanlarının yaşadığı sakatlıklar ve hastalıklara yönelik tedavi çalışmaları 
titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda 2019 yılında yaklaşık 6 bin sokak hayvanı tedavi edildi 

İSTANBUL Çiğköfte ve Etsiz Çiğköfteciler 
Esnaf Sanatkarlar Derneği (ÇİĞDER) İs-
tanbul'da bulunan gazetecilere özel bir 
gece düzenledi. Geceye katılan gazeteciler 
halaylar çekti, çiğ köfte yiyerek gönülle-
rince eğlendi. İstanbul Çiğköfte ve Etsiz 
Çiğköfteciler Esnaf Sanatkarlar Derneği, 
Sultangazi Belediyesi Sultançiftliği Hizmet 
Tesisleri şark salonunda İstanbul'da çalı-
şan basın mensuplarına özel bir gece dü-
zenledi. Etkinlikte yoğurulan iki leğen çiğ 
köfte ve pilav-kavurma ile yöresel irmik 
tatlısı basın mensuplarına ikram edildi. 
Adıyaman Harfane ekibi yöresel türküleri 
seslendirirken, katılımcılar seslendirilen 

müzikler eşliğinde halay çekerek keyifli da-
kikalar geçirdi. 

Güzel bir gece geçirdik 

Etkinliğin organizasyonunu yapan Abdur-
rahman Cüneyt Fidancı, çalışan gazeteci-
lere özel bir gece düzenlediklerini 
belirterek, "Bu akşam yoğun bir şekilde ça-
lışan basındaki arkadaşlarımız güzel bir 
gece yaşasın dedik.  
Bundan dolayı bizlere ev sahipliği yapan, 
sponsorluk yapan çiğ köfteciler derneği 
yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Bu me-
kanı bizlere tahsis edilen Sultangazi Bele-
diyesi'ne de teşekkür ediyoruz" dedi.

Gazeteciler çiğ köfteye doydu

SULTANBEYLİ'DE yaklaşık 2 ay önce soğuk-
tan korunmak için motor kısmına girdiği ara-
cın sahibi tarafından kurtarılan yavru kedi 
aynı zamanda sıcak yuvaya kavuştu. Kış ay-
larında soğuktan korunmak için araçların 
motor kısmına girebilecek kedilere dikkat edil-
mesi gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim 
Murat Semiz, "Soğuk havalarda yeni park 
etmiş, motoru sıcak olan araçların sıcaklığı 
kedileri cezbediyor ve buralara sığınıyorlar. 

Hem kedinin, hem de aracımızın zarar gör-
memesi için, kontrol etmeliyiz" dedi. Kış mev-
siminin kendisini hissettirdiği günlerde, 
insanlar kadar sokak hayvanları da soğuktan 
etkileniyor. Soğuk havalardan korunmak iste-
yen hayvanlar da araçların motor kısmına gi-
rerek ısınmaya çalışıyor. Uzmanlar hem 
kedilerin hem de aracın zarar görmemesi için 
aracın çalıştırılmadan önce motor bölümü-
nün kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

O kedilere dikkat edin!


