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Muhtarlar Derneği'ni ziyaret
eden Çatalca Belediye Baş-

kanı Mesut Üner, “Muhtarlarımız-
dan gelecek olan tüm projelere
açığım. Telefonum da, kapımda 24
saat sizlere açık. Ben göreve gelme-
den önce de söyledim. Dedim ki biz
sokaktan yöneteceğiz. Halkımız ile
aynı yerde olacağız. Belediyede çok
sık duran bir belediye başkanı olma-
yacağız. Sık sık mahallelerimize zi-
yaretlerde bulunuyorum. Bundan
sonraki anlayışımız da bu yönde
olacak” dedi. I SAYFA 9
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Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kuyular Düzlüğü Mevkii'nde yaşayan vatandaşlar yıllardır susuzlukla mücadele 
ediyor. Yaklaşık 150 hanenin bulunduğu mahallenin sakinleri, belirli günlerde gelen tankerlerle ortaklaşa kullandık-
ları depolara su dolduruyor. Depodan gelen suyla ihtiyaçlarını gideren mahalle sakinleri çamaşır ve bulaşık makine-
lerini kullanamıyor. Çamaşırlarını ellerinde yıkayan vatandaşlar bir an önce mahallelerine su getirilmesini istiyor

Ulaştırmave Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan, “Kanal

İstanbul'u inşallah yapacağız. Ana mu-
halefet partisi, Kanal İstanbul'la ilgili,
her önemli projemizde olduğu gibi, bu
ülkede bugüne kadar yapılmış olan
büyük projelere karşı çıkığı gibi buna
da karşı çıkıyor. Kanal İstanbul, İstan-
bul'un kaderini değiştirecek olan, bu ül-
keninin kaderini değiştirecek olan bir
projedir. Bir deniz yolu projesidir. Bu
projenin yapımıyla ilgili olarak dünya-
nın her tarafından ilgi ve alaka vardır.
Bu projenin içinde bulunma arzusu
vardır. Bu proje önemli bir projedir.
Deniz ulaşımı projesidir” diye konuştu. 
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Kanal İstanbul’u
inşallah yapacağız

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Veli Ağababa'nın Meclis'e

sunduğu yeni kanun teklifine göre;
saat 22.00’dan sonra içki sattıkları
gerekçesiyle 100 bin liraya kadar
ceza yazılan TEKEL bayileri için af
istendi. Ağbaba'nın hazırladığı tekli-
fin gerekçesinde ‘'TEKEL bayileri
bu cezaları ödeyemiyor. Alkollü iç-
kide yüzde 250'ye yükselen vergi
yükü nedeniyle
kar marjları da
düştü. Üstelik
bu cezalar uyarı
dahi yapılma-
dan sadece
şüphe üzerine
yazılıyor. Yapı-
lan itirazlarda
dilekçeler işleme
bile alınmıyor”
denildi. I SAYFA 7
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Veli ağbaba

Ağbaba TEKEL’ler
için af talep etti

MHP Grup Başkanvekili
Erkan Akçay, “CHP'liler de

FETÖ'nün CHP'ye nüfuz ettiğini ve
ele geçirdiğini iddia edecek kadar
vahim birtakım iddialarda bulunuyor-
lar. Buna karşı CHP Genel Başkanı ve
yönetiminin sessiz kaldığını görüyo-
ruz. Bunlar yenilir yutulur iddialar
değil. Kesinlikle kendi parti yetkili ku-
rulları tarafından ele alınıp araştırıl-
ması gereken ve
kamuoyunun da
aydınlatılması
gereken husus-
lar. Sayın Kılıç-
daroğlu'nun
FETÖ söylem-
lerine, kurumla-
rına, şirketlerine
sahip çıktığını
biliyoruz” dedi.
I SAYFA 7
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Erkan akçay

Akçay: CHP FETÖ’ye
karşı sessiz kalıyor

YIL OLMUS 2020 AMA 
MAHALLEDE SU YOK!

Telefonum da kapım da
24 saat boyunca açık

Almanya Başbakanı Angela
Merkel, Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi
olarak bugün Türkiye'ye çalışma
ziyaretinde bulunacak. İki ülke ara-
sındaki iş birliğinin daha da gelişti-
rilmesine yönelik atılabilecek
adımların konuşulacağı görüş-
mede, Almanya'nın temmuz ayı iti-
barıyla başlayacak Avrupa Birliği
(AB) Dönem Başkanlığı çerçeve-

sinde, Türkiye-AB ilişkileri, katılım
süreci, Gümrük Birliği'nin güncel-
lenmesi ve vize serbestisi konuları
ağırlıklı olarak ele alınacak. Görüş-
mede, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya
ve Suriye başta olmak üzere bölge-
sel ve Uluslar arası meselelere iliş-
kin fikir alışverişinde bulunulacak.
Ziyaret kapsamında, Türk-Alman
Üniversitesi'nin açılışının 
gerçekleştirilmesi de planlanıyor.
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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. 

Uğur Mumcu yaşıyor
Uğur Mumcu, 27 yıl önce bugün
(24 Ocak 1993 Pazar) katledilmiş-
tir. Uğur Mumcu’yu anlamak ve
anlatmak için Türkiye gerçeğini de
doğru anlamak ve doğru kavra-
mak gerekiyor. Zira Uğur Mum-
cu'nun 30 yıl boyunca (ki
öldürülmeseydi ömür
boyunca devam ede-
cekti) yazdığı yazılar ve
konuşmaları bugünleri
daha 30 yıl önceden
olduğu gibi anla-
tan ifadelerden
oluşmaktadır.

VİZE SERBESTİSİ DE KONUŞULACAK

MISAFIR EDECEK
ERDOGAN, MERKEL’I GÜNDEM

SURİYE
İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Baş-

kanı Ekrem İmamoğlu, Şile
Belediyesi'ni ziyaret etti. Şile
Belediye Başkanı İlhan
Ocaklı bina girişinde karşıla-
dığı İmamoğlu'nu, makam
odasında ağırladı. İma-
moğlu, “İlçe belediyeleri-
mizle organizasyon yapan,
koordineli çalışan ve proje-
leri eşgüdümlü yürüten bir
büyükşehir belediyesi olmak
istiyoruz” dedi.

UYUM İÇİNDE OLACAĞIZ
İLÇE BELEDİYELERİYLE
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MEhMEt MErt’İn
KÖŞE yazıSı
SayFa 3'tE

HER FIRSATTA MEGAKENT OLARAK ANILAN İSTANBUL'DA VATANDAŞLAR SUSUZLUK ÇİLESİ ÇEKİYOR

Elektriklerininolduğunu
ancak sularının olmadığını

belirten mahalle sakini Şeker Yeşer,
"3 senedir burada oturuyorum. 20
yıldan az da oğlum oturuyordu. O
da susuzluğun yüzünden buradan
gitti. Su ihtiyacımızı kuyudan çeke-
rek, tankerden alarak gideriyoruz.
Öyle idare ediyoruz. Sıkıntı yaşıyo-
ruz. Su bekliyoruz, kanalizasyonu-
muzu bekliyoruz. Suyumuzu
verseler, onları bekliyoruz" dedi. Su-
suzluklarını kuyulardan giderdiğini

söyleyen Şahime Çağlar, "29 senedir
ben buradayım, gerçekten kuyular-
dan içiyoruz. O da yağmur suyuyla
şimdi doldu. Sobanın üzerinde kay-
natıp öyle içiyoruz. Tanker çağırıyo-
ruz ayda bir, on beş günde bir tanker
geliyor. Böyle sırasıyla mahalleden
yetişen alıyor yetişemeyen avcunu
yalıyor, susuz kalıyor. İçme suyu-
muzu hazır su alıyoruz. Tankerden
kuyudan aldığımızı da kaynatıp 
içiyoruz. 30 senedir burada su yok”
ifadelerini kullandı.
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30 YILDIR SUYUMUZ YOK

Başıbüyük Mahallesi muh-
tarı Ayhan Karpuz ise, "Bu

mahallede uzun yıllar su yok
doğru. Ancak dışarıdan genelde
görünen şu, hazine yerine ev yap-
mışlar, su istiyorlar. Öyle değil, bu
bölgenin yüzde 50'si tapulu, yüzde
50'si hazine. Tamamı hazine değil.
Burada tapulu olan arkadaşlarımız
da tapusuz olan arkadaşlarımız da
mağdur. Ben bu bölgeyi çok iyi ta-
nırım yaş itibariyle 50 senedir bu
bölgedeyim. Burada 50 senelik ko-

nutlar var. Ve dedelerinden kişilere
kalmış yerlerdir. 50 senedir her sene
yazışmamıza istinaden burada ka-
dastrol yol olmadığı için buradaki
vatandaşlarımıza su verilemeyeceğini
kendileri bize iletmişlerdir. Konum
itibariyle hem burada ikamet eden
vatandaşlar bizzat kendileri hem de
biz muhtarlık olarak müracaat ettik.
Müracaatımızın sonucunda bize
gelen cevap yol olmadığından 
buraya su veremeyiz, yatırım 
yapamayız oldu” dedi. I SAYFA 9
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SİZE SU VEREMEYİZ DEDİLER

Esenyurt Belediyesi’nin ‘Sö-
mestir Etkinlikleri’ kapsa-

mında, bisiklet ve taekwondo
derslerine katılan Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, önce
öğrencilerle bisiklet sürdü, sonra ta-
ekwondo yaptı. Bozkurt, “Esen-
yurt’un çok sorunu var ama
umudumuz da var. Umudumuzun
en önemli kaynağı genç nüfusumuz.
0-19 yaş arasında 320 bin, 19-35
arasında 300’ün üzerinde vatandaşı-
mız var. Bizim en öncelikli konumuz
bunlara hitap etmek, hayatın içinde
bunları güçlendirmek” dedi. I SAYFA 5
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Sorunlar çok ama
umudumuz da çok

Büyükçekmece Mimar Sinan
Devlet Hastanesi aciline

gelen yabancı uyruklu bir hasta ne-
deniyle hareketlilik yaşandı. İlk in-
celemenin ardından yabancı
uyruklu kadın ambulansla sevke-
dildi. Büyükçekmece Mimar Sinan
Devlet Hastanesi'ne sabah saatle-
rinde gelen yabancı uyruklu bir
kadın grip olduğunu belirtti. Bunun
üzerine hastanede önlem alındı.
Kadının tedavi altına alındığı "Kır-
mızı alan" kapatıldı. Acil serviste
çalışanlara maske dağıtıldı. 
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Büyükçekmece
kırmızı alarm verdi

Jeofizik Yüksek 
Mühendisi Prof. Dr.

Övgün Ahmet Ercan,
“Şimdi İstanbul'daki

kabuk kalınlığı 
yaklaşık 28-30 

kilometre. Bu 
kabuğun, kırılması 

için faydaki 
enerjinin 2045'e kadar

birikmesi gerekiyor.
Yani 2045 deprem 
olabilmesi için en

uygun yıldır” 
ifadelerini kullandı

'Büyük İstanbul Depremi' gibi
söylemlerin yanlış olduğunu anla-

tan Ercan, “Bir defa büyük İstanbul dep-
remi yok. Bu sürekli bir söylem olarak
ağızda dolanıyor. Kim biliyor ki bunun
büyüklüğünü? Şimdi İstanbul'daki
kabuk kalınlığı yaklaşık 28-30 kilometre.
Bu kabuğun, kırılmaya karşı göstermiş
olduğu direnç 6 miyar gigatondur.
Bunun bir birikme hızı var. Bunun kırıl-
ması için daha 2045'e kadar birikmesi
gerekiyor. Yani 2045'te olabilecek bir
depremin belirtisi 2033'te başlar. 2045
deprem olabilmesi için en uygun yıldır.
Ama gecikme olasılığı vardır her zaman
için. Gecikme olasılığı bazen 75, bazen
100 yıl bile olabilir” diye konuştu.

ISTANBUL DEPREMI 
2045’DE OLABILIR!

BÜYÜK İSTANBUL
DEPREMİ YOK
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İstanbul Milli Eğitim Mü-
dürlüğü'nün Çekmeköy'de

eskiden askeri alan olan 35 dönüm-
lük araziye yapmak istediği okula
onay çıkmadı. İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi'ne sunulan plan
teklifi, AK Parti-MHP grubunun
oylarıyla reddedildi. I SAYFA 9
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Okul yapılsın
teklifine ret!
Okul yapılsın
teklifine ret!
Okul yapılsın
teklifine ret!
Okul yapılsın
teklifine ret!
Okul yapılsın
teklifine ret!
Okul yapılsın
teklifine ret!
Okul yapılsın
teklifine ret!

Silivri'de iş adamı Alpay D. 2018 yılında eniştesi
Maksut G.'nin öldürüldüğü olayda azmettirici ol-

duğu gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden Yıldırım Bakır'ı
kurşun yağmuruna tuttu. Bakır olay yerinde hayatını kaybe-
derken, şüpheli Alpay D. jandarmaya giderek teslim oldu. 
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Sokak ortasında öldürüldü

Güpegündüz
magandalık!
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Magazin

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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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE sarkÜTErİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

İlyas ‘Olur
Olur’ Diyor

Gençlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği İlyas
Yalçıntaş, Olur Olur isimli şarkısıyla dinleyen-

lerin kulaklarındaki pası alıp götürüyor

G ençlerin ilgiyle takip ettiği başarılı müzisyen
İlyas Yalçıntaş, yeni şarkısını görücüye çı-
kardı. 3 ay önce Niran Ünsal'ın Farzet şarkı-

sını yeniden coverlayan Yalçıntaş, bu sefer sıfır bir
şarkıyla geldi. Bestesi Yalçıntaş'a ait 'Olur Olur' adlı
parça Alfa7 etiketiyle yayınlandı. Düzenlemesi Anıl
Şallıel & Melihcan Ataklar imzası taşıyor. Video kli-
bin yönetmenliğini ise Emrah Özbilen yaptı. Mix'ini
Aliş Kaygusuz'un ellerinden çıkarken mastering'ini
Çağlar Türkmen üstlendi. Fotoğrafları Metin Kuşçu
çekerken Ece Yalçıntaş'ın yaptığı styling çok beğe-
nildi. Netd Youtube kanalında yayınlanan video klip,
3 günde 600 bin izlenme sayısına ulaştı.

Takipçilerine telefon hediye ediyor

Yeni şarkısını çıkaran Yalçıntaş'ın takipçilerine bir
de sürprizi var. 'Olur Olur'un altına yorum yapan ve
Instagram'da @blackberryturkiye sayfasını takip
eden bir takipçisine Key2 Life Edition marka tele-
fonu hediye edecek.

Her gün aynı çorba yenmez

Yeni şarkısı hakkında düşüncelerini dile getiren İlyas
Yalçıntaş şunları söyledi: "Farklı tarzlarda eserler
üretmekten büyük keyif alıyorum. Her gün aynı çor-
bayı sunsam size bir süre sonra sıkılırsınız. Aynı tip
şarkılar yapan kendini tekrarlayan sanatçılar var. Bu
bir tercihtir. Ama ben farklılığı seviyorum."

Paylaştığı mayolu ve seksi videolarıyla
zaman zaman sosyal medyayı sallayan
şarkıcı Hadise, yine aynı şeyi yaptı. Be-
yonce kendi markası Ivy Park için Adi-
das'la birlikte iş birliği yaparak özel bir
koleksiyona imza atmıştı. Sahne kos-
tümü için Beyonce'un özel koleksiyon-

dan bir mayoyu tercih eden Hadise ta-
kipçileriyle bu anları paylaşmayı ihmal
etmedi. Kimi sosyal medya kullanıcıları
Hadise ve Beyonce kıyaslarken kimisi de
edepsiz tartışmalarını yeniden alevlen-
dirdi. Hadise tarafından henüz bir açık-
lama yapılmadı.

Kalçalarıyla ‘Hadise’ yarattı

Karı koca program
sunacaklar

Ekranların güler yüzlü oyun-
cusu Derya Şen Akbacak, bu
sefer oyunculuk yapmayacak.
Eşi ödüllü şef Ayvaz Akba-
cak'la Kanal 7 ekranlarında
boy gösterecek. 'Ayvaz Şefle
Mutfağım Şahane' adlı prog-
ram şimdiden sosyal med-
yada olay oldu. Eşiyle birlikte
yemek programı yapacak
olan Derya Şen Akbacak ol-
dukça heyecanlı. Ayvaz şef
ustalığıyla leziz yemeklerin
yanında hanımlara mutfakta
doğru bildikleri yanlışları da
anlatacak. Muhteşem ikili,
alanında uzman konuklarını
da ağırlayacak. Usta şefin
yemek donanımı Derya

Şen'in oyunculuğuyla birle-
şince ortaya şov ağırlıklı ke-
yifli bir sohbet çıkacak. Ünlü
oyuncu Derya Şen, konuyla
ilgili düşüncelerini ifade etti:
"Programımızın yayın günü
27 Ocak doğum günüme
denk geldi. Bu benim için
yeni bir doğuş, bana güzel bir
doğum günü hediyesi oldu.
Çocukluğumdan beri hep
mutfağı sevdim. En büyük
hayallerimden biri yemek
programı yapmaktı. Bu prog-
ramda sunuculuğun yanı sıra
Ayvaz şefin yardımcılığını ya-
pacağım. Tüm hünerlerimi
izleyicimizle paylaşacağım
için çok heyecanlıyım."

Nur Yörükoğlu
‘Tarumar’ edecek
3 ay önce 'Yar İnan' adlı ilk teklisini çıkaran Nur
Yörükoğlu, ikinci teklisini önümüzdeki günlerde
dinleyicileriyle buluşturacak. Yeni şarkısının adı
'Tarumar' Gökhan Türkmen'in şirketi olan GTR
Müzik'ten çıkacak. Şarkının sözü ve müziği
Koray Tunçel imzası taşıyor. Aranjesini müzik
adamı Hakan Süersan üstlendi. Ece Gürlü
yönetmenliğinde İstanbul'da bir spor salonunda
video klip çekildi. Tam bir kış şarkısı
hazırladığının altını çizen Nur Yörükoğlu, yeni
şarkısı için oldukça heyecanlı. Genç şarkıcının
hayranları, sosyal medyadan "Nur, bu kış bizi
Tarumar edecek" yorumlarını yaptı.

Irmak Üsküdar’ı salladı
Sanat dünyasının önde gelen isimlerini Üsküdar’da İs-
tanbullularla buluşturan Üsküdar Belediyesi, bu kez
Türk Pop Müziği’nin en yeni seslerinden Irmak Arıcı’yı
ağırladı. Sesi ve güzelliğiyle gençler tarafından yakından
takip edilen Irmak Arıcı, en yeni şarkılarını seslendirdiği
konserde hayranlarının gönlünü yeniden fethetti.
Konser sırasında hayranlarının sevgi seliyle karşılaşan
Arıcı, en sevilen şarkılarını sevenlerinin eşliğinde söyledi.
Genç sanatçı, sevenlerine “Kula Bela” isimli bir şarkı çı-

karacağının müjdesini
verdi. Konserde Üskü-
dar Belediyesi’ne teşek-
kürlerini sunan Irmak
Arıcı “Üsküdar Beledi-
yesi’nin düzenlediği bu
tür etkinlikleri, çok kıy-
metli buluyorum. Sağ
olsun Belediye Başka-
nımız sosyal sorumlu-
luk projeleriyle sadece
Üsküdar’a değil, tüm
İstanbul’a çok büyük
bir değer katıyor.
Hayvanlarla ilgili çok
güzel projeleri var.
Kendisine huzurları-
nızda teşekkür etmek
istiyorum” diye ko-
nuştu.Didem'e ilişki teklifleri yağdı

Son zamanlarda yaptığı paylaşım ve çı-
kışlarla adından sıklıkla söz ettiren man-
ken Didem Soydan, sosyal medya
hesabından kendisine cinsel ilişkiyle ala-
kalı mesaj atan erkek takipçisini ifşa etti.
Soydan son olarak kendi-
sine "Merhaba, nasılsın?
Antalya'ya geliyor
musun? Canım, hasta-
yım sana. Seninle cinsel
ilişkiye girmeden ölmek
istemiyorum" diye mesaj
atan bir erkek takipçisini
ifşa etti ve mahkemeye
vereceğini söyledi.



O lay Arnavutköy Anadolu
Mahallesi Gaziemir So-
kakta meydana geldi. M.İ ,

elindeki pompalı tüfekle etrafa rast-
gele ateş açtı. Elindeki pompalı tü-
fekle yoldan geçen bir sokak
köpeğine ateş açan saldırgan, daha
sonra havaya birkaç el ateş açtı.
Sokak boyunca defalarca havaya ateş
açan saldırgan son olarak aynı sokak
üzerindeki bir iş yerinin camlarına ve
duvarlarına ateş açtı. Bazı bina ve iş
yerlerine mermilerin isabet ettiği
olayda şans eseri yaralanan kimse ol-
madı. Etrafa rastgele ateş açan sal-
dırgan ihbar üzerine gelen polis
ekipleri tarafından başka bir sokakta
kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri ta-
rafından yakalanarak emniyete götü-
rülen saldırganın alkollü olduğu
öğrenildi.

Mahallede korku dolu anlar

Duydukları silah sesiyle birlikte korku
dolu anlar yaşayan sokak sakinleri ev
ve iş yerlerinden dışarı çıktıklarında
elinde pompalı tüfekle yürüyen ve et-
rafa rastgele ateş açan birini gördüler.
Silahlı saldırganın ateş açtığı sırada
çalıştığı iş yerinden panikle dışarı
çıkan Taliye Yücel, "Sesleri duyunca
dışarı çıkıp baktık. Elinde silahla yü-
rüyen ve rastgele ateş açan birini gör-
dük. Küfürler savurarak çalıştığımız
iş yerine doğru ateş açtı sonra. Yü-
zünü görmedim ama kazaklı ve ka-
püşonlu biriydi" dedi.

Yaşananlar kameraya yansıdı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis
ekiplerinin gözaltına alarak emniyete
götürdükleri saldırgan M.İ.'nin pom-
palı tüfekle mahallede yaşattığı korku
dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik
kameralarına yansıdı.
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T ürkiye'de karanlık işlerle uğraşanlar, yol-
suzluk yapanlar, ülkeyi karıştırmaya çalı-
şanlar, kaostan ve kargaşadan beslenerek

kendilerine yol yapanlar her zaman iş başında
bulunmuşlardır.

Alçakça düzenledikleri suiksatlarla, kimi
zaman bir devlet adamını (Eşref Bitlis Paşa, Vali
Recep Yazıcıoğlu, Emniyet Müdürü Gaffar
Okkan gibi) kimi zaman bir iş adamını (Özdemir
Sabancı gibi), kimi zaman siyaset adamını
(Adnan Kahveci, Muhsin Yazıcıoğlu gibi) çoğu
zaman ise gazetecileri, bilim adamlarını kurban
seçmişlerdir.

Abdi İpekçi.
Çetin Emeç.
Hrant Dink.
Necip Hablemitoğlu.
Bahriye Üçok.
Muammer Aksoy.
Onat Kutlar
Metin Göktepe.
Ahmet Taner Kışlalı.
Uğur Mumcu bunların başında gelenlerdir.

*
Bu isimlere baktığınızda en belirgin ortak

özellikleri; cumhuriyet sevdalısı, özgürlük sevda-
lısı, bağımsızlık sevdalısı, karşılıksız yurtseverlik,
Atatürk ilke ve inkilaplarına bağımlılık, haktan,
hukuktan ve adaletten yana oluşları yer
almaktadır.

Ve bu isimleri katledenler her ne kadar faili
meçhul diye adlandırılmaya çalışsalar da aslına
failleri bellidir.

Kimi zaman derin devlet bağlantıları ve iş bir-
likleri ile ortaya çıkan karanlık çeteler.

Kimi zaman radikal İslamcı örgütler.
Kimi zaman gerici, faşist, terörist grupların

bu suikastları işledikleri bilinmektedir.
Biz bilinmektedir desek de ne yazık ki şimdiye

kadar bu cinayetlerin hiç birisi tam anlamıyla ay-
dınlanmamıştır.

Asıl suçlular bulunup ortaya çıkarılmamıştır.
*

İşte o alçakça suikastlardan birisine maruz
kalan, ülkemizin ve Türk basının kaybettiği en
büyük değerlerden biri olan Uğur Mumcu, 27 yıl
önce bugün (24 Ocak 1993 Pazar) katledilmiştir.

Uğur Mumcu’yu anlamak ve anlatmak için
Türkiye gerçeğini de doğru anlamak ve doğru
kavramak gerekiyor.

Zira Uğur Mumcu'nun 30 yıl boyunca (ki öl-
dürülmeseydi ömür boyunca devam edecekti)
yazdığı yazılar ve konuşmaları bugünleri daha 30
yıl önceden olduğu gibi anlatan ifadelerden 
oluşmaktadır.

Mumcu o yazılarında, kendisinden önce sui-
kastlara maruz kalanların tam da dosyalarını ay-
dınlatmak üzereyken saldırıya uğradı.

*
Tetikçilerin arkasındaki gerçek failler 

kimlerdi.
Bu işlerden kazanç sağlayanlar kimlerdi.
Uğur Mumcu, kendinden önce katledilenlerin

can hakkını en çok sorgulayan, araştıran kişi ol-
duğundan başka bir Uğur Mumcu'muz olmadığı
için ne yazı ki kendisine düzenlenen saldırı açığa
çıkarılmadı henüz.

*
Uğur Mumcu daha yirmili yaşlarda bir deli-

kanlıyken askerlik hikayesinden esinlenerek yaz-
dığı 'sakıncalı piyade' kitabı ile Aziz Nesin'in
dikkatini çekmiş ve Nesin 'Ben kendi yazdıkla-
rıma gülemem ama senin yazdıklarına dakika-
larca gülmekten kendimi alamıyorum' demiştir.

Daha sonra 1975 yılında Cumhuriyet Gazete-
si'nde başladığı yazılarına 1993 yılındaki ölü-
müne kadar devam etmiştir.

Cumhuriyet'teki ilk yazısında 'Sesleniş' başlığı
altında yazdığı yazı ile tüm dikkatleri üzerine
çekmiş ve nasıl bu kadar duygulu yazmaya başla-
dın diye soranlara ise, 'Zülfi Livaneli'nin türküle-
rini dinleyerek' demiştir.

*
Uğur Mumcu'nun ilk açtığı yolsuzluk dosyası

dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in kardeşi
Yahya Demirel'e ait 'Mobilya Yolsuzluğu'dur.

Ve ne yazık ki Mumcu suikasta uğradığı ta-
rihte yine Başbakan olan Demirel, suikastın ar-
dından; 'bu saldırıyı aydınlatmak devletin namus
borcudur' demesine rağmen o borç daha 
kapanmamıştır.

Yine dönemin İçişleri Bakanı Hüsamettin Cin-
doruk suikasttan sonra; 'Zaten bekliyorduk' şek-
lindeki açıklaması ile şaşkınlık yaratmıştır.

*
Uğur Mumcu'nun çok önceden tahmin ettiği

ve yazdığı, araştırdığı o kadar yolsuzluk olayı
oldu ki bu ülkede.

O 20 yıl önce yazıyordu; "devlet, siyaset,
mafya" üçgeni ilişkilerini ve 3 Kasım 1996'da ya-
şanan Susurluk kazası bu üçgeni ortaya çıkardı.

İlk defa O'nun kaleminden öğrendik 'Yeşil 
Sermaye'yi.

İlk defa O'nun kaleminden öğrendik 'Cemaatçi-
lerin tehlike oluşturduklarını, devlete sızdıklarını'.

İlk defa O'nun kaleminden öğrendik 'Naylon
fatura dosyaları'nı.

İlk defa O'nun kaleminden öğrendik 'Merdiven-
altı tüccarları'nı.

İlk defa O'nun kaleminden öğrendik 'Din 
tücarları'nı.

"Cemaatlere, tarikatlara giren çocuklar 30
sene sonra general olacaklar Cumhuriyet’e karşı
ayaklanacaklar" demesinin ardından 30 yıl geç-
mişti ki; 15 Temmuz 2016'da olanları gördük!

*
Uğur Mumcu'nun en sevdiği kelime 'Umut' du.
Ve her konuşmasında; Çin'li yazar Pablo Ne-

ruda'nın o çok bilindik 'Biz halkız, yeniden doğa-
rız ölümlerde' sözünü haykırırdı.

Mumcu'nun ölümünden sonra bir yazı kaleme
alan Zülfü Livaneli ise 'Onun her parçası Türki-
ye'nin üzerine bir cemre gibi dağıldı' diyerek artık
bir değil milyonlarca Uğur Mumcu var demek 
istemiştir.

*
Uğur Mumcu'nun artık neden ve kimler tara-

fından öldürüldüğünü çok net bilmekteyiz.
Yine Uğur Mumcu'nun ölümünden sonra

Altay Sporlu futbolcuların açtığı pankartta yazan
'Uğur Mumcu Yaşıyor' sözünün, Mumcu'ya ait 24
tane kitabında, binlerce köşe yazısında yazan her
kelimenin öneminden ve anlamından dolayı ge-
çerli olduğunu da biliyoruz.

*
Bize düşen;
''Vurulduk ey halkım unutma bizi...
Türkiye'de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi

olanlar var....
Ben Atatürkçüyüm.... 
Ben, cumhuriyetçiyim... Ben lâikim... Ben an-

tiemperyalistim... Ben tam bağımsız Türkiye'den
yanayım... Ben insan hakları savunucuyum...
Ben, terörün karşısındayım... Ben, yobazların,
hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların 
düşmanıyım. 

Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan
benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır" diye
haykıran Uğur Mumcuların yolundan gitmektir.

*
Bizlere düşen; hiç hak etmedikleri bir şekilde,

aramızdan ayrılan, demokrasi adına, cumhuriyet
adına, barış adına, Tam Bağımsız Büyük Türkiye
adına, hayatlarını hiçe sayan, kaybettiğimiz tüm
değerlerimizin hatıralarına sahip çıkmaktır.

Bütün bu değerlerimizi, aydınlarımızı, rahmet,
minnet, şükran ve özlemle anıyor, anıları önünde
saygıyla eğiliyorum....

Uğur ağabey sen rahat uyu, senin de dediğin
gibi; 'Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde'...
*ARŞİV/2017

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Uğur Mumcu 
yaşıyor

AVCILAR'da yolda çökme
meydana geldi. Çöp kam-
yonunun geçmesinin ardın-

dan yaklaşık bir metre çukur oluştuğu
öğrenilirken, belediye ekipleri çukuru
kapatmak için çalışma başlattı. Olay
sabah saatlerinde Mustafa Kemal
Paşa Mahallesi Demet sokakta mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre so-

kakta seyir halindeki bir çöp kamyo-
nunun geçişinin ardından yolda yakla-
şık bir metrelik çökme meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay ye-
rine polis ve belediye ekipleri sevk
edildi. Sokağın bir bölümü güvenlik
şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Bele-
diye ekipleri yoldaki çukuru kapatmak
için çalışma başlattı.

Avcılar'da yol çöktü

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

TRakYa Halkının 
GÖzdeSİ Öz keŞan

GUpeGUndUz
MaGandalık!
Arnavutköy'de eline aldığı pompalı tüfekle güpegündüz mahalleye korku salan bir 
kişi sağa sola rastgele ateş açtı. Sokaktan geçen köpeğe, havaya ve bazı iş yerlerinin
camlarına ateş açan saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı

Telefon hırsızlarına
göz açTırılmadı

Bahçelievler'de 9 gün içinde 3 farklı araçtan cep telefonu hırsızlığı
yapan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık
yaptığı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı

Bahçelievler'de geçtiğimiz
hafta içerisinde 3 farklı araçtan
cep telefonu hırsızlığı yapılması

üzerine polis çalışma başlattı. Hırsızlıkların
yaşandığı noktalardaki güvenlik kamerala-
rını incelemeye alan polis ekipleri,  şüpheli-
nin kimliğini ve adresini belirledi. Şüphelinin
Necmettin A.(33) olduğunu tespit eden
polis, Pazar saat 02.30 sıralarında şüpheli-
nin Hürriyet  Mahallesindeki evine baskın
düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelinin ya-
pılan sorgusunda ise işyerinden hırsızlık,
uyuşturucu madde ticareti yapma, otodan
hırsızlık, açıktan hırsızlık, başkalarına ait
kimlik bilgilerinin kullanılması, görevi yap-
tırmamak için direnme ve kasten yaralama
suçlarından 19 suç kaydı olduğu tespit
edildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlem-
lerini ardından adliyeye sevk edilirken adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saniye saniye izlendiler

Öte yandan araçlardan hırsızlık yapıldığı
anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Gü-
venlik kameralarına yansıyan 2 farklı hırsız-
lık olayında şüphelinin önce hırsızlık
yapacağı araçların çevresinde gezdiği ardın-
dan da araçta bulunan cep telefonlarını ala-
rak hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

Tek kelimeyle felaket!
Bağcılar TEM Bağlantı Yolu İstoç Mevkii'nde meydana gelen kazada, beton mikseri bir 

otomobilin üzerine devrildi. Kazada mikser içerisinde sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı
Kaza, Bağcılar TEM Bağlantı Yolu
yanyolu 09.00 sıralarında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, yola gir-

meye çalışan beton mikseri virajı alamayarak
devrildi. Sürüklenen beton mikseri, o sırada
Ercan Deniz yönetimindeki 34 TD 8962 plakalı
otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Ka-
zada beton sürücüsü araç içerisinde sıkışırken,
otomobilin içindeki Ercan Deniz ve oğlu aracın
arka camını kırarak dışarı çıkmayı başardı.
Deniz ve oğlu kazayı yara almadan atlatırken,
yoldaki diğer sürü-
cüler polis, sağlık
ve itfaiye ekiplerine
haber verdi. Olay
yerine gelen itfaiye
ekipleri yaralı beton
mikseri sürücü-
sünü kurtarmak
için çalışma baş-
lattı. Yaklaşık 1,5
saatlik çalışmanın

ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak has-
taneye sevk edildi.

O anları anlattı

Otomobil sürücüsü Ercan Deniz "Oğlumla seyir
halindeydik, tırın virajı hızlı döndüğünü gör-
düm. Devrilmeyeceğini düşündüm, kaçtım ama
kurtulamadım. Allahtan emniyet kemerlerimiz
takılıydı ikimizin de. Bizi aşağı atacak diye kork-
tum.  Allahtan bariyerler sağlamdı. Arka camı
kırdık, oradan çıktık. Allaha şükür bizde bir şey

yok." dedi. Beton mik-
serinin virajı alamaya-
rak devrilmesi ve
otomobile çarpması
güvenlik kamerasına
yansıdı. Beton mikse-
rinin araçla birlikte sü-
rüklenip, aracı
bariyerlere sıkıştırması
da kamera tarafından
görüntülendi.  DHA

Verilmiş
sadakası
Varmış

Kağıthane'de yolun
karşısına geçmek isteyen
kişiye İETT otobüsü

çarptı. Yerde yatan yaralıya ilk mü-
dahaleyi yakında bulunan özel
hastane personeli yaptı. Kaza, ön-
ceki akşam saatlerinde Kağıthane
Darülaceze Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre,
yolun karşısına geçmek isteyen ki-
şiye Mecidiyeköy-Topkapı seferini
yapan İETT otobüsü çarptı. Çarp-
manın etkisiyle yola savrulan kişi
yaralandı. Yaralı için olay yerine
ambulans çağrıldı. Vatandaşların
yardımıyla yola yatırılan ve üzerine
mont örtülen yaralının yardımına
özel bir hastanenin personeli ye-
tişti. Sedye ile hemen yolun karşı-
sındaki özel hastaneye kaldırılan
yaralıya ilk müdahale yapıldı. Ya-
ralı daha sonra sağlık ekiplerince
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırıldı.

Mahalleli hırsızları kaydetti
Sultangazi'de,
depodan kumaş
çalan şüpheliyi ma-

halle sakini, cep telefonuyla
kaydetti. Görüntülendiğini
fark eden şüpheli, kaçtı. Olay,
dün saat 04.30 sıralarında
Sultangazi Sultançiftliği Ma-
hallesi'nde meydana geldi. Bir
işyerine ait deponun bulun-
duğu sokağa minibüsle gelen
bir kişi, deponun kepenginin
kilidini kırarak içeri girdi. De-
poda keten, krep, polyester,
polar türünde kumaşları çalan

şüpheli, kumaşları geldiği mi-
nibüse yüklemeye başladı.
Sesleri duyan bir mahalle sa-
kini ise, balkona çıktı. Depo-
dan bir kişinin kumaşları
minibüse yüklediğini gören
mahalle sakini, o anları cep te-
lefonu ile kaydetti.

Komşular hırsız var

Hırsızlık anlarını görüntüleyen
mahalle sakini, bir yandan
olay anını görüntülerken bir
yandan da "Komşular, hırsız
var", "Polis, hırsız var" diyerek

bağırmaya başladı. Mahalle
sakininin kendisini görüntüle-
diğini fark eden şüpheli, gel-
diği minibüse binerek olay
yerinden uzaklaştı. İhbar üze-
rine olay yerine gelen polis,
deponun kilidinin kırıldığını ve
kapının açık olduğunu gördü.
Yapılan incelemede şüphelinin
2 bin lira değerinde kumaş
çaldığı ortaya çıktı. Depo sa-
hibi cep telefonu ile görüntüle-
nen hırsızdan şikayetçi oldu.
Polisin olayla ilgili soruştur-
ması devam ediyor. 
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Y itik geçen günler, zamanlar. Öğren-
ciyiz henüz. Bornova'nın sakin ve
bedeli yüksek Süvari Caddesi'nden

süzülüp, Büyükpark'a çıkmak için yürüyo-
ruz. Alsancak'a gitmeye üşenmiş ve 20'li
yaşlarının başında kendini “yorgun” hisse-
den birkaç adam ve kadın, Uğur Mumcu
Kültür Merkezi'nin önünden geçiyoruz.
“Neyse ki geldik” diyor içimizden biri.
Kimdi şimdi anımsamıyorum. Geldiğimi-
zin farkında olmamıza rağmen birimizin
sesli olarak bunu dillendirmesi hepimizi
uyandırmıştı. “Eee bir şeyler almak
lazım” diye kararlaştırdık. İçinden asla
peynir çıkmayan peynirli poğaçadan, zey-
tinin hiç değilse kokusunu veren zeytinli
açmadan almışız maksat doymak değil aç-
lığı bastırmak. Üç beş de bira var zaten.
Sonsuz yaşam pınarı…Kültür merkezini
elimizdeki nevalelerle birlikte geçiyoruz.
Büyükpark'ın ortasındaki gösterişsiz ve
anason tütünü kokan nargilecileri ve çay
bahçelerini de geçiyoruz. Alabildiğine ye-
şillik, banklarda tek başına oturan emekli
amcalar ve çimlerde oturup birbirlerinin
boynuna öpücükler konduran sevgililer
arasından geçiyoruz.“Lan oğlum oturun
artık bir yere” diyor arkadaşlardan biri.
Hakikaten ha amma yürümüştük. Bir
çınar ağacının altını uygun gördük arka-
daşlarla. Burası “hoş” demişti kız arka-
daşlar da. Hay hay o zaman demiştik.
Erkekler bağdaş kurup oturmuş kızlarda
bacaklarını hafif kırıp ne oturur ne otur-
maz bir halde vaziyet almışlardı.Saygın ve
bakımlı çimlerin üzerinde biraz mahcup

ama eğlenceli ve kendimizden emin oturu-
yoruz. Parkın müdavimi ve gerçek sahibi
köpekler, kediler geçiyor yanımızdan.
Zaten içinde peyniri olmayan peynirli po-
ğaçayı paylaşıyoruz arkadaşlarla.“Maşal-
lah ekip sağlam” diye bir ses geliyor o
esnada arkadan. Hep birlikte dönüp bakı-
yoruz. Eskilerden bir amca. Üzerinde
“Bornova Belediyesi” yazan pembe bir
bankın üstünde oturuyor. Eskilerden dediy-
sem kafa kağıdındaki doğum senesi ha.
Ben diyeyim 60 sen de 70 o aralıkta bir
amca. Biz hepimiz birbirimize baktık ar-
kadaşlarla. Tanıyan var mı diye. Kimseden
tık yok. Amca bizim sessizliğimizi hamle-
sini yapmayan acemi bir boksöre sol kroşe
çakar gibi bir kez daha bastırıp konuşmayı
sürdürdü. “Gençken iyi arkadaşlıklar çok
önemli” dedi.Tabii der gibi doğru der gibi
kafamızı salladık. Hepimiz klasik yaşlı
amca teyze ve öğrenci muhabbetinin bir
benzerini yaşayacağımızı tahmin ediyoruz.
Amca birazdan sen ne okuyorsun, o ne
okuyora filan bağlayacak, biliyoruz, emi-
niz. Ama hay Allah. Bu adam sormadı…
Emekli askerim ben de dedi ve devam etti
hikayesine; Biz Harbiyeliyiz tabii. Sizin
zamanınızda aynı kavak yelleri bizde de
var. Ama biz de haytalığa askeri dsiplin
münasebetiyle çok müsamaha yok. Gene
de arada kaçıp giderdik İstanbul'da bo-
ğaza yakın bir rıhtıma. Bir arkadaşın eniş-
tesinin yaptığı boğma rakılardan içerdik…
.Amca anlatıyor biz boyuna; eee diyoruz.
Sonunda ilginç bir hikaye duyacağımıza
eminiz. Ne bileyim amcanın arkadaşı tra-

jik bir şekilde ölmüştür, sev-
diğine kavuşamamıştır. Öyle bir son bekli-
yoruz bu anlatıda ve amca anlatıyor; “İşte
öyle günlerdi” diyor biz “eee”
diyoruz.Eeee'si bu canım dedi amca.Haa
dedik hep birlikte.Sıradan bir gündü ve sı-
kılmaya başlamıştık. “Keşke Alsancak
yapsaydık ya” dedi bir arkadaş. Doğru
diye onayladık hepimiz.Poğaçalar yenmiş,
biralar içilmiş, yalnız bir insanın muhab-
betine ortak olunmuştu. Bakalım deniz ke-
narında ne var ne yoktu. Kalktık ve Topçu
Tugaylığını geçip, metroya varmak için yü-
rümeye başladık… 

Tren bornova yönüne gider

Öğle vakti yavaş yavaş İstanbul’u terk
etmekte, akşam tüm karanlığıyla üzeri-
mizi örtmek için telaşlı bir şekilde yaklaş-
maktaydı. Ne gelecek karanlıktan ne de
yitirdiğimiz cılız öğle güneşinden medet
ummuyorduk. Hayat bize hiç kimseden
medet ummamak gerektiğini öğretmişti.
Herkes kendi için yaşıyor, kendi için müca-
dele ediyordu. Olur, da yere düşersen
kimse tekrar kalkamamanı dert etmezdi.
Her türlü ağır hezimetlere açık olan bu
hayatta kötülüğün bilincinde olmanın ver-
diği rahatlıkla birlikte birkaç iyi adam
oturup bira içmiştik…Hava kararıp da
akşam olduğunda bir şeyler mi yesek tela-
şına düşmüş ve ne yiyeceğimiz üzerine

epey bir tartışma yapmıştık. Bir klasik
olarak bira üzerine tüketilen kokoreç,
ıslak hamburger yahut midye gibi teklifler
değerlendirilse de; bütün bu yiyeceklerin
abur cubur olduğuna kanaat getirip soluğu
Aysel Abla’da almıştık.

Aysel Abla; Bornova’da ev yemekleri
yapan bir mekândı. Hatta ne biri, iki tane
olması lazımdı. Birisi Süvari Caddesi üze-
rinde diğeri de bizim meşhur Empas’ın az
ilerisinde olacak. Her neyse. Bize Em-
pas’ın yanındaki daha yakın olduğu için
oraya gittik. Çorba, sulu bir yemek, pilav
ve tatlı tercihleriyle seçtiğimiz 4 çeşit ye-
meğe 4 lira vererek; şaşkınlık içinde birbi-
rimizin suratına bıraktık. “3 kişisiniz
toplam 12 lira yapıyor” diyen kasadaki
pos bıyıklı amcanın bizimle kafa bulmadı-
ğını anlayınca “hay hay” diyor ve ücreti
takdim ediyoruz. Akabinde limon kolon-
yası ile ellerimizi boca edip oradan 
çıkıyoruz…

Aradan yıllar geçiyor, aylar geçti. Tek-
rar Bornova’da aynı bira sever ekiple bir
araya geldik. Artık eskisi gibi kendimizden
emin değildik. İşsizlik, parasızlık, geleceğe
dair beslediğimiz karamsar ve iç burkan
vaziyetler bizi daha ürkek insanlar haline
getirmişti. “Bir bok olamamanın” verdiği
kederle biralarımızı içmiş, eski günlerden
söz etmiştik. Eskiden hayat ne güzeldi be
değil mi? Cümleleriyle birbirimizi onaylar-
ken tekrar yemek yemek fikrinde anlaş-
mıştık. “Tamam o zaman hadi Aysel
Abla’ya gidelim” demiştim. 4 çeşit yeme-
ğin 4 lira olduğu günler yerini 10 liraya
kadar bırakmıştı. Hoş 5 sene evvel 8 li-
raya içtiğimiz birayı da 15 liraya içiyor-
duk. Hayat hep pahalılaşıyor ve biz gitgide

fakirleşiyorduk.
“Böyle olmaz aga” dedi Mete. Ne

olmaz diye baktık meraklı gözlerle Me-
te’ye. “Hayat abi. Hayat. Allah aşkına bu
nedir ya? Bir bohem bir bıkmış haller hep
şikayet, hep şikayet. Boşverin abi” diye
bizi relax olmaya davet eden tüm cümlele-
rini bir mermi gibi üzerimize boşaltan Me-
te’ye; tavsiyen ne oğlum diye sormayı akıl
etmemiz, onu susturmaya yetti. Mete’nin
bir tavsiyesi yoktu. “Hadi bir Alsancak
yapıp gelelim” demekle yetinmişti.

“Olurrrr” diye hep bir ağızdan onayla-
mıştık. “Tren Üçyol yönüne gider” sesiyle
devam eden yolculuğa Konak’ta son verdi-
ğimizde, “Şimdi ne yapacağız?” bakışla-
rıyla birbirimize süzmüş, akabinde bir
klasik olarak tekelden biraz bira alıp, kor-
donun meşhur çimlerine yayılmıştık.“Hava
güzel ha. Bizim havamız da güzel” de-
mişti Mete. “Yani” dedik “eh” dedik.
Neden hiç keyif alamıyor yahut mutlu ola-
mıyorduk? Hayat pahalılaşıyor biz yaşla-
nıyor biz fakirleşiyor biz gitgide daha
umutsuz vakalar halini alıyorduk.

Bir Kızılderili bilgeliğiyle ufka bakar-
ken; “Sevdiğimiz kadar sevilmedik. Sevil-
diğimiz kadar sevmedik. En önemlisi aitlik
hissedecek kadar sahip olamadık” cümle-
leri döküldü ağzımdan. Mete ve diğer ço-
cuklar şaşkın, şaşkın yüzüme baktılar.

“Hadi abi gidelim istersen” dediler. Ha-
yatınıza dair gerçeklik taşıyan bir sözle
karşılaştığınızda orayı terk etmek en iyi-
siydi. Bu nedenle arkadaşlara uydum ve
eve dönmek için tekrar metroya bindim.
“Tren Bornova yönüne gider” sesiyle
huzur dolu bir ninni dinliyormuşum gibi
gözlerimi kapatıp uyudum.

Bornova hatırası

ufuk çobAn

B ağcılar Belediyesi tarafından başla-
tılan “Bildiğiniz gibi değil” söyleşi
serisinin üçüncüsüne Sabah Gaze-

tesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve
Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Ber-
can Tutar konuk oldu. Mehmet Akif Ersoy
Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen prog-
ramın moderatörlüğünü yapan Gazeteci-
Yazar Ekrem Kızıltaş, İstanbul Havalimanı,
Kanal İstanbul ve Doğu Akdeniz konusunda
sosyal medya ve fısıltı gazetesi üzerinden ya-
pılan algı operasyonları anlattı.  Kanal İstan-
bul’un “İhanet, cinayet” benzetmelerinin
aksine çok ciddi bir proje olduğunu belirten
Kızıltaş, “Evimizin arka bahçesine su arkı
yapmıyoruz. Karadeniz’le Marmara arasına
ciddi bir kanal yapıyoruz. Boğaza alternatif
değil ama boğaz kadar önemli bir iş yapıyo-
ruz. Bu işe 2011’de karar verildi. O tarihten
beri 7 üniversitenden 36 bilim dalında 200
uzman 13 bin sayfa rapor hazırlamışlar. Kuş
türlerinden depreme kadar her şeyi ölçmüş-
ler. O insanlar 13 bin rapor hazırlamış ama
birileri ‘problem var yapmamalıyız’ diyor.
‘Suya tuzlu su karışır’ diyor. Karışmaz çünkü
kanal yapıyoruz hendek eşmiyoruz. Ne
demek kanalın altı yanları beton ve teknik
olarak geçirimsiz betonlar. Söyleyecek bir şey
olmayınca ben anlamam bunun aksini söy-
leyeni kabul etmem diyor” dedi.

Haftada 6 gün çalışmak zorundayız

İçinde bulunduğumuz ekonomik durumu
değerlendiren Okan Müderrisoğlu ise “Tür-
kiye eğer kendine biçilen rolü oynamayı
kabul etseydi bugün yaşadığımız problemleri
yaşamayacaktık. Ama biz bugün bedel öde-

mezsek birkaç kuşak daha bedel ödemeye
devam edecek. Türkiye gerçek kimliğine bir
türlü kavuşamayacak. Dolayısıyla birçok açı-
dan Türkiye bağımsız olmaya, kendi çıkarla-
rını önceleyecek politikalar uygulamaya
gayret ediyor. O nedenle ülkenin en avantajlı
olduğu konu genç dinamik nüfusa sahip ol-
ması aynı zamanda ciddi bir liderliğinin ol-
ması. Bugün küresel sistemde liderlik
problemi var. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği liderlik gele-

cekteki kaotik küresel ortamda Türkiye’nin
belki de sigortası olarak gözüküyor” diye ko-
nuştu. 2001 kriziyle her açıdan fakirleşen, si-
yasetin bittiği ülkemizde 2002’de iktidara
gelen AK Parti’nin hem bölgeye hem de
İslam alemine umut olduğunu belirten Mü-
derrisoğlu, her geçen gün büyüyen Türki-
ye’nin önünü kesmek isteyen üst akılın Gezi
olaylarından 17-25 Aralık’a ve 15 Temmuz’a
kadar çok sayıda saldırıyı tertiplediğine dik-
kat çekti. Müderrisoğlu, sözlerine şöyle

devam etti: “Bizim de tedbirli ve teyakkuz
halinde olmamız gerekiyor. Bizlere düşen bu
dönemdeki görev hem siyasal sorumluluğu-
muzun farkında olmak hem bu ülkede olup
bitenleri asla dikkatten kaçırmayarak aynı
zamanda mücadeleye devam etmek. Daha
fazla üretmek ve 20 bin dolar milli geliri
aşana kadar haftada en az 6 gün günde en
az 10 saat çalışmak zorundayız. Bizden son-
raki kuşaklar için daha fazla özveride 
bulunmak zorundayız.” 

Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş, “Kanal İstanbul’u eleştirenler için “Evimizin arka bahçesine su arkı yapmıyoruz. Karadeniz’le
Marmara arasına ciddi bir kanal yapıyoruz. Boğaza alternatif değil ama boğaz kadar önemli bir iş yapıyoruz” diye konuştu Esenyurtlu kadınlar, Esenyurt Belediye-

si’nin açtığı ücretsiz Örgü Kursu’nda,
hem örgünün tüm incelikleri öğrenerek
kendilerini geliştiriyor hem de ortaya
çıkardıkları el emeği ürünleri satarak

ev bütçesine katkı sağlıyorlar
esenyurt Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü’nün açtığı ücretsiz Örgü
Kursu’na katılan kadınlar, örgüyle il-

gili tüm detayları öğrenmenin yanı sıra, ürettik-
leri el emeği ürünleri satarak ev ekonomisine
katkıda bulunuyor. Kursiyerler, derste örgü tek-
nikleri, yaka kol kesimi, beden kesimi gibi birçok
alanda uzman eğitmenlerden aldıkları eğitimle,
atkı, bere, şapka, hırka, kazak, patik gibi çeşitli
ürünler ortaya çıkarıyor. Açılan bu atölye saye-
sinde örgüyle ilgili teknik detayları ve tüm ince-
likleri öğrenen ev hanımları, kursta birlikte
keyifli vakit geçirmenin yanı sıra kendilerini ge-
liştirme fırsatı da yakalıyor.

Örgü bir terapidir

Örgünün bir terapi olduğunu söyleyen Örgü
Eğitmeni Hülya Doğan, “Örgü örmek kişiyi
dinlendiriyor, unutkanlıklara iyi geliyor. Aynı za-
manda kadınlarımız ürünler ortaya koyarak aile
ekonomisine katkıda bulunuyor. Ev hanımları-
nın yoğun ilgi gösterdiği kursumuzda patik,
ayakkabı, atkı gibi aklınıza gelebilecek her türlü
ürünü örebiliyoruz. Gruplarımızın her biri haf-
tada 4 saat eğitim alıyor. Kurs sonunda MEB
onaylı sertifika veriyoruz. Ben hem üretmeleri
hem de kendilerini geliştirebilmeleri için bütün
halkımızı kurslarımıza davet ediyorum” dedi.

Anıl BODUÇ
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SULAMA KANALI 
YAPMIYORUZ!

Türkiye, osmanlı’nın
rövanşını aldı
Batı için en büyük sorunun Türkiye değil, Türkiye’yi kimin hangi mantıkla yönettiği
olduğunu söyleyen Bercan Tutar da “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadrolarının daha
bağımsız stratejiler izlemesi dünya sistemindeki açıklardan faydalanmak istemesi
onların çok zoruna gidiyor. Emperyalist sistem hedef seçtiği vesayet altındaki ülke-
nin plan ve proje yapmasını asla istemez. Şimdiye kadar biz hep kendimizi batının
bize dayattığı algıyla tanımlamıştık. Onların gözü ve merceğiyle bakıyorduk. AK
Parti’nin iktidara gelmesinden sonra ilk kez Türkiye batının kendisine dayattığı ta-
nımı değiştirmeye başladı. Ama Erdoğan bu tanımı değiştirdi” dedi. Türkiye’nin
Osmanlı gibi hareket ettiğini de sözlerine ekleyen Tutar, şunları
söyledi: “Son yapılan Berlin Kongresi’yle, Osmanlı’nın 140 yıl
sonraki rövanşı alındı. Bir anlamda Türkiye aynı Osmanlı gibi
hareket ediyor. Osmanlı’nın oradaki varlığı Avrupa em-
peryalizminin bu ülkeleri 1878 Berlin Antlaşması’na
kadar buralara sömürgeleştirmesine saldırmasına engel
oldu. Bir anlamda Afrika’daki Müslümanlar korunmuş
oldu bu yeni süreçte de yine korunuyor. Türkiye’nin Af-
rika politikası geleceğimiz için çok önemli.” Programın
sonunda davetlilere kitap hediye edildi.

iBB kar alarmı verdi
İstanbul'da dün öğle saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda hafif şekilde etkili olması beklenen
kar yağışı ve olası buzlanmalara karşı ekipler kar küreme araçlarıyla yollarda bekliyor

meteoroloji Genel
Müdürlüğü, İBB ve
AKOM verilerine göre,

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde
Anadolu Yakası'nda hafif kar yağışı
geçişinin görülebileceği belirtiliyor.
Dün İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nden yapılan açıklamada kar ya-
ğışının özellikle Boğaz çevresi ile
Anadolu yakasında görülmesinin
beklendiği, yağışların şehir merke-
zinde karla karışık yağmur ve ara-
lıklarla hafif kar, Arnavutköy,
Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurt-
köy gibi yüksek kesimlerde ise kar
şeklinde yağacağı ifade edildi.

Aşırı bir buzlanma oldu

Anadolu Yakası'nda D-100 ve
diğer bağlantı yollarında kar kü-
reme araçları hazır bekliyor. Kar
yağışı ve buzlanmalara karşı ekipler
caddelerde de nöbet tutuyor. Kar
küreme aracı görevlisi Gürkan Er-
doğan, "Çoktandır hazırız burada.
Kar yağışı başlamadan birkaç gün
öncesinden zaten biz hazırlıkları-
mızı yapıyoruz. Bölgelerimizde yer-
lerimizi aldık. Bugün herhangi bir
problem olmadı. Dün aşırı bir buz-
lanma oldu. Gerekliyi tuzlamayı
yaptık. Şu an Anadolu Yakası 7.
Bölge olarak biz hazırız" şeklinde 

konuştu. Sabah saatlerinde işe giden
vatandaşların da kar yağışına karşı
hazırlıklı olduğu görüldü. Yusuf
Aslan Yıldırım, "Sanki yağacak gibi
hava çok soğuk. Donuyoruz. Bana
yağacak gibi geliyor. Elimizden gel-
diği kadar sıkıca giyinmeye çalışıyo-
ruz. Kışı da kendi mevsimine göre
yaşamak lazım" ifadelerini kullandı.
Kar yağışını etkili olması duru-
munda uzmanlar başta köprü ve vi-
yadüklerde gizli buzlanma ve don
olayları yaşanabileceği gerekçesiyle
sürücülerin dikkatli olması gerektiği
ve kar lastiği kullanması yönünde
uyarılar yapıyor.

Kadınlar örüyor
evler Kazanıyor

Büyükçekmece’de
felsefi bir bakış!

Büyükçekmece Belediyesi’nin felse-
feye ilgi duyanlar için düzenlediği Fel-
sefece Bakış seminerleri devam ediyor.

Büyükçekmece Belediyesi, Anakucağı Kadın Yar-
dımlaşma, Dayanışma Derneği ve KADİM El
Sanatları Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği işbirliğiyle düzenlenen Felsefece Bakış
söyleşisinde bu hafta ünlü filozof ve bilim adamı
Farabi konuşuldu. Mehpare Ümit Kılıç seminere
katılanlara Farabi’nin felsefesi, tıp alanındaki ça-
lışmaları ve hayata bakış açısı hakkında bilgi
verdi.  Atatürk
Kültür Mer-
kezi’nde düzen-
lenen seminere
katılan felsefe se-
verler sağladığı
imkanlar için
ötürü teşekkür
etti.



İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, ilçe belediyesi ziyaretle-

rine Şile’yi de ekledi. İmamoğlu, Şile
Belediyesi binası önünde kalabalık
bir vatandaş topluluğu tarafından
alkışlarla karşılandı. Belediye Baş-
kanı İlhan Ocaklı bina girişinde kar-
şıladığı İmamoğlu’nu, makam
odasında ağırladı. İBB olarak, Şile
Belediyesi ile müşterek çalışma di-
siplinlerini konuşacaklarını belirten
İmamoğlu, “İlçe belediyelerimizle
organizasyon yapan, koordineli çalı-
şan ve projeleri eşgüdümlü yürüten
bir Büyükşehir Belediyesi olmak isti-
yoruz. Bu konuda 22 belediyemizi
gezdik, bu 23’ncü belediyemiz. İn-
şallah Şubat ayında bitirmek istiyo-
ruz bütün belediyeleri. Şile’de bugün
mevcut durum nedir, bugüne kadar
neler yapılmış, beklentiler neler on-
ları konuşacağız. Başkan’ımıza te-

şekkür ediyoruz bu güzel iş birliği
için” dedi.

Şile, Cumhuriyet’le yaşıt

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden
dolayı teşekkür eden Ocaklı ise şun-
ları söyledi:“Şile, Cumhuriyet’le
yaşıt bir ilçe. İstanbul’un en eski ve
en kadim ilçelerinden bir tanesi.
Yüzde 80’imiz orman. Yaklaşık 787
kilometrekarelik bir arazide, Ana-
dolu yakasının en büyük arazi yapı-
sına sahip. Dolayısıyla coğrafya
büyük olduğu için hizmet üretmek
de oldukça mesai alıyor. Bu zaman
kadar Büyükşehir’le olan ilişkilerimiz
bereketli ve güzel geçti. İnşallah bun-
dan sonra da aynı bereketin devam
etmesini umut ediyoruz. Çünkü Şile,
korunması gereken bir değer. Biz
yerel belediye olarak üzerimize dü-
şeni yapıyoruz. Büyükşehir de bu-
güne kadar yaptı. Arzu ediyoruz
aynı hassasiyetle devam eder, bere-
ketlendiririz. Derdimiz duamız bu.”

D emirtaş'ın bırakılması gerektiği yö-
nünde gelişmeler de olduğu gibi bir
zamanlar revaçta olan Ergenekon,

Balyoz Davaların da ki müebbet hapis cezası
ile cezalandırılmasına karar verilen, ardın-
dan bırakılan, sonrada yeniden tutuklanan
bir eski korgeneralin durumunun gündeme
getirdiği yargı bağımsızlığı yeniden 
gündem de..

Çünkü istinaf aşamasında Ankara Bölge
Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nce be-
raatine karar verilip tahliye edilmesi, ardın-
dan tahliyeye itiraz edilmesi üzerine Ankara
Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Daire-
si’nce tekrar tutuklanması, beraat kararı
veren mahkeme heyetinin görevden alınıp
başka mahkemelere atanmalarını tartışan ül-
kede siyasetin hukuka müdahalesi de tartışıl-
maya devam etmekte.

Yani daha önce müebbet cezalar verilen
Ergenekon ve Balyoz adlı davalarının yıllar
sonra yine aynı mahkemelerce bozulup, ceza
alanların hiç ceza almamışlar gibi beraat
edilmesine tepki göstermeyenler bugün, 'niye
generali bıraktın?' diye hakimleri görevden
alması yetmez haklarında soruşturmalar
başlatabiliyorlar..

Ve; 'biz hukukun tarafsızlığından yanayız'
deyip, Demirtaş'ı ve diğerlerinin yine hukuk
gereği bırakılabileceğinin ortaya çıkmasının
hemen ardından 'Ben gerekli talimatı verdim,
böyle bir şey olmaz' deyip, ardından 'Biz hu-
kukun tarafsızlığından yanayız' deme lüksünü
yaşayan bir anlayış var karşımızda..

Evet, Demirtaş'ı bırakmaya hazırlananlara
karşı ortaya konan tepkinin en açık ve barizi
olan 'Generali neden bıraktınız?' sorusu ve
ardından ki emri ardından ben yine dönüp,
yıllar önce bu konuda ele aldığım yazımda ki
gibi fetoya küfür edeceğim gibi..

Yok ben hem o yazıyı hemde Baroların
konu hakkında yayınladıkları açıklamayı
bugün köşeme alsam belki anlatmak istedi-
ğim daha iyi anlaşılacak diye düşünsem 
daha iyi..

Çünkü aynı siyasetin başta Ergenekon ve
Balyoz Davalarının öncesinde yazdıkları,
manşetledikileri onca haberler dolaysıyla
bugün hapiste.. Ve aynı zihniyetin bir çok
meslektaşım hakkında verdirdiği kararların
aynısını 'bize de verdirirler' diyerek, 'Bende
uzatmayayım' derim..

İşte Baroların o açıklaması ve yıllar önce
ele aldığım ve fetoya beddua ettiğim o yazı..

Hukuk Devleti, Hukukun Üstünlüğü, Yargı
Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı hususla-
rına ilişkin olarak Ardahan Barosunun da
imza attığı ortak açıklama..

Hukuk devleti yargının bağımsızlığı

Son birkaç gün içinde, yerel mahkemece
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ceza-
landırılmasına karar verilen bir eski korgene-
ralin, istinaf aşamasında Ankara Bölge
Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nce be-
raatine karar verilip tahliye edilmesi, ardın-
dan tahliyeye itiraz edilmesi üzerine Ankara
Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Daire-
si’nce tekrar tutuklanması, beraat kararı
veren mahkeme heyetinin görevden alınıp
başka mahkemelere atanmaları, bu hususta
başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Yargıtay Baş-
kanı olmak üzerine yapılan açıklamalar ka-
muoyunca yakından takip edilmektedir.

Avukatlık Kanunu’nun 76.maddesi uya-
rınca “hukukun üstünlüğünü, insan haklarını
savunmak ve korumak” görevi yüklenmiş
Barolar olarak açıklama yapılması gereği
doğmuştur.

Anayasamızın 2. Maddesine göre Türkiye
Cumhuriyeti “hukuk devleti”dir. Hukuk dev-
leti ilkesi yargının diğer erklerden bağımsız
olmasını gerektirir. Demokratik rejimlerde
bağımsız ve tarafsız bir yargı organı, temel
hak ve özgürlüklerin korunmasındaki en
büyük güvencedir.

Anayasamızın 9. Maddesine göre "Yargı
yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve taraf-
sız mahkemelerce kullanılır."

Anayasamızın 138. Maddesine göre “Ha-
kimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anaya-
saya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı
kanaatlerine göre hüküm verirler/Hiçbir
organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisi-
nin kullanılmasında mahkemelere ve hakim-
lere emir ve talimat veremez; genelge
gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.”

Anayasamızın 159. Maddesine göre “Hâ-
kimler ve Savcılar Kurulu, mahkemelerin ba-
ğımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına
göre kurulur ve görev yapar.”

Anayasamızın 38. Maddesine göre “Suç-
luluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse
suçlu sayılamaz." 

Sayın Cumhurbaşkanı’nın söz konusu olay
ile ilgili “gerekli talimatları verdik, tahliye
kararı veren heyet Fetö’cü” şeklindeki beyanı
Anayasanın 138.  ve 38. maddelerine açıkça
aykırılık teşkil etmektedir.

Sayın Yargıtay Başkanı ise
açıklamasında “Beraat kararı veren mah-
keme başkanı ve üyelerini kararın arkasın-
dan görevden alan HSK'nın bu işleminin
yanlış “ olduğunu beyan etmiştir.

Elbette aynı dosya ile ilgili farklı mahke-
melerce tam tersine kararların verilmiş ol-
ması tartışılmalı ve eleştirilmelidir. Kasıt
veya kusur var ise mahkeme heyeti ile ilgili
idari ve cezai soruşturma da açılmalıdır.

Ancak, mevcut sistem içinde hakim ve
savcılar büyük bir baskı ve tedirginlik için-
dedir. Verecekleri kararlarla ilgili soruştur-
maya uğrama korkusu yaşamakta, İkballeri
ile vicdanları arasında sıkışmış vaziyette
görev yapmaktadırlar. 

Biz aşağıda imzası olan Barolar, hukuk
devleti, hukuk güvenliği, yargının bağımsız-
lığı ve tarafsızlığı, hakim ve savcı teminatı
ilkeleri ile masumiyet karinesi ilkelerine tam
ve eksiksiz bir şekilde uyulmasını, bu ilke-
lere yönelik ihlallerin sonlandırılmasını talep
ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.
Adana Barosu, Afyonkarahisar Barosu,

Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya
Barosu, Ardahan Barosu, Artvin Barosu,
Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Batman
Barosu, Bilecik Barosu, Bingöl Barosu,
Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu,
Bartın Barosu

Çanakkale Barosu, Çorum Barosu, De-
nizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Ba-
rosu, Edirne Barosu, Erzurum Barosu,
Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Gire-
sun Barosu, Gümüşhane-Bayburt Bölge Ba-
rosu, Hatay Barosu, Iğdır Barosu, İstanbul
Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Ba-
rosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu,
Kars Barosu, Kırklareli Barosu, Kırıkkale
Barosu, Kilis Barosu, Kocaeli Barosu,
Konya Barosu, Kütahya Barosu, Malatya
Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu,
Mersin Barosu, Muğla Barosu

Muş Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu,
Osmaniye Barosu, Sakarya Barosu, Samsun
Barosu, Siirt Barosu, Sinop Barosu, Şırnak
Barosu, Şanlıurfa Barosu, Tekirdağ Barosu 

Tokat Barosu, Trabzon Barosu, Tunceli
Barosu, Uşak Barosu, Van Barosu, Yalova
Barosu, Yozgat Barosu

**

Gülen'e bir küfür de ben mi etsem?

28 Yıla yaklaşan gazetecilik hayatımda
ele aldığım yazıları toparlama fırsatı bulsam
bu yazılarımın bir çoğunda bugünlerde bir
hayli tartışılan Fethullah Gülen ve cemaa-
tiyle ilgili yazılara rastlanacağını biliyorum.

Çünkü onca yazımda dikkat çektiğim bu
cemaatin gün gelecek İran'daki Humeyni
devrimini gerçekleştirmek için adım 
atacağıydı..

Ve bu iddialarımı Uğur Mumcu'nun öldü-
rüldüğü günlerde ve AKP'nin ilk yıllarında
daha da çok dillendirmiş, adeta bugün yaşa-
nanlara dikkat çekmiştim.

Çünkü biliyordum ki, biliyorum ki; Fetul-
lah Gülen ve benzerlerinin dini kullanıp, ik-
tidarı ele geçirmek, İran misali bir
yönetimle ülke idare etme hayallerinin 
olduğunu..

Neyse geriye gidip, başınızı ağrıtmadan
ve en önemlisi bunların amacının ve ça-
lışma şekillerinin Ardahan'da Gülen'in ga-
zetesinin ilk muhabirlerinden olan ve bugün
hala  ajanlık yapanlara sorun deyip geçer-
ken asıl konuya, Gülen'in bugün bizleri
nasıl  birilerine mahkum ettirip, 'Yönetimde
Asker olmaktansa yine bunlar olsun..' de-
dirtmeye zorda bıraktığına gelmek 
istiyorum..

Çünkü dün demokrasi nediri bilmeyenle-
rin bizlerden daha çok demokrasici kesilip,
demokrasi adına asıl amaçlarına yol açıl-
masını sağlayan yine Gülen ve cemaatinin
ülkeyi ele geçirme planlarıdır.

Ve bizi iki arada bir derede bırakan Cun-
taya kalkışmalarıdır..

Bu ülkede amaçlarını açıkça değil, dinle
perdeleyip ülke yönetimini ele geçirme he-
sapları yapanların asıl hedeflerinin bir di-
ğeri de ülkenin parasal kaynaklarını ele
geçirmek olduğunu, herkesin bilmesini, an-
lamasını isterken Gülen ve cemaatinin bu
amaçlarına ulaşmak için bugün olduğu gibi
dün de gerçek demokratları, gerçek demok-
rasi mücadelesi verenleri de bu tür yollarla
zorda bırakıp, kötünün iyisi dedirterek kul-
landığını da bilmek gerekir..

Evet bugün yaşananlar dolayısıyla  Gü-
len'e okkalı bir küfür edesim gelse de yine
kendimi tutup, her iki tarafın oyununa gel-
mek istemiyorum..

Çünkü dün önünde diz çökenlerin bugün
Gülen'e ve cemaatine küfür edenlere benze-
mekten korkarım..

...

Korgenerali neden
bıraktınız?

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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İSTANBUL 5
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ortak masa toplantıları kapsamında Şile Belediyesi’ni ziyaret etti.
İmamoğlu, “İlçe belediyelerimizle organizasyon yapan, koordineli çalışan ve projeleri eşgüdümlü
yürüten bir Büyükşehir Belediyesi olmak istiyoruz. Bu anlamda onlarla hep uyum içinde olacağız” dedi

ILCE BELEDIYELERIYLE 
UYUM ICIN OLACAGIZ

İmamoğlu ve Ocaklı, ko-
nuşmalardan sonra ilçede
görev yapan muhtarlarla
bir araya geldi. Muhtar-
larla görüşmenin ardın-
dan, İBB ve Şile Belediyesi
heyetleri, Kültür Mer-
kezi’ne geçti. Şile Beledi-
yesi heyeti, İmamoğlu ve
ekibine, ilçenin sorunla-

rıyla ilgili sunum yaptı.
İmamoğlu ve Ocaklı, su-
numun ardından Roket-
hane Mevkii’nde, liman,
dolgu alanı ve kordon bo-
yunda saha incelemele-
rinde bulundu. Sahildeki
balık tezgahlarını ziyaret
eden İmamoğlu, esnafa
“hayırlı işler” diledi.

Başkan çocuklarla 
taekwondo yaptı
Esenyurt Belediyesi’nin ‘Sömestir Etkinlikleri’ kapsamında, bisiklet ve taekwondo derslerine katılan 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, önce öğrencilerle bisiklet sürdü, sonra taekwondo yaptı

ESENYURT Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, sömestir
etkinlikleri çerçevesinde Esenyurt

Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Mü-
dürlüğü’nün, bisiklet ve taekwondo kursla-
rında eğitim alan öğrencilerin dersine
katıldı. Esenyurtlu çocuklarla Turgut Özal
Stadyumu’ndan Yeşil Vadi’ye kadar uzanan
bisiklet yolunda sürüş deneyimi yaşayan
Başkan Bozkurt’a, Başkan Yardımcısı Ali
Susuz ve zabıta ekipleri bisikletleriyle eşlik
etti. Daha sonra İmam Hatip Kapalı Spor
Salonu’nda taekwondo dersine katılan Baş-
kan Bozkurt, dobok giyip sporcularla an-
trenman yaptı. Ders sonunda, Başkan
Bozkurt öğrencilere sömestir etkinlik sertifi-
kalarını vererek, spor ve sanat dolu bir tatil
diledi.

4 kilometrelik bisiklet yolu geliyor

Bisiklet kullanımının önemine değinen
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, bisikletin etkin bir ulaşım aracı ol-
duğu söyledi. Başkan Bozkurt, “Uzun yıl-
lardır bisiklete binemiyordum. Bu yüzden
bugün benim için keyifliydi. Ayrıca pırıl pırıl
gençlerimizle birlikte olmak çok güzeldi.
Bundan sonraki süreçte daha çok spor,
sanat ve insan odaklı işler yapacağız. Bisik-
lette bunlardan bir tanesi, gençler, çocuklar
daha fazla etkinlik yapacağız. Bisiklet yolla-
rıyla ilgili de bizim bir çalışmamız var. Ha-
ramidere yolu boyunca yaklaşık 4 kilometre
boyunca bir bisiklet parkuru yapmayı düşü-
nüyoruz. Bu bittiğin de Esenyurtlular çok
rahat bir şekilde o parkuru kullanabilecek-
ler. Bisiklete binmek çok keyifli bir şey aynı
zamanda sağlığa faydalı, bir de ulaşım açı-
sından kısa mesafelerde insanlar ın çok ra-
hatlıkla kullanabilmesi lazım. Bunu biraz
daha hayatın içine sokmaya çalışacağız”
dedi.

Gençler umudumuzdur

Esenyurt’ta birçok alanda spor eğitimi ver-
diklerini belirten Başkan Bozkurt, “Esen-

yurt’un çok sorunu var ama umudumuz da
var. Umudumuzun en önemli kaynağı genç
nüfusumuz. 0-19 yaş arasında 320 bin, 19-
35 arasında 300’ün üzerinde vatandaşımız
var. Bizim en öncelikli konumuz bunlara
hitap etmek, hayatın içinde bunları güçlen-
dirmek. Daha kendilerini ifade edebilir hale

getirmek. Sporda bu alanlardan biri, bele-
diye olarak birçok alanda spor eğitimi veri-
yoruz. Taekwondo branşında da
uluslararası düzeyde ülkemizi temsil eden
sporcularımız var. Sporcularımızı destekle-
meye devam edeceğiz” diye konuştu.
CENGİZ ALÇAYIR

Soğuk
havalar

spora
engel değil

KÜÇÜKÇEKMECE Bele-
diyesi’nin ilçede sporu
tabana yaymak, sportif

müsabakalar aracılığıyla takım ve
mücadele ruhunu geliştirmek, ço-
cukların sosyal ve bedensel gelişi-
mine katkı sağlamak amacıyla
hizmete açtığı ücretsiz yaz-kış spor
okullarında eğitimler 12 ay bo-
yunca devam ediyor. 6-14 yaş arası
çocuklara 13 branşta eğitim veren
spor okullarından 9 ayda, 11 bin
672 çocuk ücretsiz olarak yarar-

landı. Futboldan basketbola, tenis-
ten, atletizme birçok dalda hizmet
veren Kış Spor Okulları’nın kayıt-
ları ise devam ediyor.

Lisanslı eğitmenler var

Büyük ilgi gören Küçükçekmece
Belediyesi Spor Okulları’nda eği-
timler, ilçedeki 4 halı saha tesisinde
futbol; 12 okul spor salonunda ise
basketbol, hentbol, voleybol, fut-
sal, jimnastik, karate, tenis, aikido,
masa tenisi, güreş, badminton, at-

letizm olmak üzere toplam 13
branşta 32 lisanslı uzman eşliğinde
devam ediyor. Kış Spor Okullarına
kayıt yaptırmak isteyen ebeveynler,
1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet ve-
sikalık fotoğraf ile Küçükçekmece
Belediye Başkanlığı’nda bulunan
spor kayıt masasına başvurularını
gerçekleştirebilirler. Haftada 2 gün
2 saat eğitim veren  Kış Spor
Okulları ile ilgili 444 4 360 telefon
ve 7996 nolu dahili hattan detaylı
bilgi edinilebilir.

Esnafa hayırlı işler dilediler

Ekrem
İmamoğlu

İlhan
Ocaklı
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H ükümetin geçen yıl attığı adımlarla
ekonomide gerçekleşen dengelenme
süreci, piyasalara olumlu yansıdı.

Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kasının (TCMB) Temmuz 2019'dan bu yana
yaptığı faiz indirimleri, enflasyonda görülen
iyileşme ve döviz kurlarındaki oynaklığın
önemli ölçüde azalması tüketicilerin gelecek
dönem beklentilerinde iyileşmeleri berabe-
rinde getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu veri-
lerinden derlediği bilgiye göre, ocakta tüketici
güven endeksi geçen yılın aynı ayına göre
0,62 puan artarak 58,82'ye yükseldi. Endek-
sin alt kırılımları incelendiğinde, gelecek 12
aylık dönemde hanenin maddi durum bek-
lentisinin ocakta 79,50 ile son 9 ayın en yük-
sek seviyesine çıktığı görüldü. Öte yandan,
yılın ilk ayında gelecek 12 aylık dönemde
genel ekonomik durum beklentisinde de bir
önceki aya göre 0,86 puanlık artış yaşanırken,
endeks değeri 76,5'ten 77,4'e yükseldi. Bu dö-
nemde faiz indirimlerinin etkisiyle gelecek 3
aylık dönemde tüketimin finansmanı ama-

cıyla borç kullanma ihtimalinde de Ocak
2019'a göre 3,2 puanlık artış yaşandı.

Düşük faizle yatırımların yolu açıldı

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Dr. İsmet Demirkol, tüketici güven endek-
sinde oluşan tabloya ilişkin, "Türkiye'de hane
halkının maddi durum beklentisinin ocakta
artmasında 2019'un ikinci yarısından itibaren
başlayan faiz indirimlerinin önemli etkisi
oldu." dedi. Türkiye ekonomisinin yıllardır
yüksek faiz-düşük kur veya baskılanmış kur
modeline göre ekonomide dengelenme yo-
luna gittiğini belirten Demirkol, şöyle ko-
nuştu: "Türkiye'nin girdi maliyetlerinin ve
ham madde ithalatının yüzde 65'inin, tüketi-
min ise yüzde 75'inin dolara bağlı olduğu bir
ekonomide dolardaki oynaklık hem hane hal-
kının alım gücünü etkiledi hem de katma de-
ğerli büyüme modeline dayalı üretim
ekonomisini zora soktu. Faizi yüksek tutarak,
dolar kurunu düşürmek son derece kısıtlı ve
geçici bir çözüm yaratır."

Bu yıla ilişkin motorlu taşıt-
lar vergisinin (MTV) birinci
taksit ödemesi için tanınan

süre 31 Ocak Cuma günü dolacak.
Derlenen bilgiye göre, bu yıl uygulana-
cak MTV, ocak ve temmuz ayları olmak
üzere iki taksitte ödenecek. İlk taksit
ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü
sona erecek. MTV'nin ilk taksidi, Gelir
İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr
internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi,
İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uy-
gulaması üzerinden 02.00-22.00 saatle-
rinde ödenebiliyor. İnteraktif Vergi
Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan
MTV ödeme alanına sadece plaka ve
TC kimlik numarası bilgilerini giren
mükellefler de MTV borçlarını görüntü-
leyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.

Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi
kartı, banka kartı ve banka hesabı aracı-
lığıyla bu bankaların şubelerinden, in-
ternet ve telefon bankacılığı ile mobil
bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden
ve tüm vergi dairelerinden MTV öde-
mesini gerçekleştirebiliyor. MTV oran-
larının, yüzde 22,58'lik yeniden
değerleme oranında artırılması gerekir-
ken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu
alanda 2020 yılında uygulanacak yeni-
den değerleme oranı yüzde 12 olarak
belirlendi.

MTV artışı daha düşük gerçekleşti

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, geçmiş yıl-
lardan farklı olarak artış oranının

yüzde 12 olarak belirlenmesi nedeniyle
bu yıl MTV'de daha düşük artış oldu-
ğunu söyledi. Öz, "MTV ödemesinde
son ödeme gününün geçirilmemesi
önemli. Verginin ödenmemesi duru-
munda bu yıl için yüzde 1,6 gecikme
zammı uygulanıyor." dedi. MTV'de
binek otomobiller için iki farklı tarife
uygulandığını belirten Öz, şunları kay-
detti: "31 Aralık 2017'ye kadar kayde-
dilen araçlarda silindir hacmi ve yaşı,
1 Ocak 2018'den sonra kaydedilen
araçlarda ise değeri dikkate alınıyor.
Vergi tutarlarının Türkiye Sigorta,
Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Bir-
liği tarafından ilan edilen kasko 
sigortası değerlerinin yüzde 5'ini 
aşması halinde, araç bir alt dilimden 
vergilendiriliyor." 
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Tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin maddi durum beklentisi 2020
yılına yükselişle başlayarak 79,50 puanla 9 ayın zirvesine çıktı

Demirkol, politika faizinin yüzde 11,25'e geri-
lemesiyle kredi faiz oranlarında tek hanenin
görüldüğünü ve düşük faizli kredilerin yatı-
rımlara yönelmesinin yolunun açıldığını söy-
ledi. Temmuz ayına kadar politika faizinde
225 baz puanlık daha indirim beklentisinin
masada olmasının, gelecek dönemde hem

sanayi hem tüketim tarafında endekslerin
güçlü çıkmasını sağlayacağını vurgulayan De-
mirkol, "Hane halkının maddi durum beklen-
tisinin güçlü kalmasını istiyorsak sanayi ve
tarımda yüksek teknoloji odaklı büyüme mo-
deli ile e-ticarette güçlü 'unicorn şirketlere'
yatırım yapmaya devam etmeliyiz." dedi.

Yatırım yapmaya devam edilmeli

Taksitlerinizi ödemeyi 
unutmayın

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar
vergisinin birinci taksit
ödemesi için tanınan süre 31
Ocak Cuma günü dolacak
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Turkey yok
Türkiye var
TİM Başkanı Gülle, "İhracat elçileri olarak
sattığımız her üründe uluslararası are-
nalarda kullandığımız 'Turkey' yerine 
bundan sonra 'Türkiye' kullanacağız." dedi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı İsmail Gülle, yerli otomobil
tanıtımında Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel-
likle dikkati çektiği Made in Turkey yerine Tür-
kiye kullanılması ile ilgili süreci ihracatçı ailesi
olarak destelediklerini söyledi. Gülle, "Türki-
ye'nin dışarıya açılan ihracat elçileri olarak sattı-
ğımız her üründe uluslararası arenalarda
kullandığımız 'Turkey' yerine bundan sonra 'Tür-
kiye' kullanacağız." açıklamasında bulundu.

Dünya bizi Türkiye olarak biliyor

Türkiye'nin ismini pek çok etkinlikte dünyaya ta-
nıttıklarının altını çizen Gülle, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Bu amaçla Türkiye'yi marka yapmak,
Türkiye'yi yüceltmek hepimizin ortak mücadelesi
ise bunu marka ve logo ile yapmamız gerekiyor.
Bütün bu logoları bundan sonra Türkiye olarak
yapacağız ve ihracatçılarımızdan da bundan
sonraki süreçte bütün etiketlerinde Türkiye'de
üretildiğini gösteren bütün ibarelerde Turkey ye-
rine Türkiye kullanmalarını istiyoruz. Dünya bizi
artık Türkiye olarak biliyor ve tanıyor. Bizim
bunun üzerinden yürümemiz gerekiyor. Artık
spor, kültür, sanayi ve ticaretteki her türlü başarı-
mızı bu isim adı altında taçlandıracağız. Bugüne
kadar bununla ilgili kullanım esaslarını içeren
genelge vardı. Bu çerçevede onun değiştirilmesi
gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki bütün et-
kinlikliklerde, bu logo üzerinden olacak, bununla
ilgili bir sürecede ihtiyacımız olacak onu da yıl
sonuna kadar tamamlayacağız. Türkiye'nin şu
anda kullanılan logo yerine bugünkü gelmiş ol-
duğu gücünü gösteren bir logo ve algı ile bu ça-
lışmaları tamamlayacağız.
Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hepimi-
zin zaten istediği konuda bazılarının çift logo
olarak kullandığı şeyde artık bundan sonra tek
bir logomuz tek bir sloganımız olacak. Türki-
ye'nin değerini çok güzel başarılar ile taçlandırı-
yoruz. Artık ismiyle de taçlandırmak bizim yol
haritamız ve hedefimiz olacak. Türkiye tanıtım
grubu olarakta hem Türkiye'yi hem de Türki-
ye'nin 27 sektörünü tanıtıyoruz."

Milyonluk hamsi ihracaratı
Türkiye'den 2019'da
21 ülkeye 9 milyon
711 bin 116 dolar

tutarında hamsi
ihracatı yapıldı. Doğu

Karadeniz İhracatçılar
Birliği (DKİB) 

verilerinden yapılan
derlemeye göre,

Türkiye'nin hamsi
ihracatı geçen yıl bir

önceki yıla kıyasla
yüzde 1 artarak 1996
ton olarak gerçekleşti

HAmsi dış satımından 2019'da 9
milyon 711 bin 116 dolar gelir sağ-
landı. Bir önceki yıl 1973 ton hamsi

ihraç edilerek 9 milyon 477 bin 209 dolar elde
edilmişti. En fazla hamsi ihracatı 3 milyon 457
bin 317 dolarla Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeyi 3
milyon 83 bin 265 dolarla Belçika, 1 milyon 24
bin 40 dolarla ABD, 701 bin 339 dolarla Al-
manya ve 505 bin 922 dolarla İspanya izledi.
Geçen yıl bir önceki yıldan farklı olarak Uk-
rayna, Somali ve Suriye'ye de hamsi satışı yapıl-
ması dikkati çekti.

2020'de de artacak

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, geçen yılki hamsi ihracatının

dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak 2018 yılı
seviyelerinde gerçekleştiğini, bu yıl ihracatın
daha üst noktalarda gerçekleşmesini umdukla-
rını ifade etti. Gürdoğan, küresel ısınma ve iklim
değişikliğinin tüm canlılar gibi hamsiyi de etkile-
diğini, bilinçsiz avlanma ve denizlerdeki kirliliğin
de etkisiyle balık rekoltesinin düştüğünü belirte-
rek, "Bu durum doğal olarak üretim ve ihracat
rakamlarına olumsuz yansıyor." dedi. Çevre kir-
liliğinin önlenmesinin önemine dikkati çeken
Gürdoğan, şunları kaydetti: "Toplumun tüm
katman ve paydaşlarının bu durumun bilincine
vararak, kendi elimizle yok ettiğimiz dünya
doğal yaşamını düzeltmemiz gerekiyor. Hamsi
ihracatı 2019 yılında da yüzleri güldürdü ancak
küresel ısınma ve denizlerdeki kirlilik gelecek
açısından ihracatçıyı endişelendiriyor."

Maaş farkları
ödenmeye başladı 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt Sel-
çuk, memur emeklilerine aylık

farklarının bugün ödenmeye
başlandığını, SSK emeklilerine 26 Ocak'a
kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28
Ocak arasında ödeneceğini bildirdi. Bakan
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilere
yeni yılla birlikte oluşan aylık farklarını öde-
meye başladıklarını belirterek, "Emekli San-
dığı (memur) emeklilerimizin aylık farklarını
bugün itibarıyla ödemeye başlandık. 4a
(SSK) emeklilerine farklarını 26 Ocak'a
kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise 25 ila 28
Ocak'ta ödeyeceğiz. Bu kapsamda, 2 milyon
274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288
bin 542 lira 74 kuruş maaş farkı yatırılacak."
ifadelerini kullandı. Emeklilerin yanında ol-
maya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk,
şunları kaydetti: "Çalışarak ülkemizin kalkın-
masına katkı sunan, alın teri döken, ülkemi-
zin her bir karışında emeği ve hizmeti olan
emeklilerimize yapılacak ek ödemelerinin ha-
yırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." 

Düzensiz gelir
sağlığı bozuyor

Pek çok araştırma gösteriyor ki,
düzensiz gelir, maddi kayıplar ve
gelir konusundaki belirsizlikler,

beyin sağlığını olumsuz etkiliyor. Düzensiz
geliri olan kişilerin sürekli stres halinde olma-
sından dolayı beyin sağlıklarında sorunlar
yaşanabileceğini söyleyen Karar Bilimci Prof.
Dr. Uğur Batı, yaşam kalitesini arttırmak ve
daha fazla sosyalleşebilmek için önerilerde
bulundu. Gelir dalgalanması insan psikolojisi
ve vücut üzerinde sanıldığından daha fazla
etki bırakıyor. Karar Bilimci ve Yazar Prof.
Dr. Uğur Batı, yapılan araştırmalara göre dü-
zensiz geliri olan kişilerin stres kaynaklı pek
çok sorunla karşılaşabildiğini ifade etti.“Be-
yinden ziyada merkezi sinir sistemi dediğimiz
daha büyük bir olguyu konuşmamız daha
doğru olacaktır. Beyin onun hem parçası
hem de ana yöneticisidir” diye konuşan Ni-
şantaşı Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr.
Uğur Batı, “İnsan hayatında kayıp ve ka-
zançlar olacaktır. Yaşam koşulları da bu an-
lamda önemli bir parametredir. Düzensiz
gelir kortikal stres dediğimiz süregelen bir
strese neden oluyor. Bu noktada yapılan
araştırmalar, düzensiz geliri olan kişilerin
beyin sağlığının olumsuz yönde etkilendiğini
ortaya koyuyor. İnsan türünün en asli özellik-
lerinden biri hayatta kalma, neslinin deva-
mını sağlama ve yaşamını güven içinde
sürdürmektir. Fiziksel, güvenlik ve beslenme
gibi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gelir de
bunlardan biri. İnsan evladı, dünyada on bin-
lerce yıl önce başlayan misafirliğinin ilk aşa-
masında hayatını avlanarak sürdürmeye
çalışmış, avlanabildiği süre de kendini gü-
vende hissetmiştir. Temel nedeni budur” ifa-
delerini kullandı. İnsanın yaşama, barınma
ve gıda ihtiyaçlarını sağlamasının ardından
sosyalleşmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr.
Uğur Batı, “İnsan sosyal bir varlık. Yaşam
kalitesini arttırmak urmuş olurlar. Yaşam ka-
litesini arttırmak hayatta derinleşme ile ala-
kalı bir durumdur” diye konuştu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, "Kendi dokunulmazlığımı
kaldırmadan Başbakan olarak Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedim. Benim de kalktı
dokunulmazlığım o anda" sözleri ile ilgili "O dönem toplamda 154 milletvekilinin dosyası vardı. 
Bunlardan 29'u AK Partili milletvekillerine aitti. 29 milletvekili arasında ona ait olan bir dosya yoktu" dedi

DAvuToğLu’NA
AIT DosYA YoKTu!

T BMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te
basın mensuplarının sorularını cevap-
ladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet

Davutoğlu'nun, Mayıs 2016 dönemine ilişkin 'do-
kunulmazlık' eleştiri hatırlatılması üzerine, bu tür
polemiklere girmeyeceğini ancak o dönem Ana-
yasa Komisyonu Başkanı olduğunu hatırlatarak
bilgilendirme yapmak istediğini söyledi. Şentop,
şöyle konuştu: "O dönem tartışmalar hatırlanırsa;
terör olayları ile ilgili dosyalar bakımından çok
ciddi bir kamuoyu baskısı vardı. Dokunulmazlık-
ların kaldırılması yönünde tartışmalar vardı. O sı-
rada bazı siyasi partilerin genel başkanları,
milletvekilleri de 'sadece belli milletvekillerinin,
belli siyasi parti milletvekillerinin, belli siyasi
parti dosyalarının değil de dokunulmazlık dos-
yası olan bütün milletvekillerinin dosyaları
kalksın' diye meydan okumuşlardı. Bu meydan
okumaya ilk cevabı Sayın Cumhurbaşkanımız
vermişti; 'Bizim için sorun yok. Biz bütün milletve-
killerinin AK Partililer dahil dokunulmazlıklarını
kaldırabiliriz.' Sonra süreç bunun üzerinden yü-
rüdü. Sadece komisyonda olan dosyalar değil,
Adalet Bakanlığı, Başkanlıkta olan, sürecin içinde
olan dosyaların tamamı ile ilgili prosedür geliştir-
dik. Formül benim formülümdü. Bunların toplu

olarak kaldırılmasına yönelik anayasaya ek bir
madde eklenmesine dair değişiklik teklifiydi."

Sadece 29 isim vardı

Şentop, Davutoğlu'nun, o döneme ilişkin, "O
zaman çıkıp açık şekilde 'kendim için kaldırmadı-
ğım dokunulmazlığı başka siyasiler için kaldır-
mam' dedim ve dokunulmazlıkların bütün
siyasilere teşmil edilebilecek şekilde genişletilme-
sini sağladım. Yani kendi dokunulmazlığımı kal-
dırmadan Başbakan olarak Demirtaş'ın
dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedim.
Benim de kalktı dokunulmazlığım o anda" sözleri
ile ilgili olarak da sürecin tamamı hakkında çok
fazla bilgiye sahip olduğunu ifade ederek, şöyle
dedi "O dönem 800'ün biraz üzerinde dosya vardı.
Toplamda 154 milletvekilinin dosyası vardı. Bun-
lardan 29'u AK Partili milletvekillerine aitti. Bah-
settiğiniz kişinin (Ahmet Davutoğlu) bir
dokunulmazlık dosyası yok idi. Yani dokunulmaz-
lığın kaldırılması sadece hakkında soruşturma ve
kovuşturma yürütülen, dosyasıyla Meclis'e intikal
eden milletvekilleri bakımından söz konusu. 550
milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Do-
kunulmazlık dosyası olan 29 milletvekili arasında
ona ait olan bir dosya yoktu." DHA

İDDİALARI
YALANLADI

Şentop, Ahmet Davutoğlu’nun
iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Akçay: CHP, FETÖ’ye karşı sessiz
MHP Grup Başkanvekili Erkan
Akçay, MHP Kula İlçe Başkanlı-
ğında teşkilat üyeleriyle istişare top-

lantısı gerçekleştirdi. Daha sonra Kula
Belediyesini ziyaret eden Akçay, çıkışta gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, CHP'nin FETÖ mesele-
sini komisyona havale ederek sümen altına
sürmek istediğini savundu. MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli'nin zaman zaman FETÖ'nün si-
yasi ayağının tespit ve deşifre edilerek yargıya
getirilmesi hususunda önemli uyarıları oldu-
ğunu belirten Akçay, şunları söyledi: "En son bu
yapının kimlerden oluştuğu, mutlaka sivil ve si-
yasi ayağının da bulunması gerektiğini söyledi.
Eğer bu hain darbeciler başarılı olsalardı kimi
cumhurbaşkanı, kimi başbakan yapacaklardı,
kimler bakan olacaktı? Elbette bu hain darbeci-
ler bunu da planlamış olmalılar. Aklın mantığın
gereği de odur. Kaldı ki, o darbe girişiminden
evvel meydanlarda 15 Temmuz'dan sonra 'ben
başbakan olacağım' diyen siyasileri de gördük."
Akçay, bu süreçte TBMM Darbeleri Araştırma
Komisyonu ve 15 Temmuz Darbe Girişimini
Araştırma Komisyonu kurulduğunu anımsata-
rak, grubu bulunan siyasi partilerle çalışmalar
yapıldığını ancak ortada bir raporun olmadığına
dikkati çekti.

Belediye başkanlığı iddiası

Geçmişte 12 Eylül Darbesini Araştırma Komis-
yonu kurulduğunu da aktaran Akçay, "Şimdi
CHP, MHP'nin yaptığı gibi bu konuda savcılara,
devletin kurumlarına çağrıda bulunacağına,
'Efendim, biz bir önerge verelim, bütün parti-
lerde komisyon kurulsun.' diyor. Zannederim
CHP bu meseleyi komisyona havale ederek
sümen altına sürmek istiyor." diye konuştu. Eski
CHP'liler ve CHP'nin yöneticiliğini yapmış çok
sayıda kişinin partiye yönelik çok önemli ve ciddi
somut suçlamaları olduğunu anlatan Akçay,
şunları kaydetti: "Eski yöneticilerinden Yılmaz
Ateş, 'MHP ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. 

Bu iki güzide kurum FETÖ'ye teslim olmadı.'
dedi. Ancak CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğunu
ifade etti ve 2 gün sonra partiden attılar. Onun
dışında çok sayıda kişi, FETÖ'nün CHP'yi ele
geçirdiğini ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun pek
çok danışmanı FETÖ'den içeri alındı. Hele birisi
var ki, o kripto imamlarla 26 bin kez telefonla
görüşme yapmış. Akıl alır gibi değil. Onun dı-
şında en son Urla belediye başkanları FE-
TÖ'den tutuklandı." Akçay, tutuklanan eski Urla
Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un baba-
sının, seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'na oğlunun
FETÖ'cü olduğunu söylediğini ancak uyarının
dikkate alınmayıp aday yapıldığını öne sürdü.

"CHP'liler de Fe-
tÖ'nün CHP'ye nüfuz
ettiğini, hücrelerine
kadar sindiğini ve ele geçirdiğini iddia edecek
kadar vahim birtakım iddialarda bulunuyorlar."
diyen akçay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Buna
karşı CHP Genel Başkanı ve yönetiminin sessiz
kaldığını, bunu geçiştirmeye çalıştığını görüyoruz.
Bunlar yenilir yutulur iddialar değil. Kesinlikle
kendi parti yetkili kurulları tarafından ele alınıp
araştırılması gereken ve kamuoyunun da aydınla-
tılması gereken hususlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun
FetÖ söylemlerine, kurumlarına, şirketlerine sahip
çıktığını biliyoruz. CHP ve yöneticilerinin meydan-

larda FetÖ'cü-
leri anons edip
alkışlatmaları

söz konusu oldu. FetÖ'nün gazetelerine gidip des-
tek açıklamaları söz konusu oldu." akçay, CHP'nin
FetÖ ile mücadeleye hep karşı çıktığını ileri süre-
rek, "FetÖ ile mücadele için getirilen bütün düzen-
lemelere karşı çıktılar. Peki bu FetÖ'cülük değildir
de nedir? FetÖ'cülüğü nasıl tarif edeceksin, siyasi
ayağını? Siyasi ayak böyle tarif edilir. FetÖ'ye poli-
tikalarınla, tutumunla, söylemlerinle hizmet ediyor-
san bu FetÖ'nün siyasi ayağıdır. FetÖ'nün bir
siyasi ayağı bugün CHP'de faaliyet halindedir." ifa-
desini kullandı.

CHP'de faaliyet halindeler

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "CHP'liler de FETÖ'nün CHP'ye nüfuz ettiğini ve ele geçirdiğini iddia edecek kadar vahim
birtakım iddialarda bulunuyorlar. Buna karşı CHP Genel Başkanı ve yönetiminin sessiz kaldığını görüyoruz" dedi

Tekel bayileri
için af talebi

CHP Genel Başkan
Yardımcısı Veli Ağababa'nın

Meclis'e sunduğu yeni kanun
teklifine göre; saat 22.00’dan

sonra içki sattıkları
gerekçesiyle 100 bin liraya
kadar ceza yazılan TEKEL

bayileri için af istendi

Saat 22.00'den sonra
içki sattıkları iddiasıyla
100 bin liraya kadar

ceza yazılan teKeL bayileri için af
istendi. CHP tarafından tBMM'ye
sunulan teklifle cezaların affedil-
mesi ve halen 20-100 bin lira ara-
sında uygulanan ceza miktarlarının
da bin lira ile 10 bin lira arasına in-
dirilmesi istendi. CHP Genel Baş-
kan yardımcısı Veli ağbaba'nın
hazırladığı teklifin gerekçesinde
‘'teKeL bayileri bu cezaları ödeye-
miyor. alkollü içkide yüzde 250'ye
yükselen vergi yükü nedeniyle kar
marjları da düştü. Üstelik bu ceza-
lar uyarı dahi yapılmadan sadece
şüphe üzerine yazılıyor. Yapılan iti-
razlarda dilekçeler işleme bile alın-
mıyor'' denildi. Cezalar çok ağır
olduğu da vurgulanan gerekçede şu
görüşlere yer verildi: ‘'teKeL bayi-
leri bu cezaları ödeyebilecek du-
rumda değildir. Üstelik bu cezalar
büyük çoğunlukla şüphe üzerine ya-
zılmaktadır. Yazılı uyarı verilmeksi-
zin ilk ihlalde 30 bin lirayı aşan
cezalar yazılması, yasanın ortaya
çıkmasındaki mantıkla da bağdaş-
mamaktadır. Kademeli bir ceza artı-
şının olmaması hukukun temel
ilkelerine aykırıdır.”

İtirazlar dikkate alınmıyor

İtirazların dikkate alınmadığını da
gaydeden ağbaba, şu ifadeleri kul-
landı; “Ceza itiraz yollarında ciddi
sıkıntılar yaşanmaktadır. İtiraz di-

lekçeleri dahi dikkate alınma-
maktadır. Bu adaletsiz

uygulamalar hakkını arayan
vatandaşların hak mücadele-

lerinin sonuçsuz kalmasına
neden olmaktadır. teKeL

bayilerine şimdiye kadar
yazılmış cezaların silin-

mesi, yaşadıkları hu-
kuki ve ekonomik

sıkıntıları önemli
ölçüde azaltacak,

krizle mücadele
eden bu işlet-

melere ciddi
bir destek

sağlana-
caktır.”

İYİ PARTİ Milli Güvenlik Politika-
larından Sorumlu Başkan Aytun
Çıray, Kanal İstanbul Projesiyle

tartışılmaya başlayan kanal üzerindeki arazi-
lerle ilgili işlemler konusunda gündemi meşgul

eden ve cevap bekleyen soruları, Anayasanın
98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzü-
ğünün 96. maddesi gereğince yanıtlaması için
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Ku-
rum’a sordu.  2011 yılında dönemin başba-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle
"çılgın proje" olarak basına yansıyan kanal

projesinin adı, içeriği ve yerinin uzun süre
gizli tutulduğunu, projeye ilişkin ilk temel

bilgilerin 27 Nisan 2011
tarihinde Sütlüce'de

bulunan Haliç Kon-
gre Merkezi'nde

yapılan basın
toplantısıyla

açıklandığını
belirten

Çıray,
Erdo-

ğan’ın gizlilik konusunu da “Her türlü haksız-
lığı önlemek adına, projenin tam olarak yeri ve
maliyeti konusunu gizli tutmaya devam ede-
ceğim. Onu açıklayacak değilim” şeklinde vur-
guladığını hatırlattı.  

Neler sordu?

Projenin ilk açıklandığı tarihten gizli tutulan
bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı tarihe kadar

birden fazla gerçek ve
tüzel kişinin projenin
hayata geçirileceği gü-
zergâh üzerinde arazi
satın aldığı iddialarının
kamuoyunda büyük
yankı uyandırdığını
söyleyen Çıray, “Bu ve
bunun gibi çeşitli rant
söylentileri gündemi
meşgul etmeye uzun
süre devam etmiştir”
diyerek konunun ay-
dınlatılması için şu so-
ruları sordu: 
1-) Kanal İstanbul
Projesinin açıklandığı
tarihten günümüze

kadar
belirle-
nen gü-
zergâh
üzerinde
arsa ve arazi
satın alımı ger-
çekleştiren ger-
çek ya da tüzel
kişiler var mıdır?
Varsa bu kişiler kim-
lerdir? 
2-) Kanal İstanbul gü-
zergahı üzerinde kamu-
laştırma yapılmış mıdır?
Yapıldıysa ne kadar alan ya-
pılmıştır ve karşılığında ne
kadar ödeme gerçekleşmiştir? 
3-) Açıklanan Kanal İstanbul
Güzergahı üzerinde imara açılan
tarım arazisi var mıdır? 
4-) Kanal İstanbul Projesi’nin yapıla-
cağı güzergahtaki arazilerin, proje
açıklanmadan önceki birim arsa fiyatları
ile proje açıklandıktan sonraki birim arsa
fiyatları arasında fark var mıdır? Varsa bu
fark ne kadardır? 

TBMM’de Kanal İstanbul sorusu

Yargıtay'dan kritik açıklama
YARGITAY Başkanı İsmail
Rüştü Cirit, arabuluculuk
yoluyla görülen işlerin, mah-

kemede görülen davalara kıyasla iki
temel avantajı bulunduğunu belirterek,
"Sorunun arabuluculuk yo-
luyla çözümlenmesi duru-
munda, iş uyuşmazlığı
taraflarının ileride tekrar iş
ilişkilerini devam ettirdiklerini
ve sürdürdüklerini görmekte-
yiz" dedi.Yargıtay 22'nci
Hukuk Dairesi tarafından
hazırlanan, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB)

ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (Türk-İş) tarafından basımı ger-
çekleştirilen, 'İş Kanunu ve Yargıtay
Uygulaması' adlı kitabın tanıtım toplan-
tısı Yargıtay'da yapıldı. Toplantıya, Ada-

let Bakanı Abdulhamit Gül,
Yargıtay Başkanı İsmail
Rüştü Cirit, Yüksek Seçim
Kurulu Başkanı Sadi Güven,
TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu ve Türk-İş Konfede-
rasyonu Genel Başkanı
Ergün Atalay katıldı. Yargıtay
Başkanı Cirit, yaptığı konuş-
masında hukuk güvenliğine

ve hukuk
istikrarına
en üst dü-
zeyde önem
verdiklerini vur-
gulayarak, "Hu-
kuku, ülkede eşit,
tutarlı ve güvenilir bir
şekilde uygulama rolü
üstlenen Yargıtay'ın iş hu-
kukuna ilişkin uyuşmazlıkları
çözmekle yükümlü dairesinin
bu kitabı çıkarmasını çok önemsi-
yor ve hepsine tek tek teşekkür edi-
yorum" dedi.

Veli
Ağbaba

Aytun
Çıray

Erkan
Akçay

Rüştü Cirit
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A khisar’daki depremin yerin
10 kilometre derinliğinde
meydana gelen sığ bir dep-

rem olduğunu ifade eden Altınbaş
Üniversitesi Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Zeki Hasgür, artçıların da
6-7 kilometre derinlikte meydana
geldiğini ve tüm sığ depremler gibi
enerjisini yakın mesafeye aktardığı
için halkta endişe yarattığını belirtti.
Depremin meydana geldiği bölgenin
1970’te 7.2 büyüklüğünde bir dep-
rem; 4 ve üzerinde 640 deprem üret-
tiğini vurgulayan Prof. Dr. Zeki
Hasgür, vatandaşların bir gün daha
beklemesinin doğru olacağını dile 
getirdi.

İvmesi oldukça düşük

Prof. Dr. Zeki Hasgür, Manisa’da

gerçekleşen depremin ivmesinin
çok yüksek olmadığını da kaydetti.
Akhisar’da gerçekleşen depremin
ivmesinin Doğu-Batı yönünde 
41.7 santimetre/saniye olduğunu
belirten Prof. Dr. Hasgür, bunun
kısa süre önce İstanbul’da Silivri
önünde meydana gelen depremin
ivmesinin yaklaşık yarısı olduğunu
dikkat çekti. Akhisar’daki depremin
artçılarının çok dağınık bir 
şekilde gerçekleştiğini ve Aydın
Efeler ile Bergama gibi uzak bölge-
lerde de artçılar meydana geldiğini
ifade eden Prof. Dr. Hasgür, 
“Şu anda bölgede deprem fırtınası
yaşanıyor” değerlendirmesinde 
bulundu. 
Prof. Dr. Hasgür, Simav Depremi
sonrasında artçı depremlerin 6 ay
sürdüğünü de hatırlattı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Zeki Hasgür, Manisa Akhisar’da meydana
gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin olası İstanbul 
depremini tetiklemesinin mümkün olmadığını ancak
Türkiye genelinde deprem aktivitesi yaşandığını söyledi

AkhISAr depremI
IStAnbul’u etkIlemez

Prof. Dr. Hasgür, akhisar Depremi
için “Kırkağaç-soma’da faylarının
bulunduğu bölgede normal atımlı bir
deprem gerçekleştiğini söyleyebili-
riz” yorumunda bulundu. akhisar’da
meydana gelen depremin Ege bölge-
si’nin normal faylarıyla ilgili bir akti-
vite olduğunu belirten Prof. Dr. Zeki
Hasgür, “bu depremin türkiye’nin
diğer bölgelerindeki faylara bir etkisi
olmaz. ama türkiye’de hızlanan bir
aktivite olduğu açık. ankara’daki
deprem böyle bir aktivitenin yaşandı-
ğını gösteriyor” dedi. İstanbul’da da
önemli bir enerji birikiminin söz ko-
nusu olduğunu, bu şehir için deprem
beklentisinin sürdüğünü belirten
Prof. Dr. Hasgür, “ancak bu büyüklük-
teki bir depremin İstanbul’u tetikle-
yeceğini sanmıyorum” diye konuştu.

Sıkıntıya
yol açmaz

Kahraman personel
Geçtiğimiz salı günü Çekme-
köy’de  otobüs durağında akşak
saatlerinde gerçekleşen kap-kaç

olayında  Orhan Tan isimli vatandaş üze-
rinde bulunan 16.000 TL parayı; bir süredir
kendisini takip eden kap-kaççıya kaptırdı.
Olay anında durakta otobüs bekleyen San-
caktepe Belediyesi Personeli Nejla Altundaş
ise durumu fark edip duraktan kaçmaya çalı-
şan hırsıza müdahale ederek yere düşürdü
ve etkisiz hale getirdi. Hırsız korkudan parayı
bırakıp kaçarken, 16.000 lirayı geri alan genç
kadın parayı sahibi Orhan Tan’a verdi. San-
caktepe ’de inşaat işleriyle uğraşan ve Beledi-
ye’ye gelen Orhan Tan parasını hırsızlardan
kurtaran Nejla Altundaş’ın Sancaktepe Bele-
diyesi’nde çalıştığını öğrenerek, konu ile ala-
kalı Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma
Döğücü ’ye mektup yazarak görüşme tale-
binde bulundu. Talebin ardından gerçekle-
şen görüşmede Sancaktepe Belediye Başkanı
Av. Şeyma Döğücü ‘ye ve Belediye Personeli
Nejla Altundaş’a teşekkür eden Orhan Tan
“Öncelikle Belediye’de görev yapan ve so-
rumlu bir vatandaş bilinciyle hareket ederek
paramın çalınmasına engel olan Nejla kar-
deşime ve başkanım Şeyma Döğücü ‘ye te-
şekkür ederim. Başkanımın seçim öncesi
söylediği ‘Canla, Başla’ sözü o gün tecelli
etti” şeklinde konuştu.

Gurur kaynağı oldu

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma
Döğücü ise makamında kabul ettiği Orhan
Tan’a ve personel Nejla Altundaş’a teşekkür-

lerini sunarak “Belediyecilik gönül işi, Beledi-
yecilik hayatın her alanında vatandaşa karşı
sorumluluk içinde olunması gereken bir iş.
Nejla kardeşimiz yaptığı işin sorumluluğu
içinde Orhan Bey’e yardımcı oldu ve onu
çok zor bir durumda kalmaktan kurtardı. Bu
işin belediyemiz bünyesinde çalışan bir kadın
tarafından yapılması ise bizim için ayrı bir

gurur kaynağı oldu. Nejla kardeşime huzur-
larınızda teşekkürlerimi sunarım. Belediye
Başkanı olarak kendini riske atarak yapmış
olduğu insani davranıştan ötürü tebrik ede-
rim” şeklinde sözlerini tamamladı. Parasını
kurtaran 64 yaşındaki Orhan Tan'ın kaçan
hırsız için emniyete şikayet etmediği 
belirtildi.

Sancaktepe Belediyesi personeli Nejla Altundaş, inşaat işiyle uğraşan Orhan Tan (64) isimli
vatandaşın otobüs durağında parasını çalmaya çalışan kap-kaççıyı etkisiz hale getirdi

Yıkılma tehlikesi olan 105 yıllık Tarihi Liman Han'ın restorasyon
çalışmalarına başlandı. Çalışmaların 18 ayda tamamlanması hedefleniyor

Tarihi liman sil baştanTarihi liman sil baştanTarihi liman sil baştanTarihi liman sil baştanTarihi liman sil baştanTarihi liman sil baştanTarihi liman sil baştanTarihi liman sil baştan
ünlü Mimar Vedat Tek tara-
fından 1915'te Eminönü'nde
yapılan ve yıkılma tehlikesi

olan Tarihi Liman Han, yıllar geçtikçe
adeta Pisa Kulesi gibi daha da yamulu-
yor. Eski adı Mes'adet Han olan handa
tarihi değere sahip çini, ahşap, pencere
ve demir aksamları bulunuyor. Eminönü
Yalı Köşkü Caddesi'ndeki 1915 tarihli
simge binası Liman Han'ın restorasyo-
nuyla ilgili önemli bir aşamaya gelindi.

Liman Han'ın mülkiyetine 2006 yılından
bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO)
sahip bulunuyor. İTO'dan alınan bilgiye
göre, tarihi handa bulunan ve Koruma
Kurulu tarafından tescillenmiş olan çini,
ahşap ve pencere demir aksamı gibi mi-
mari öğelerin söküm çalışması, Koruma
Kurulu'nun onayı ve yasal izinleri alın-
ması sonrasında restorasyon çalışma-
sında kullanılmak üzere, itinalı bir şekilde
uzmanların nezaretinde yapılıyor.

18 ayda bitecek

Söküm çalışmalarından sonra ise 
binanın tehlike arz eden ve tarihsel 
bir görünüme sahip ön cephesi, 
çelik konstrüksiyon ile askıya alındı.
Arka kısım ise yenilenmek suretiyle aslına
uygun şekilde restore edilecek. Öte 
yandan zemini sağlam olmayan
binada zemin ıslah çalışması yapılacak.
İstanbul Ticaret Odası, tarihi binanın
restorasyonunu 18 ayda tamamlamayı
hedefliyor. DHA

Üniversitede
tarih zamanı
Tarihsel Sürecinde Balkanlarda Göç ve
Mübadelenin Günümüze Etkileri, İstanbul
Rumeli Üniversitesi’nde düzenlenen
çalıştayda konuşuldu. Çalıştayda,
Türkiye’nin yaşadığı göç problemlerini
aşmasında Mübadele deneyimlerinin yol
gösterici olduğu vurgulandı

İstanbul Rumeli Üniversitesi
Küresel Politikalar araştırma ve
uygulama Merkezi (RuPaM) ile

balkan Göçleri ve Mübadele konusunda araş-
tırmalar gerçekleştiren Rumeli balkan strate-
jik araştırmalar Merkezi'nce (RubasaM);
yapılan çalıştayda 'tarihsel sürecinde bal-
kanlarda Göç ve Mübadelenin Günümüze Et-
kileri', 'balkan Göçleri ve Mübadele, Göç
Yönetimi Deneyimi konuşuldu. İstanbul Ru-
meli Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'ndeki tarihi
mekânda gerçekleştirilen çalıştayın açılış ko-
nuşmasını yapan üniversitenin rektörü Prof.
Dr. tamer Dodurka, göç olgusunun acı dene-
yimler olduğunu, tüm insanlığın bu acıların
tekrar yaşanmaması için iyi göç yönetim mo-
delleri geliştirmesinin gerektiğini belirterek,
“bu çalıştay, göç yönetimi konusunda çalış-
malar yapan araştırma merkezimiz RuPaM
ile alanında önemli çalışmalar yapan Ruba-
saM’ın Mübadele üzerinden göç yönetimi de-
neyimlerimizi aktarmasını sağlayacaktır”
dedi. Çalıştayın “Rumeli Göçleri, Mübadele
ve Göç Deneyimleri” başlıklı birinci panel top-
lantısının moderatörlüğünü Yapan RuPaM
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi süleyman Özmen, Mü-
badelenin, türklerin tarihinde sıkça yaşanan
sürgünlerin bir halkası olduğunu ve balkan-
lar’da yaşanan dramın etkilerinin halen sür-
düğünü dikkat çekti. Özmen, “türklere
yapılan soykırım gibi ithamlara mübadelenin
cevap olduğunu, milyonlarla ifade edilen bal-
kan türk varlığının nasıl eritildiğini, soykırım-
larla türk nüfusun nasıl ortadan kaldırıldığını
ve kalanlara dahi bulundukları coğrafyalarda
günümüzde tahammül edilemediğinin görül-
düğünü” ifade etti. Kültürel benzerliklerin ol-
maması halinde göç durumunda sıkıntılar
yaşanabileceğine dikkat çeken çalıştayın katı-
lımcılarından Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu
da  benzer açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece Sivil Toplum Ku-
ruluşları İletişim Derneği (BÜST-
KİD), Büyükçekmece Belediyesi

Sahipsiz Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabili-
tasyon Merkezi’ne 6 adet kulübe bağışında
bulundu. Sosyal sorumluluk projesi kapsa-
mında kulübe ve barınakta kullanılmak üzere

gazete bağışında da bulunan BÜSTKİD, barı-
naktaki köpeklere sıcak ve konforlu bir yuvada
yaşama imkanı sağladı. Soğuk kış aylarında
sokak hayvanlarının ihtiyaçlarıyla yakından il-
gileneceklerini belirten BÜSTKİD üyeleri, ku-
lübe bağışını sürdürecek. BÜSTKİD
üyelerinin bağışlarını teslim alan Büyükçek-

mece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır,
“BÜSTKİD sosyal sorumluluk projesi kapsa-
mında barınağımıza 6 adet kulübe bağışında
bulundu. Bu sayıyı 50’ye tamamlayacaklarını
belirttiler. Ne kadar duyarlı olduklarını görebi-
liyoruz. Dernek üyelerine çok teşekkür ediyo-
rum. Barınaktaki kulübelerin yenilenmesi bizi
mutlu etti. Kedi ve köpeklerimiz soğuk kış ay-
larında üşümeden konforlu bir şekilde yuvala-
rında uyuyabilecek” ifadesini kullandı.

STK’LAR ÖRNEK OLDU

Arsa üzerinden
vurgun yapmış!
Beykoz'da restoran sahibi Erdoğan 
Öztaş, Çanakkale'de yapımı devam eden
köprünün etrafındaki köylerden arsa alım
satımı yaptığını iddia eden Ramazan
Bulut tarafından 750 bin lira dolandırıldı.
Öztaş, şikayetçi olduktan sonra başka
mağdurların da olmadığını öğrendi.
Ramazan Bulut'un pek çok esnafı aynı
vaatle kandırdığı ortaya çıktı

Beykoz'da restoran sahibi Er-
doğan Öztaş, Çanakkale'de ya-
pımı devam eden köprü inşaatı

çevresindeki arazileri uygun fiyata alıp yük-
sek karla sattığını iddia eden Ramazan
Bulut  tarafından dolandırıldı.  Erdoğan
Öztaş, "1,5 yıl önce
misafir olarak geldi
buraya. Sık sık geli-
yordu. Kalabalık mi-
safirler de getirmeye
başladı. Hesaplarını
hep nakit olarak
ödedi. Gelen herkesle
iletişim kuruyordum.
Daha sonra iletişimi-
miz ilerledi. İşlerimin
durumunu sordu.
Kendisinin eski mü-
teahhit olduğunu
söyledi. Şimdi Çanakkale'de yapılan köprü-
nün orada arsa alıp sattığını söyledi. Orada
bir çalışanının olduğunu ve ucuz arsaları
tespit ettiğini söyledi. Karlı bir iş olduğunu
ve iyi kazandığını söyledi. Daha sonra bana
da teklif etti sen de almak ister misin dedi.
Ben bilmediğim bir iş olduğu içi kabul et-
medim. Sonradan 'gel bir yerden başlaya-
lım. Hızlı iş çabuk kar edersin' dedi. Ben de
kabul ettim. İlk aldığımız arsayı 50 bin liraya
aldık 65-70 bin lira civarında sattık. İkinci
arsayı 100 bine aldık 125-130 bine sattık. Bu
şekilde 3-4 defa iş yaptık" dedi.

Diğer mağdurlar 
sayesinde öğrendi

Bir süre Ramazan Bulut'a ulaşamayan
Öztaş, dolandırıldığını dükkanına gelen
diğer mağdurlar tarafından öğrendi. Öztaş,
"Bu işlerden sonra buraya misafir getirdi,
bana hediyeler aldı, garsonlara bol bahşiş
bıraktı. Bu şekilde güvenimi kazandı. Son-
raki 4-5 işte tıkandık. Sorduğum zaman lafı
dolandırmaya başladı. Şüphelenmeye baş-
ladım o zaman. Bir gün dükkanı kapattı-
ğımda iki kişi geldi. Bana Ramazan'ı
sordular. Ulaşamadıklarını söylediler. Arsa
alıp sattıklarını söyledi. Oturup konuştuğu-
muzda onları da birkaç defa yemlediğini
arsa alıp sattığını öğrendim. Onların veka-
letlerini alarak daire satmış, arsa almış. Per-
deci, tesisatçı, kuyumcu, polis, emlakçı ve
alt komşumu da dolandırmış. Bizim de bu
şekilde haberimiz oldu. Benim yaklaşık 750-
800 bin lira bir kaybım oldu. Arkadaşları-
mın uyarısı ile E-Devlet'e baktığım zaman
3-4 yer beklerken bir arsa çıktı. O da 40/3
şeklinde. 40 kişi ortaklı hiçbir değeri olma-
yan bir yer çıktı. Yakınlarından kimseyi tanı-
mıyorum. Sonradan sadece mağdur
esnafları öğrendim. Onlarla da aramız bo-
zuldu şüpheye düştük. Kötü bir durum"
diye konuştu.

3 milyonluk bir zarar var

Öztaş'ın Avukatı Merve Uçanok ise "Yakla-
şık bir ay önce Ramazan Bulut hakkında
suç duyurusunda bulunduk. Ramazan Bu-
lut'un yönlendirdiği ve müvekkilim adına ve-
kalet açan kişiler hakkında da suç
duyurusunda bulunduk. Ama sonradan bu
kişilerin de olayın mağduru olduğunu öğ-
rendik. Bu suç duyurumuzun ardından
kamu davası da açıldığı takdirde 3 yıldan 10
yıla kadar ceza istemiyle yargılanacak. Ay-
rıca para cezası da olacak” diye konuştu.

Tarihi liman sil baştan

Prof. Dr.
Zeki 

Hasgür

İSTANBUL
HALKI RAHAT

OLS



İ stanbul'un su ihtiyacını karşılamaktan sorumlu kuruluşu
İSKİ, bu yıl da tankerle içme suyu dağıtımı için ihale açtı.
15 tankerle yapılacak olan su dağıtım ihalesi 10 Şubat'ta

yapılacak. İSKİ, 2020 yılı için tankerle içme suyu dağıtım işi
için ilk ihaleyi, 2 Aralık 2019 tarihinde düzenlemiş ancak iha-
leye, geçerli teklif veren istekli çıkmaması üzerine ihale 10 Ara-
lık 2019 tarihinde iptal edilmişti. İSKİ'nin "Tankerle İçmesuyu
Taşıma ve Dağıtım İşi" ihalesinin şartnamesinde, işin konu ve
kapsamı şöyle tanımlandı: "İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülki sınırları içerisinde
içme suyu şebekesi bulunmayan yerleşim bölgelerine, zorunlu-
luk gereği su kesintisi olabilecek köyler, yerleşim birimleri, as-
keri birlik, hastane gibi yerler ile gerekli görüldüğü hallerde
İstanbul ili dışındaki illere veyahut yerleşim birimlerine kanun
ve yönetmelikler çerçevesinde tankerle İdare'nin su alma nok-
talarından içme suyunun naklinin yapılması ve dağıtılması
işine ait hususları içerir"

Tankerlere araç takip cihazı takılacak

İSKİ, hazırladığı teknik şartnamede içme suyu dağıtımı yapa-
cak tankerler için kriterler belirledi. Teknik şartnamede yer alan
kriter ve şartlardan bazıları şöyle: Araçlar her türlü şartta su
verecek olup, bu amaçla gerekli olan tüm alet ile cihazları bu-
lundurmak zorundadır. İdarenin belirleyeceği yerlerde gece ve
gündüz olmak üzere tankerler en fazla 16 saat çalıştırılacaktır.
Ancak İdarenin talebi halinde tankerlerin çalışma saatlerinde
değişikliğe gidilecektir. Tankerlerde; halkın su doldurabileceği,
aracın arka tarafında bulunması gerekli çoklu su dağıtım mus-
lukları (en az 6 adet) olacaktır. Tankerler ihale dokümanında
verilen İSKİ kurumsal kılavuzuna uygun olarak kaplanacaktır.
Tankerler, ihale dokümanında miktarı, kroki ve mahal bilgileri
belirtilen, İdare'ye ait su dolum ağızlarının bulunduğu yerden
içme suyunu alıp İstanbul il sınırları içinde hizmet kapsamının
her yerine taşıyacaklar ve bu şartnamenin ekinde bulunan
formları göre dağıtım yapacaklardır.Bu hizmetin karşılığı ola-
rak kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde su bedeli alınmayacak-
tır. Su hizmeti götürülen kişi ya da kurumlar İdare abonesi ise
yüklenici; köylerden ve gecekondu bölgelerinde muhtar veya
ihtiyar heyetinden birinden; hastane, askeri birlik gibi yerlerde
ise idari görevlilerinden suyun verildiğine dair formatı belirli tu-
tanağa kontrol teşkilatı ile birlikte imza atacaktır. İdare'ye hiz-
met veren araçların, uydu takip sistemi sayesinde on-line
olarak takip edilmesi ve gerekli kontrollerin yapılmasıdır. Kuru-
lacak sistemin en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmak açı-
sından İdare'nin mevcut filo yönetim yazılımlarına da entegre
bir şekilde çalışacaktır. Kurulacak sistem ile araçların ve araç
sürücülerinin en iyi şekilde yönlendirilmesi ve kontrollerin arttı-
rılması amaçlanmaktadır. Sistem araçlara tesis edilecek cihaz-
ların GPS uydularından ve cihaza bağlı sensörlerden aldığı
verileri GPS/GPRS üzerinden sunucu bilgisayarlara aktarması
mantığı ile çalışacaktır."

Yıllardır çekilen çile

Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kuyular Düzlüğü Mevkii'nde
yaşayan vatandaşlar yıllardır susuzlukla mücadele ediyor. Yak-
laşık 150 hanenin bulunduğu mahallenin sakinleri, belirli gün-
lerde gelen tankerlerle ortaklaşa kullandıkları depolara su
dolduruyor. Depodan gelen suyla ihtiyaçlarını gideren mahalle
sakinleri çamaşır ve bulaşık makinelerini kullanamıyor. Çama-
şırlarını ellerinde yıkayan vatandaşlar bir an önce mahallele-
rine su getirilmesini istiyor.

30 senedir burada su yok

Elektriklerinin olduğunu ancak sularının olmadığını belirten
mahalle sakini Şeker Yeşer, "3 senedir burada oturuyorum. 20
yıldan az da oğlum oturuyordu. O da susuzluğun yüzünden
buradan gitti. Su ihtiyacımızı kuyudan çekerek, tankerden ala-
rak gideriyoruz. Öyle idare ediyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Su bek-
liyoruz, kanalizasyonumuzu bekliyoruz. Suyumuzu verseler,
onları bekliyoruz" dedi. Susuzluklarını kuyulardan giderdiğini
söyleyen Şahime Çağlar, "29 senedir ben buradayım, gerçekten
kuyulardan içiyoruz. O da yağmur suyuyla şimdi doldu. Soba-
nın üzerinde kaynatıp öyle içiyoruz. Tanker çağırıyoruz ayda
bir, on beş günde bir tanker geliyor. Böyle sırasıyla mahalleden
yetişen alıyor yetişemeyen avcunu yalıyor, susuz kalıyor. İçme
suyumuzu hazır su alıyoruz. Tankerden kuyudan aldığımızı da
kaynatıp içiyoruz. Altyapımız yok, doğalgazımız yok. 29 yıldır
buradayım. Daha burada doğal gazlı fazla ev yoktu. 30 sene-
dir burada su yok. İSKİ'ye müracaat ettik, doğalgaza, alt ya-
pıya müracaat ettik. Belgelerimiz elimizde, hiçbir cevap da
gelmedi maalesef bekliyoruz. Şimdi su almaya gideceğiz bula-
bilirsek" diye konuştu.

İnsanlar evlerini terk etti

Mahalle sakini Ebru Mollamahmutoğlu ise 20 yıldır burada

oturduğunu belirterek, "Suyumuz yok. Musluk akıyor ama bu
kadar da aksa buna da razıyız. Bu depodan gelen suyumuz,
yetkililerden yardım istiyoruz. Suyumuz aksın, bu kadar aksa
buna da razıyız ama onu da bulamıyoruz. Ayrıca kanalizasyo-
numuz, alt yapımız yok. Evlerimizin bahçelerinde fossep-
tik kuyularımız var. Hem tehlike hastalık üretiyor
bunlar bize. Çoğu kişi evlerini terk etmek zo-
runda kaldı. Suyumuz da yok, bahçede bu
pislik olduğu için. Bunların da çözül-
mesini istiyoruz. Önemli olan alt yapı
ve su. Biz doğal gazı da bir kenara
bıraktık. Bunların olmasını, düzel-
mesini istiyoruz" dedi.  Yüksel
Taşkın, bazı mahalle sakinlerinin
ortak kullandığı su deposuyla il-
gili "Tankerlerden su alıyoruz
depoya dolduruyoruz. Oradan
da 15 kişiye bölüyoruz. Herkes
oradan su alıyor. Ortaklaşa 15
kişi ondan sonra herkes parasını
eşit olarak veriyor. Depoyu tan-
kerden dolduruyoruz suyumuz ol-
madığı için. Soğuktan dışarı
çıkamadığımız için böyle 15 eve bö-
lüyoruz. Ödeyenler var ödemeyenler de
var" şeklinde konuştu. DHA
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Başıbüyük Mahallesi muhtarı ayhan Karpuz ise, "Bu mahal-
lede uzun yıllar su yok doğru. ancak dışarıdan genelde görünen
şu, hazine yerine ev yapmışlar, su istiyorlar. Öyle değil, bu bölge-

nin yüzde 50'si tapulu, yüzde 50'si hazine. tamamı hazine değil. Bu-
rada tapulu olan arkadaşlarımız da tapusuz olan arkadaşlarımız da
mağdur. Ben bu bölgeyi çok iyi tanırım yaş itibariyle 50 senedir bu

bölgedeyim. Burada 50 senelik konutlar var. Ve dedelerinden kişilere
kalmış yerlerdir. 50 senedir her sene yazışmamıza istinaden bu-
rada kadastrol yol olmadığı için buradaki vatandaşlarımıza su ve-

rilemeyeceğini kendileri bize iletmişlerdir. Konum itibariyle
hem burada ikamet eden vatandaşlar bizzat kendileri hem

de biz muhtarlık olarak müracaat ettik. Müracaatımı-
zın sonucunda bize gelen cevap yol olmadığın-

dan buraya su veremeyiz, yatırım
yapamayız" dedi. 

Su veremeyiz

dediler

Üner muhtarlara
hesap verdi

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Muhtarlar Derneği ziyaretinde "Birlikte
Çatalca'yız dedik. Şu ana kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı
sizler ile paylaşmaya geldim" diyerek projelerini muhtarlar ile paylaştı

Çatalca Muhtarlar Derneği’ne ziyarette
bulunan Başkanı Mesut Üner, Muhtarlar
Derneği Başkanı Halil Aydın'ın görevi bı-

rakacağı olması sebebi ile kendisine anı olarak bir
saat hediye ederken " Halil ağabeyimizin bizlere
büyük emekleri var. 3 yıldır kendisi muhtarlar der-
neği başkanı. Bundan sonraki hayatında kendisine
başarılar diliyorum." diyerek Çatalca'ya hizmetleri
için teşekkür etti.

Hizmetlerimiz devam edecek

Millet Bahçesi, Yeni Alışveriş Merkezi, Yeni Kültür
Merkezi, Balıkçı Barınağı, Tapusuz Köyler, Meydan
Yer Altı Otoparkı ve Yeni Şehir Meydanı ile ilgili bil-
gileri muhtarlar ile paylaşan Belediye Başkanı

Mesut Üner " Siz Muhtarlarımızdan gelecek olan
tüm projelere açığım. Telefonum da, kapımda 24
saat sizlere açık. Ben göreve gelmeden önce de söy-
ledim. Dedim ki biz sokaktan yöneteceğiz. Halkımız
ile aynı yerde olacağız. Belediyede çok sık duran bir
belediye başkanı olmayacağız. Sık sık mahalleleri-
mize ziyaretlerde bulunuyorum. Bundan sonraki
anlayışımız da bu yönde olacak. Biz birlikte Çatalca
olacağız. Sizler halkımızın ne istediğini, sıkıntısını,
şikayetini en iyi bilen kurumların başısınız. Muhtar-
larımız bizim dönemimizde yönetimin birer parçası
olacak. Ve oluyor da. Hizmetler devam edecek" di-
yerek gelecek günlerde mahallelerde de yeni projeleri
hayata geçireceklerini ifade etti.
BAHADIR SÜGÜR

Okul teklifine ret!
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün
Çekmeköy'de eskiden askeri alan olan 35
dönümlük araziye yapmak istediği okula
onay çıkmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi'ne sunulan plan teklifi, AK Parti-MHP
grubunun oylarıyla reddedildi

İStanbul’un Çekmeköy ilçesine bağlı Taşdelen
mahallesinde eskiden askeri alan olan 55 dönüm-
lük hazine arazisinin imarı 2018 yılında değiştirildi.

Arazinin 20 dönümlük kısmına ‘özel eğitim tesisi’ fonksiyonu,
35 dönümlük kısmına ‘teknoloji geliştirme bölgesi’ fonksiyonu
verildi. Çekmeköy Belediyesi tarafından Türk-Alman Üniver-
sitesi‘nin Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak planlama yapıl-
ması talebi doğrultusunda hazırlanan plan teklifi, onay için
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne gönderildi.

Tekel eğitim vurgusu

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İBB Mecli-
si’nde oy çokluğu ile uygun bulunan plan teklifi, 17 Ekim 2018
tarihinde dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
tarafından onandı. Plan, 2019 yılının mart ayında askıya çıktı-
ğında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü itiraz hakkını kullandı.
İtiraz başvurusu 16 Ocak 2020 tarihli İBB Meclisi’nde gün-
deme geldi. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bölgede tekli
eğitime geçiş için eğitim alanı ihtiyacının bulunması nedeniyle
parselin özel eğitim alanı olarak planlanan 20 dönümlük
kısmı dışında kalan 35 dönümlük bölümünün ‘ilköğretim tesis
alanı’ ve ‘ortaöğretim tesis alanı’ olarak planlamasını istedi.

Muhtarlar bahçe olsun istedi

Ayrıca Sancaktepe ilçesi muhtarlar toplantısında 19 mahalle
muhtarı da bu alanın ‘kent parkı-millet bahçesi’ olarak düzen-
lenmesini istedi ve bu yönde ilgili birimlere talep yazıları ya-
zıldı. İtirazlara ilişkin hazırlanan ortak komisyon raporunda,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Mü-
dürlüğü yazısı ile Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi’nin kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı
kararının 22 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girdiği bilgisi yer aldı. Yapılan değerlendir-
mede itirazlar komisyonlar tarafından uygun bulunmadı. AK
Parti ve MHP‘nin çoğunlukta olduğu İBB Meclisi’nde itiraz-
lar reddedildi. 2018 yılında alınan meclis kararına katılmayan
CHP grubu, yapılan itirazın kamu yararı içerdiğini belirterek
çıkan ret kararına da katılmadı ve rapora muhalefet şerhi
düştü.
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İBB önünde ayvalı protesto
Seyyar satıcılık yapan
Sabri A.'nın iddiasına
göre Küçükyalı'da satış

yaptığı sırada aracına zabıta tara-
fından el konuldu. Aracı geri veril-
meyen Sabri A.'nın başvurduğu
belediye yetkilileri talebe olumlu
yanıt vermedi. Dün akşam aranan
Sabri A.'ya aracını geri alabileceği
söylendi. Aracını teslim alan Sabri
A. ayvaların çürüdüğünü görünce
Saraçhane'deki İBB binası önüne
geldi. Aracındaki ayvaları belediye
binasının önüne döken Sabri A.
olay yerine gelen polis tarafından
uzaklaştırldı. Olayla ilgili tutanak
tutulduktan sonra Sabri A.'ya ara-
cını teslim etti. 

Hani her şey güzel olacaktı?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Sabri A. "15 gün önce aracıma

Anadolu yakası zabıta ekipleri el
koydu. Tutanak tutmadılar. Polis
geldi. Biber gazı sıktılar. Beni darp
ettiler. Aracıma da hasar verdiler.
Dün akşamüstü aldım geri.
Malım olduğu gibi çürümüş.
Kime başvursam kimseyle görüş-
türmüyorlar. Kılıçdaroğlu adalet
yürüyüşü yaptı. Adalet böyle mi

oluyor? Hani her şey çok güzel
olacaktı? Böyle mi çok güzel ola-
cak? Zararım 10 binin üzerinde.
Ekrem beyle görüşmek istedim.
Defalarca aradım. Randevu ran-
devu randevu... Ne zaman ran-
devu. Her şey bittikten sonra mı
görüşme yapılacak? Ben adalet is-
tiyorum" diye konuştu

Ayva sattığı kamyonetine zabıta tarafından el konulduktan sonra ürünleri çürüyünce kendisine
geri verildiği öne süren kişi ayvaları İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önüne döktü

Çoban resmen Başkan!
Çatalca'da dün cHP İlçe Başkanı devir teslim tö-
reni gerçekleşirken, mazbatasını ilçe seçim kuru-
lundan alan ve daha sonra ilçe başkanlığı binasına

gelerek eski ilçe başkanı Halil Gök'ten mührü alan yeni ilçe
başkanı Mimar Mehmet Çoban " Hedef 2024'te Çatalca Bele-
diyesini geri almak" diyerek ilk mesajını verdi. Çoban, “Önce-
likli olarak partimize yeni bir ilçe binası gerektiği ortada. İlk
işimiz bu olacak. Bugün burada bulunan, partililerimize sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu partiyi hep birlikte yöneteceğiz”
ifadelerini kullandı.

İSKİ, içme suyu şebekesi olmayan bölgelere tankerlerle su dağıtmak için her yıl ihale düzenliyor. 2020 yılı için
tankerle içme suyu taşıma ve dağıtım ihalesi 10 Şubat'ta yapılacak. Maltepe'de bulunan bir mahalle de yıllardır
susuzluk çilesi çekiyor. Mahalleli ortak kullandıkları su depolarına tankerlerle su çekerek ihtiyaçlarını giderebiliyor
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D ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus
RİA haber ajansına verdiği röportajda,
Libya ve Suriye kriziyle Doğu Akde-

niz'deki enerji kaynaklarına ilişkin konularda de-
ğerlendirmelerde bulundu. Libya konusunda
Berlin'de yapılacak bakanlar seviyesindeki top-
lantının tam tarihinin organizasyonu yapan Al-
manya tarafından belirleneceğini aktaran
Çavuşoğlu, yapılması fikrini destekledikleri bu
toplantının şubatın ilk haftasında olabileceğini
söyledi. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM)
Libya'ya silah ambargosu ve yaptırım kararı ol-
duğunu anımsatarak, "Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyinin (BMGK) 2259 sayılı kararı,
Libya'da istikrar için tüm üye ülkelerin diğer ak-
törlerle, yani Hafter ile bağlantılarını kesmeleri,
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve (Başba-
kan) Fayiz es-Serrac'ı desteklemeye çağırıyor.
Ama en önemli konu ve kriter, çatışmaların dur-
ması ve ateşkestir. Herkes ateşkese uyduğu sü-
rece, Libya veya diğer ülkelere yönelik
yaptırımları konuşmayacağız, siyasi sürece ve bu
sürecin hızlandırılmasına odaklanacağız." ifade-
lerini kullandı.

Libyalılar birlikte çalışmalıdır

Türkiye'nin Libya'daki askeri birliklerine yönelik
de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, bu ülke-
deki askerlerin sayısını artırmayacaklarını bil-
dirdi. Çavuşoğlu, "(Libya'da) ateşkese uyulduğu
sürece şimdilik hiç kimsenin askeri danışman,
birlik veya başka ülkelerden paralı asker gönder-
meyeceği, hiçbir şekilde daha fazla ilave personel
sağlanmayacağı konusunda anlaştık. Herkes ta-
ahhütte bulundu." diye konuştu. Libya konu-
sunda Cenevre'de yapılacak 5+5 formatındaki
askeri komite toplantısının ateşkes için önemli
olacağına işaret eden Çavuşoğlu, bu toplantının
ateşkesin desteklenmesi ve iki taraf arasında
temas hattının belirlenmesinde önemli rol oyna-
yacağını vurguladı. Çavuşoğlu, Libya'nın doğu-
sundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife
Hafter ve Libya UMH Başbakanı Fayiz es-Ser-
rac arasında güveni güçlendirmek için genel ola-
rak bu toplantının önemli olacağına da dikkati
çekerek, şöyle devam etti: "İlk görüşme elbette
önemli, bu girişimi biz destekledik. Umarım bu
işe yarar. Libyalılar birlikte çalışmalıdır, farklı
odalarda farklı binalarda olmamalılar. Onlar bir
araya gelmeli, kalıcı bir barış, ateşkes ve kalıcı si-
yasi çözüm için birlikte çalışmalıdırlar."

Düzenlemelere izin vermeyeceğiz

Libya'daki süreci, Suriye meselesiyle ilgili Astana
süreci gibi organize etmeye başladıklarını da ak-
taran Çavuşoğlu, hem İstanbul hem de Mosko-
va'da Türkiye ve Rusya'nın katılımıyla Libya
kriziyle ilgili toplantılar yapıldığını belirtti. Cenev-
re'de yapılacak Libya konusundaki askeri komite
toplantısında, tarafların kendi aralarında görüş-
melerini tercih ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu,
gelecekte yardım veya aracıya ihtiyaç duyulursa
BM'nin bu görüşmelere aktif olarak katılması ge-
rektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, BM'nin de ihtiyaç
duyması halinde, Türkiye ve Rusya gibi aktörle-
rin yardıma hazır olduğuna işaret ederek, örnek
olarak Türkiye ile Rusya'nın Suriye meselesinde
anayasa komitesi kurulmasına yardımcı oldu-
ğunu hatırlattı. Suriye Anayasa Komitesinin
ikinci toplantısının, rejimin öne sürdüğü şartlar
yüzünden çok umut verici gerçekleşmese de bu
komitenin fonksiyonunu sürdürdüğünü vurgula-
yan Çavuşoğlu, "Komite varlığını sürdürdüğü

için Suriyelilerin anayasa üzerinde çalışmalarına
ve kendi ülkeleri için anayasal düzenlemeleri ken-
dilerinin yapmalarına izin vermeliyiz. Eğer biz-
den veya uluslararası toplumdan herhangi bir
uzman görüşüne ihtiyaç duyarlarsa, bunu sağla-
yabiliriz." ifadelerini kullandı. DHA
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D emokrat Parti uzunca bir süredir 3
Kasım 2020’de gerçekleştirilecek
ABD başkanlık seçimlerinde Donald

Trump’ın karşısına çıkaracağı adayı belirleme
konusunda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Şu
anda hiçbir aday adayı Demokrat Parti taba-
nında gerekli birlikteliği ve yeterli heyecanı sağ-
layamıyor. Hiçbiri Trump’ı alt etme konusunda
tam güven telkin edemiyor.

Seçime bu kadar az süre kalmışken, hiçbir
adayın diğerleriyle arayı açamaması Demo-
kratları düşündürüyor. 77 yaşındaki milyarder
iş adamı ve eski New York Belediye Başkanı
Michael Bloomberg gibi bir ismin bu kadar geç
bir aşamada adaylığını açıklaması, mevcut
adayların yeterince umut vadetememesinin işa-
reti olarak değerlendiriliyor. Dönüp dolaşıp
"acaba önceki başkanlık seçiminde Donald
Trump’a karşı kaybeden Hillary Clinton yeni-
den aday olsa mı?” sorusunun bile gündeme
gelebilmesi durumun vahametini gösteriyor.

Hakkında yürütülen azil sürecine rağmen
Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin baş-
kan adayı olma noktasında sarsılmaz bir pozis-
yona sahip olması, Demokratların işini daha da
zorlaştırıyor. 53’ü Cumhuriyetçi 47’si Demo-
krat toplam 100 senatörün yer aldığı Sena-
to’da Trump’ın suçlu olduğuna karar
verilebilmesi için gerekli 67 oyun toplanabil-
mesi mevcut şartlar altında pek mümkün gö-

rünmüyor. Zaten şimdiden Cumhuriyetçiler
blok halinde hareket ederek, Demokratların Se-
nato’daki yargılamanın başlangıcında yeni ta-
nıklar ve yeni kanıtlar sunma tekliflerini
reddetmiş bulunuyor. Böylelikle ilerleyen aşa-
malarda iki partinin senatörlerinin karşıt blok-
lar halinde hareket edebileceği anlaşılıyor.
Hatta azil sürecinin altının doldurulamaması ve
başarısızlıkla sonuçlanması ihtimalinin
Trump’ın Cumhuriyetçi seçmen tabanını daha
da konsolide etmesine yardımcı olacağı aşikar
görünüyor.

Daha haftalar sürmesi beklenen azil süreci-
nin Senato’daki duruşmalar aşamasının baş-
langıcında, Trump şimdiden Cumhuriyetçi Parti
içindeki destek oranının yüzde 95 ile rekor kır-
dığını iddia ediyor ve ekliyor: “Bu azil süreci
bir sahtekarlık. İzin verilmemesi gereken bir
şey. Bu durum azil mekanizmasının itibarını
sarsıyor. Bu süreç ülkemiz için çok üzücü; ama
benim için siyasi açıdan çok iyi. Cumhuriyetçi
Parti şimdiye dek hiç bu kadar güçlü ve birleşik
olmamıştı. Teşekkür ederim!"

Dış politika konuları ön plana çıkıyor

2020 Şubat’ında başlayacak ön seçimlere
kadarki süreçte, Demokrat Parti’nin resmi yü-
rütme organı olan Demokratik Ulusal Komite
(DNC) onayıyla yürütülen ve televizyonlardan
canlı olarak yayınlanan tartışma programları

önemli bir rol oynuyor. DNC tarafından belirle-
nen kriterleri sağlayarak 14 Ocak’ta düzenle-
nen son TV tartışmasına katılmayı hak eden
altı aday bulunuyor: Eski Başkan Yardımcısı
Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth
Warren, Vermont Senatörü Bernie Sanders,
South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg,
milyader yatırımcı Tom Steyer ve Minnesota
Senatörü Amy Klobuchar.

Bu son TV tartışmasında da görüldüğü gibi,
Demokrat aday adayları arasındaki söz düello-
larının tonu gittikçe sertleşiyor. Daha önce bir-
biriyle uyumlu profil çizmiş ilerici (progressive)
adaylar Sanders ve Warren arasında program
bitiminde yaşanan tartışma da bunu gösteriyor.
Bilindiği üzere, CNN’in anonim kaynaklara da-
yandırdığı bir habere göre 2018 yılındaki bir
toplantıda Sanders’ın Warren’a bir kadının
başkan seçilemeyeceğini söylediği iddia ediliyor.
Sanders bu iddiayı kesin bir dille yalanlıyor. Bu
konunun gündeme geldiği programın ardından
mikrofonları açık kalan ikili arasında ilginç bir
konuşma geçiyor. Sanders’ın uzattığı eli sık-
mayı reddeden Warren “Sanırım bana ulusal
yayında yalancı dedin.” diyor. Sanders ise şu
karşılığı veriyor: “Bunu şimdi yapmayalım. Bu

tartışmaya girmek istiyorsan, ona gireceğiz.
Sen bana yalancı dedin.”

Özellikle Donald Trump’ın İranlı General
Kasım Süleymani’ye suikast operasyonu sonra-
sında, daha önce göreceli olarak geri planda
kalan dış politika konularının yeniden başkan
aday adaylarının tartışmalarındaki öncelikli
meselelerden biri haline geldiği görülüyor.
“Başkan olursanız Orta Doğu’dan çekilecek mi-
siniz?” sorusuna ise Demokrat adaylar farklı
cevaplar veriyor. Biden, “çekilsek bile geride
özel kuvvetler bırakabiliriz” derken; Warren,
“sürekli bir gün çıkacağız diyoruz, her sene bir
şekilde uzatılıyor. Bir an önce birlikleri eve ge-
tirmeliyiz.” diyor. Buttigieg, ABD’nin asker
göndermeden de sahada angaje kalabileceğini
öne sürerken; Sanders, “bitmeyen savaşlardan
bıktık, artık bu savaşları bitirmeliyiz” diye ya-
kınıyor. Bütün adaylar Trump’ın politikalarını
sert bir şekilde eleştirmekle birlikte, Demokrat
Parti perspektifinden net ve bütüncül bir yakla-
şım sergileyemiyor. Ayrıca bütün adaylar tartış-
malar esnasında Trump’ı seçimde nasıl
yeneceğini anlatarak, şimdiden Trump’ın Cum-
huriyetçi Parti başkan adayı olacağına kesin
gözüyle baktığını belli ediyor.

Demokrat aday adayları 
reklama ciddi para harcıyor

Son 90 gün içinde Demokratik aday aday-
ları sadece Facebook reklamlarına 31 milyon
dolardan fazla para ödedi. Bu paranın 6,4 mil-
yon doları ön seçimlerin yapılacağı ilk dört eya-

letteki (Iowa, New Hampshire, Nevada ve
Güney Carolina) reklamlara harcandı. Başkan
Trump ise Facebook reklamlarına yaklaşık 7,5
milyon dolar harcadı ve bunun büyük bir kısmı
azil sürecindeki iddialara cevap vermeye odak-
landı.

Geçtiğimiz sene Trump ve ilk dört Demokrat
aday adayı sosyal medya reklamlarına TV rek-
lamlarından daha fazla para harcayarak, halka
erişimde tercih edilen mecra anlamında ciddi
bir dönüşümü gösterdi. Bu seçim süreci, sanal
alemi modern siyasi kampanyanın temel öğesi
haline getirdi. Dijital reklamın sadece e-posta
listelerini büyütmede ve taban desteğini geniş-
letmede değil; mitinglere katılımı artırmada,
gönüllüleri toplamada ve hatta tartışmalarda
hâkim söylemi elde etmede ne kadar etkin ol-
duğu görüldü.

Bununla birlikte, milyarder iş adamı Tom
Steyer TV reklamlarına 51 milyon dolardan
fazla para harcayarak yarışa sonradan dahil
olabilmeyi başardı. Steyer bununla da yetinme-
yip, DNC tarafından uygulanan bir kriter olan
bireysel bağışçı sayısını karşılayabilmek için
Facebook reklamlarına 10 milyon dolardan
fazla para yatırdı. İnsanlardan küçük bağış-
larda bulunmalarını talep etti ve istediği sonucu
aldı. Böylelikle finansal kaynakların gücünün
seçim sürecindeki etkinliğini ortaya koydu.

[Yazı; Doktora çalışmalarını İngiltere War-
wick Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası Çalış-
malar bölümünde tamamlayan Dr. Oğuzhan
Yanarışı'tan alınmıştır.]

Amerika başkanlık seçimleri
Ümit BARAN
PANORAMA
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Türkiye bu yaptırımlara 

uymayacak
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu akdeniz'deki enerji
kaynaklarına yönelik faaliyetleri nedeniyle av-
rupa birliğinin (ab) yaptırım adımlarıyla ilgili
olarak da değerlendirmelerde bulundu. bakan
Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik de ab'nin yaptırım
kararı olmasına rağmen pek çok üye ülkenin bu
kararlara uymadığını anımsattı. ab'ye üyelik
müzakereleri yapan ülke olarak Türkiye'nin en
başından beri bu yöndeki yaptırımlara karşı ol-
duğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye bu yap-
tırımlara uymayacak. Çünkü aday ülkelerden ve
görüşme yapan ülkelerden de yaptırım açıkla-
malarına veya ab'nin kararına uymaları bekle-
niyor. ab, gerçekten dengeli ve tarafsız rol
oynamalıdır. ab dayanışmadan ötürü üye dev-
letlere destek vermelidir." yorumunda bulundu.

Lübnan’ı kadınlar yönetecek
Lübnan'da Hassan Diyab'ın 20 kişilik kabinesi, Orta Doğu'nun ilk kadın

Savunma Bakanı'na da ev sahipliği yapıyor
Lübnan'ın yeni hükü-
meti, hem kadın ba-
kanların sayısı hem de

Savunma bakanlığı makamına bir
kadının getirilmesiyle Orta Doğu'da
ilklere imza attı. ülkedeki mezhep
eksenli Müslüman ve Hristiyan si-
yasi grupların oluşturduğu 30 üyeli
Ulusal birlik Hükümeti, ekonomik
kriz üzerine başlayan protestolar-
dan sonra 29 Ekim 2019'da istifa
etmişti. Lübnan'daki İran ile beşşar
Esed rejimine yakınlığıyla bilinen
Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin
oluşturduğu 8 Mart bloku'nun des-
tekleriyle 19 aralık 2019'da hükü-
meti kurma
görevini alan
eski Eğitim ba-
kanı Hassan
Diyab, önceki
gün 20 üyeden
oluşan kabine-
sini açıkladı.
Yeni kabine,
kadın bakanla-
rın sayısı ve
makamı açı-
sından hem
Lübnan hem
Orta Doğu si-
yasetinde bir

ilki oluşturdu. Yeni hükümet, yüzde
30 oranında kadınlardan oluşuyor.

İlk kadın Savunma Bakanı

Hassan Diyab, hükümeti kurma
çalışmalarına başladığı ilk gün-
lerde, protestocuların talepleri
doğrultusunda küçültülmüş ve
kadın bakanlara yer verilen bir ka-
bine kuracağının sinyallerini ver-
mişti. ancak Savunma bakanlığına
da bir kadının getirilmesi, ilk ol-
masının ötesinde, halk için büyük
sürpriz teşkil etti. böylece hem
Orta Doğu hem arap dünyasında
Savunma bakanlığı makamını yö-

netecek ilk kadın, Hristiyan Orto-
doks bir aileye mensup Zeyne
aker adra oldu. başbakan Yardım-
cısı olarak da görev yapacak ad-
ra'nın yanı sıra kabinede yer alan
kadınlar şöyle: Enformasyon ba-
kanı Menal abdussamed, Gençlik
ve Spor bakanı Fertinye Uhanyan,
adalet bakanı Mari Kloud necm,
Çalışma bakanı Lemya ed-Du-
veyhi ve Göçmen bakanı Gada Şu-
reym. Sosyal medyada iki gündür
kadın bakanlar hakkında çeşitli
paylaşımlar yapılıyor.

İlklerin ülkesi

Önceki kabinenin
İçişleri bakanı
Raya Hasan,
Lübnan ve Orta
Doğu'da ilk defa
bu makama ata-
nan kadın olarak
tarihe geçmişti.
Orta Doğu'da
yüzde 29'luk
oranla en çok
kadın bakana
sahip ülke ün-
vanı, birleşik
arap Emirlikle-
ri'ndeydi.

Morales geri dönecek
Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden 

Devlet Başkanı Evo Morales, “Yeniden hükümete gelecek ve
demokrasiyi tesis edeceğiz. 3 Mayıs'ta halkın oyu ve vicdanıyla

demokratik bir şekilde geri döneceğiz” dedi
Evo Morales, siyasi sı-
ğınmacı olarak yaşadığı
Arjantin'in başkenti

Buenos Aires'teki Nueva Espana
Stadyumu'nda düzenenlenen Bo-
livya Çokuluslu Devleti'nin 14'üncü
yıl dönümü etkinliğinde taraftarla-
rıyla bir araya geldi. Morales, 14
yıllık hükümetinin icraatlerini an-
lattığı ve binlerce kişiye seslendiği
konuşmasında, şunları söyledi:
"Yeniden hükümete gelecek ve de-
mokrasiyi yeniden tesis edeceğiz.
Sağcıların, fasiştlerin yaptığı gibi si-
lahla ve kurşunla da yapmayaca-
ğız. 3 Mayıs'ta halkın oyuyla,
vicdanıyla, pasif ve demokratik bir
şekilde geri döneceğiz. Benim Bo-
livya'ya dönmemi istemiyorlar, size
şunu söylemek isterim ki, Boliv-
ya'da sağı devirmek için siyaset
yapmaya devam edeceğim. Hiçbir
korkum yok, biz halkız ve önemli
bir gücüz."

IMF'siz Bolivya
mümkün

Morales, Amerikan
Devletleri Örgütü'nün
(OAS) 20 Ekim'deki
seçimlerde usulsüzlük
belirlediği ra-
pora ilişkin,
"OAS'ın nihai
raporu ne
diyor?
226

sandıkta usulsüzlük buldu. Bu
rakam yüzde birden daha az, Bo-
livya'da 35 bin sandık var. 226 san-
dığın oyu olmadan da geçen yıl
seçimleri kazanırdık." diye konuştu.
İstifa ettiği sürecin ise "darbe" oldu-
ğunu vurgulayan Morales, "Bu,
ABD'nin yerlilere, zenginlerin fakir-
lere yaptığı bir darbedir. Bir de bazı
sağcı faşist grupların İncil'i dikta-
törlük için, halkı ve Wiphala'yı kü-
çümsemek için kullanmasını
anlayamıyorum." ifadelerini kul-
landı. Morales, "Bizi affetmediler
çünkü kapitalizm ve IMF olmadan
özgür ve egemen bir Bolivya'nın
mümkün olduğunu gösterdik."
dedi. Etkinliğe, Bolivya'da 3 Ma-
yıs'ta düzenlenecek genel seçim-
lerde Morales'in daha önce
liderliğini yaptığı Sosyalizm Hare-
keti Partisi'ni temsil edecek devlet
başkanı adayı Luis Arce de katıldı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartış-
malı seçimleri ilk turda kaza-

nan Evo Morales, hile
iddialarıyla sokaklara
çıkan muhaliflerin şiddet
eylemlerine dönüşen
protestoları, polisin is-
yanı ve nihayetinde or-
dunun çağrısının

ardından, istifa et-
mişti.

ÇAVUŞOĞLU, LİBYA’YA

İLİŞKİN BİRBİRİNDEN
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Filistin
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre,
Abbas ile Fransa Cumhurbaşkanı Em-
manuel Macron Ramallah'taki Baş-

kanlık binasında bir araya geldi. İkilinin
görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ile Filis-
tin meselesi siyasi çözüm sürecinde gelinen son
noktayı değerlendirdikleri ve görüş alışverişinde
bulundukları aktarıldı. Abbas görüşme sırasında,
ülkesinin "iki devletli çözümü ve uluslararası ka-
nunlar doğrultusunda barışın tesis edilmesini
destekleyen" tavrından ötürü Macron'a teşekkür
etti. Fransa ve Avrupa'nın, İsrail'in uzlaşmaz tavrı
ve ABD'nin de İsrail'den yana konum almasının
ardından çıkmaza giren siyasi çözüm sürecinin
kurtarılması konusunda önemli rol oynadığına
değinen Abbas, şu ifadeleri kullandı: "Başta
Fransa olmak üzere iki devletli çözüme inanan
Avrupa ülkelerinin, 1967 sınırlarında başkenti
Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımasını ar-
zuluyoruz. Bu, Fransa ve Avrupa'nın desteklediği
çözüm sürecini kurtaracak ve halkımıza barış ve
istikrarın tesis edilebilirliği umudunu verecek ger-
çek bir çıkış yolu olacaktır."

Avrupa'ya baskı

Filistin'de yapılması planlanan genel ve devlet
başkanlığı seçimlerine de değinen Abbas, bu se-
çimlerin işgal altındaki Kudüs'te de yapılması için
çalıştıklarını belirterek, bu konuda Fransa ve Av-
rupa'dan İsrail'e baskı uygulamasını istedi. Mac-
ron ise görüşmede, ülkesinin iki devletli çözümü
destekleyen tavrını yineledi ve Filistin halkına,
kendi kurumları ve ekonomisini oluşturması için
destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. 5.
Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere dün
İsrail'e gelen Macron, sonrasında Filistin tarafına
geçmişti.
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T ürk edebiyatının önemli yazar ve
şairlerinden Ahmet Hamdi Tanpı-
nar, vefatının 58'inci yılında anılı-

yor. "Huzur", "Saatleri Ayarlama
Enstitüsü" ve "Beş Şehir" eserleriyle oku-
yucuların kalbinde yer edinen Tanpınar, 23
Haziran 1901'de Kadı Hüseyin Fikri
Efendi ile Nesime Bahriye Hanım'ın
üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da dün-
yaya geldi. Farklı şehirlerde okuduğu ilk-
okul, ortaokul ve lisenin ardından bir yıl
kadar baytar mektebinde eğitim alan Tan-
pınar, lise öğrencisiyken şiirlerinden tanı-
dığı Yahya Kemal Beyatlı'nın etkisiyle
1919'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi'ne girdi. Fakülteyi "Şeyhi'nin Hüs-
rev ve Şirin'i" adlı teziyle 1923'te bitiren
yazarın hocaları arasında Beyatlı'nın yanı
sıra Cenap Şahabettin, Necip Asım, Rıza
Tevfik, Fuad Köprülü, Ferit Kam, Yusuf
Şerif Kılıçel, Ali Ekrem Bolayır, Hüseyin
Daniş gibi isimler yer aldı. Tanpınar, adını
ilk kez 1920'de "Altın Kitap" dergisinde ya-
yınlanan "Musul Akşamları" şiiriyle duyu-
rurken, mezuniyetinin ardından Erzurum,
Konya, Ankara ve İstanbul'daki farklı
okullarda estetik, mitoloji ve edebiyat öğ-
retmenliği yaptı.

Estetik algısı yeni bir boyut
kazandı

Şiir zevkinin oluşumunda özellikle Beyatlı
ile Ahmet Haşim'in etkisi olduğunu yazı-
larında da aktaran Tanpınar'ın eserleri
"Dergah", "Milli Mecmua", "Hayat",
"Görüş", "Ülkü", "Varlık", "Oluş", "Kültür
Haftası" ve "Aile" dergilerinde okuyucuyla
buluştu. Eleştirmen Doğan Hızlan, 26 ya-
şındayken Fransız şair Paul Valery'yi oku-
duktan sonra estetik algısı yeni bir boyut
kazanan Tanpınar için, bir televizyon
programında şunları kaydetti: "Tanpınar'ın
önemi, birçok estetik soruna yanıt ara-
ması. Sadece romancı ya da şair olarak
kalsa, bu türde iyi yapıtlar vermiş biri ola-
rak değerlendirilir, edebiyat tarihi açısın-
dan ona göre yargılanırdı. Ama Tanpınar
bizim kimlik sorunumuz üzerine çok dü-
şünmüş. Doğu-Batı, bence her yazarın
düşünmesi gereken bir sorunsal. Bugün
de düşünmesi gereken, yarın da düşünüle-
cek bir sorunsal. Tanpınar buna yanıt
ararken estetik serüvenin coğrafyasını ge-
nişletiyor." Usta edebiyatçının ilk düz ya-

zısı ise 20 Aralık 1928'de yine "Hayat" der-
gisinde çıkarken, farklı bir çalışma alanı
olarak çeviriye de başladı ve 1929'da E. T.
A. Hoffmann'ın "Kremon Kemanı" ile
Anatole France'tan "Kaz Ayaklı Kraliçe
Kebapçısı" adlı kitapları çevirdi. Ahmet
Kutsi Tecer ile 1930'da Ankara'da "Görüş"
dergisini çıkarmaya başlayan Tanpınar,
1932'de Kadıköy Lisesi'ne, 1933'te ise es-
tetik mitoloji dersi vermek üzere Sanayi-i
Nefise Mektebi'ne atandı.

Radikalist bir Batıcı

Tanpınar, kendi ifadesiyle
1932 yılına kadar "radi-
kalist bir Batıcı" olup
Doğuyu tama-
mıyla reddeder-
ken,
sonrasında
ise yenileş-
menin ge-
reğine
inanma-
sına rağ-
men
Osmanlı
medeniye-
tinin ve
büyük değer-
lerin giderek
kaybolmasın-
dan gelen bir
hüzün de yaşadı
Ahmet Hamdi Tanpınar,
1939'da İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakülte-
si'nde yeni kurulan "19.
Asır Türk Edebiyatı Kür-
süsü"nde profesör olarak
görev alırken, Tanzimat'tan
sonraki Türk edebiyatının
tarihini yazmakla görevlendi-
rildi ve İslam Ansiklopedisi’ne de
maddeler yazdı. Kırklareli'nde topçu teğ-
meni olarak 1940'ta vatani görevini yapan
yazar, 1942'de CHP Kahramanmaraş
Milletvekili olarak Meclis'e girse de siya-
sete girmekten hiç memnun olmadı. Tan-
pınar, şiirlerinden çok romanları ve
edebiyat tarihi araştırmalarıyla tanınırken,
edebiyatçılığının yanı sıra kişiliğiyle de dik-
kati çekti. İlk kez 1944'te tefrika halinde
yayınlanan "Mahur Beste" adlı romanı

1975'te basılan Tanpınar, eserini Lale Dev-
ri'nin ünlü hanende ve bestekarı Eyyübi
Ebubekir Ağa'ya ithaf etti. Türk musiki-
siyle de ilgilenen, eserlerinde zaman duy-
gusunu, mazi düşüncesi ve rüya estetiğini
sıkça işleyen yazar, psikolojik tahlillere
geniş yer verdiği hikaye ve romanlarında
batılılaşma ve gelenekler arasında kalan
kişilere odaklandı.

Çare sığınağına dönüşür

Tanpınar hakkında geniş çalışmalar yapan
İnci Enginün, Tanpınar'ın insanı ele

alış şekline yönelik, "İnsa-
nın, etrafındaki terki-

bin bir parçası
olduğuna ina-

nan yazar, on-
ları geniş

çevrele-
riyle, bir
ufacık
hadisede
derinleş-
tirilen
psikolo-
jileriyle
verir.

Bunu ya-
parken de

imajlarla
zengin, Türk-

çenin en yüksek
mizahi ve ironik

üslubuyla, onları ve
hayat karşısındaki tavır-
larını anlatır." tespitinde
bulundu. Enginün, Tan-
pınar'ın hiçbir sözünü
bağıra çağıra, abartılarla

anlatmadığına işaret ede-
rek, "Onun kısık sesle anlat-

tıkları ise hiç ummadığımız
anda bir çare sığınağına dönüşür.

Okuyucusunun içinde devam eden sesi,
cümle cümle en muhtaç olduğumuz
anda, aydınlatıcı bir ufku gözler önüne
serer. Sanıyorum Tanpınar’ın git gide
artan etkisi, insanı büyüsüne alan güçlü
anlatımının okuyucuda yaşamasından
kaynaklanmaktadır." değerlendirmesini
yaptı. Tanpınar'ın 1948'de tefrika halinde
yayımlanan "Huzur" eseri, 1949'da kitap
haline getirilerek okuyucuyla buluştu. Bir

süre Milli Eğitim Müfettişliği de yapan
Tanpınar, 1949'da İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü'nde yeniden görev yapmaya baş-
ladı.

Vefatı sonrası kitabı basıldı

Usta edebiyatçının, Türk insanının Doğu
ile Batı arasında bocalamasını irdeleyen
"Saatleri Ayarlama Enstitüsü" eseri
1961'de yayımlandı. Hüseyin Su tarafın-
dan "Bütün yazdıklarının iklimini, biriki-
mini paylaşmalarının yanında, dili ve
üslubu, kurduğu tahkiye dünyası, zaman,
rüya, musiki, kadın, ölüm, hayat, ikinci
hayat ve ikinci ben… gibi kendine özgü
anlatım renkleri açısından da sanatçı kişi-
liğinin romancıdan sonra gelen sıfatı ol-
muştur." şeklinde anlatılan Tanpınar,
kendisinin şiirle ilgisini ise şöyle tarif etti:
"Şiirde dolayısıyla kendimin, hikaye ve ro-
manlarımda kendimle beraber mümkün
olduğu kadar hayatın ve insanların -ben-
den başkalarının- peşindeyim." "Mahur
Beste" ve "Huzur" eserleriyle birlikte üç-
leme oluşturan, Anadolu'da süren Kurtu-
luş Savaşı ile İstanbul'daki aydınlarla
halkın farklı kesimlerinden insanların de-
ğişen hayatlarını işleyen "Sahnenin Dışın-
dakiler" kitabı ise 1950'de tefrika edilip,
vefatından sonra 1973'te basıldı.

Her haliyle milli 

İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve
Konya şehirlerini doğal, tarihi ve kültürel
yapılarıyla anlattığı "Beş Şehir" isimli eseri
de kaleme alan Tanpınar, romanlarında
gerçekçi ve sosyal sorunlara eğilen tarzıyla
dikkati çekti. Mehmet Kaplan'ın tarifiyle
"Kelimenin en hakiki manasıyla Avrupalı
fakat aynı zamanda da en derin ve güzel
bir şekilde milli" olan Tanpınar, edebi ese-
rin ana unsurlarını mükemmeliyet, hayat
tecrbesi ve dil temellerine oturttu. Geçir-
diği kalp krizi nedeniyle 23 Ocak 1962'de
İstanbul'da vefat eden usta edebiyatçı,
Aşiyan Mezarlığı'nda Yahya Kemal’in
mezarının yanı başına defnedildi. Mezar
taşında, kendi dizeleri olan "Ne içindeyim
zamanın/Ne de büsbütün dışında" ifade-
leri yazılan Tanpınar'ın tamamlayamadığı
ve öldükten sonra notları içerisinden to-
parlanarak yayına hazırlanan romanı "Ay-
daki Kadın" 1987'de basıldı.

"Huzur", "Mahur Beste", "Sahnenin Dışındakiler",
"Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Ay'daki Kadın", "Şi-
irler", "Bütün Şiirleri", "Seçmeler", "Abdullah Efen-
di’nin Rüyaları", "Yaz Yağmuru", "Hikayeler", "Tevfik

Fikret Hayatı Şahsiyeti Şiir ve Eserlerinden Parçalar",
"Namık Kemal Antolojisi", "19. Asır Türk Edebiyatı Ta-
rihi", "Yahya Kemal", "Edebiyat Üzerine Makaleler",

"Mücevherlerin Sırrı", "Edebiyat Dersleri", "Beş
Şehir", "Yaşadığım Gibi", "Ahmet Hamdi Tanpı-

nar’ın Mektupları", "Tanpınar’dan Hasan Ali
Yücel'e Mektuplar"
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Sinema sanatçısı Selda Alkor, Türk sinema-
sının ve bu sektörde çalışanların şartlarının
bugünkü seviyeye ulaşmasında Yeşilçam'ın
rolünün büyük olduğunu söyledi

Sinema sanatçısı Selda Alkor, yaptığı
açıklamada, Türk sinemasında başa-
rılı birçok oyuncunun olduğunu ifade

etti. Oyuncuların belli bir okuldan ya da bir yer-
den gelmiş olmasının önemli olmadığını belirten
Alkor, "Oyunculuk öyle bir şey ki doğal, kalbiniz-
deki, beyninizdeki her şeyi aktarabilmektir. O
zaman siz orada kendinizi buluyorsunuz." dedi.
Belli standartlardaki oyuncuya seyircinin "Aman
ne kadar yapmacık" dediğini aktaran Alkor, "Kal-
binizden nasıl geçiyorsa, beyniniz nasıl hükmedi-
yorsa öyle oynamaya mecbursunuz. Haluk
Bilginer de bütün eğitimine rağmen son derece
doğal oynayabilen bir oyuncu. Ödüller, bu piya-
saya gönül vermiş arkadaşlarımın hakları, hakkı-
mız daha doğrusu..." diye konuştu. Yeni
projelerde genç oyuncuların daha çok tercih edil-
diğine dikkati çeken Alkor, eski oyuncuların sek-
törde çok fazla yer almadığını vurguladı. Bunun
üzücü bir durum olduğunu dile getiren Alkor,
şöyle devam etti: "Hikayeler sadece genç insanla-
rın üzerine kurulmuş gibi gidiyoruz. Bakalım ne-
reye kadar gidecek. Tabii ki çok takdir ettiğim,
beğendiğim genç oyuncular var. Çok beğendi-
ğim, 'içinde neden olamadım' diye üzüldüğüm
filmler var. Türkiye'de çok büyük prodüksiyonlar
yapılıyor. 'Müslüm', 'Naim', 'Ayla' gibi büyük
prodüksiyonlarla yapılmış filmler var. Eski Türk
filmleri tadında olan yapımlar. Türk sinemasının
belli bir aşamada olması, birçok pazarları bul-
ması beni gerçekten mutlu ediyor."

Yeşilçam olmasaydı olmazdık

Alkor, sinemada Yeşilçam'ın önemine de değine-
rek, "Çektiğimiz sıkıntılar, yıllarca hiçbir sosyal
güvencesi olmadan yaptığımız çalışmalar demek
ki artık yerini buldu ki gençlerimiz mutlu mesut
çalışıyor ve çok da iyi paralar alıyorlar. Helal
olsun hepsine. Unutmasınlar ki Yeşilçam olma-
saydı bugünkü duruma ulaşmak zordu. O dö-
nemde hem Türkiye'deki birtakım siyasal olaylar,
hem bizim sıkıntılarımız, belli haklardan istifade
edemememiz Türk sineması olarak bizi çok ile-
riye götürmemişti. Şimdi her şey inşallah çok
daha farklı olacak diye düşünüyorum." ifadele-
rini kullandı. Türk sinemasına katkıda bulunan
çok sayıda genç oyuncu olduğunu anlatan Alkor,
Timuçin Esen, Erkan Petekkaya, Birce Akalay,
Serenay Sarıkaya'nın önemli yapımlarda yer al-
dığını dile getirdi.

Dizi bölümlerinin süresi dozunda olmalı

Selda Alkor, dizilerin sürelerinin çok kısa ya da
uzun değil, dozunda olması gerektiğinin altını
çizdi. TRT 1'de 1983'de yayınlanan, senaryo-
sunu Attila İlhan'ın yazdığı "Kartallar Yüksek
Uçar" dizisinin örnek bir süre ekranlarda kaldı-
ğını dile getiren Alkor, " şöyle konuştu: "Dizinin
süresi seyirciyi bıktırmamalı. 'Kartallar Yüksek
Uçar' bittiğinde insanlar 'ah niye bitti' diye hayıf-
lanıp durdular. Ondan sonra süreler uzamaya
başladı. 90 dakikalık bir dizi, bölümü bir film bo-
yutunda. Türk sinemasındaki filmler 90, 100 da-
kika. Bu süre dizi için fazla. Çalışanlar açısından
çok rahatsız edici bir durum. Bugün dizi süreleri
uzun ama nedenlerini bilemiyorum. Dizi sürele-
rinin uzun olması oyuncuları da yoruyor. Bu sü-
reler nasıl kısıtlanmalı diye bakanlarla da
yapımcılarla da görüştük. Herkes kendi doğrusu-
nun peşinde koşuyor. Dizilerin çok uzun olma-
ması gerektiğine inanıyor ve savunuyorum."

TiyaTro, dizi ve sinema oyuncusu
Ayşen Gruda, Erman ailesinin or-
tanca kızı olarak 1944'te, İstanbul

Yeşilköy'de Osmanlı döneminde karargah ola-
rak kullanılan, aynı zamanda Halid Ziya
Uşaklıgil'in kitaplarını yazdığı köşkte dünyaya
geldi. Sanata düşkün bir aileye sahip olan
Gruda, gençlik günlerini kardeşleriyle birlikte
tiyatrocu olan annesinin gölge oyunlarını izle-
yerek geçirdi. Çocuk yaşta Ermeni komşuları-
nın taklidini yaparken yeteneği keşfedilen
sanatçı, makinist babasının vefatıyla eğitimini

yarıda bırakarak çalışma hayatına atıldı.

Oyuncu olmak zorundayım

İlk kez 1962'de "Kongre Eğleniyor" adlı vodvil-
deki küçük bir hizmetçi rolüyle Tevfik Bilge'nin
turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa
başlayan Gruda'nın ablası Ayten Erman ile
kardeşi Ayben Erman da kendisi gibi oyuncu-
luğu seçti. Sanatçı, bu turneler sırasında An-
kara Meydan Sahnesi'nde tanıştığı tiyatro
oyuncusu Yılmaz Gruda ile 1965'te evlendi.
Kızları Elvan doğunca bir süre tiyatroya ara 

veren Gruda, 1976'da boşandıktan sonra da
eşinin soyadını kullanmaya devam etti. İşini
inanarak yapan ve yaptığı hiçbir şeyden pişman
olmadığını söyleyen Gruda, 1977'de televiz-
yonda yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı
"Domates Güzeli Nahide
Şerbet" karakterinin ar-
dından "Domates Gü-
zeli" olarak anılmaya
başlandı. "Domates Gü-
zeli" karakterini "Dişi bir
Şarlo" olarak tanımlayan
sanatı, bir söyleşide, bu
rolle içindeki
"Kavuklu"yu yakaladığını
dile getirdi. Ayşen Gruda
bir röportajında oyuncu

olma hikayesini ise şöyle anlatmıştı: ''Ben çok
hevesliydim, 5 yaşından beri oyuncu olmak isti-
yordum diye bir şey yok. Her şey ihtiyaçtan
olur. Ben yeteneğimi bilmiyordum ama oyuncu
olmak zorundaydım. Ablam Ayten Erman, ti-

yatro için öldü dirildi ve tiyat-
rocu oldu. Benim aklımın
ucunda yoktu, hiç öyle bir şey is-
temiyordum. Fakat babam
ölünce çalışmak zorunda kal-
dım. Daha lise 2 öğrencisiydim.
Evde geçim sıkıntısı başladı.
Kardeşim küçüktü, ablamla ben
anneme yardımcı olmak zorun-
daydık. Ablam aracı oldu,
oyuncu oldum. Yoksa çok güzel
okuyan bir çocuktum. Avukat

olmak istiyordum.''

Adile Naşit'le birlikte oynadı

Türk sinemasının sayılı komedyen kadın oyun-
cularından Gruda, daha sonra yakın arkadaşı
ve komşusu Adile Naşit'le birlikte "Dahi" dediği
Ertem Eğilmez filmlerinin ana kadrosunda yer
alarak, sayısız karaktere imza attı. Gruda, 14
yaşında adım attığı, hiç tiyatro eğitimi alma-
dan, kendi deyimiyle "ustalarını izleyerek" öğ-
rendiği oyunculuk hayatında ayrıca Yeşilçam'ın
unutulmaz isimleriyle birlikte onlarca filmde
oynadı. Bugüne kadar hep yan karakterlerde rol
alan Gruda, bu duruma rağmen adından söz
ettirmesine ilişkin bir röportajında şunları kay-
detmişti: "Arzu Film ekolünden geliyorum.
Orada hepimiz hakkımızla çalıştık.”

Hey gidi Ayşen Gruda
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Basketbol THY Avrupa Ligi 21. hafta
maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam
İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ta-
kımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkin-
lik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te

başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Li-
gi'nde 8 galibiyet, 12 yenilgiyle 11. sırada
yer alıyor. AX Armani Exchange Milan ise
10 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8. sırada bulu-
nuyor. Fenerbahçe Beko, Avrupa kupala-

rında 530. maçına yarın AX Armani
Exchange Milan karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa arena-
sında oynadığı 529 karşılaşmada 303
galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. 

Fenerbahçe'nin rakibi Milan
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Aytemiz Alanyaspor forması giyen Caulker, "Geçtiğimiz
yıl buraya geldiğimde aslında bir bebek gibiydim, daha
gözlerim açılmamıştı. Nereye geldiğimin, nasıl bir 
ortama gireceğimin hiç farkında değildim" dedi

A ytemiz Alanyaspor'un İngiliz savunma
oyuncusu Steven Caulker, kariyerinde
ilk kez Büyük Britanya dışında bir ta-

kımda forma giydiğini ve bunun da Antalya
gibi güzel bir şehirde olduğu için çok şanslı ol-
duğunu söyledi. Caulker, yaptığı açıklamada,
"Geçtiğimiz yıl buraya geldiğimde aslında bir
bebek gibiydim, daha gözlerim açılmamıştı.
Nereye geldiğimin, nasıl bir ortama gireceği-
min hiç farkında değildim. Fakat gerçekten şu
an çok mutluyum. Kaderim, güzel, süslü keli-
melerle yazılmış ki Alanyaspor gibi güzel bir
kulüpteyim. Alanya gibi bir şehirdeyim. Ta-
kımda arkadaşlık çok iyi, çok güzel bir ortam
var. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum."
ifadelerini kullandı. İngiliz futbolcu, Alanya'da
yaşamaya hızlı bir şekilde alıştığını belirterek,
"Turistik bir şehir olması bizim adapte olma-
mızda önemli bir rol oynadı. Gerek kulüp,
gerek şehir bu konuda bize çok yardımcı oldu.
Şehirdeki nüfusun çoğunun İngilizce konuş-
ması işimizi daha da kolaylaştırıyor. Mutlu-
yum, kendimi şanslı hissediyorum. Başlangıç
seviyesinde de olsa Türkçe öğreniyorum.
Tamam, hadi, hadi, biraz biliyorum (Türkçe)."
şeklinde konuştu.

Avrupa'da oynamak istiyorum

Ligin ilk yarısında beklemedikleri puan kayıp-
ları yaşadıklarını belirten 28 yaşındaki fut-
bolcu, "Özellikle sahamızdaki Sivas ve
Göztepe maçı gibi. Genel anlamda iyi bir ilk
yarı geçirdik, umarım ikinci yarıda daha güçlü
devam edip, daha fazla puan toparlarız. İlk
yarıda hesapta olmayan puan kayıplarını ya-
şamasaydık daha üst sıralarda olabilirdik.
Ligin ikinci yarıları çok zorlu geçiyor. Takım
olarak hazırız, çıtayı yüksek tutmamız gerek.
Umarım lig sonunda Avrupa'ya giden takımlar-
dan biri oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Hala Avrupa'da oynama konusunda çok is-
tekliyim. Çok çalışıyorum ve her gün daha
fazla üstüne koymak istiyorum." şeklinde ko-
nuşan Steven Caulker, "Geçmiş dönemde kari-
yerime çok iyi bir başlangıç yapmıştım ama
her insanın yapabileceği birkaç hatadan birini
yaptım, bu da kariyerimde bazı iniş ve çıkış-
lara sebep oldu. Tottenham'da bir sezonda
28 maç oynadım ama o yaşlarda biraz genç-
tim, çılgın dönemlerimdi. Daha fazla oyna-
mak istiyordum. Bir hocamız vardı, bana
istediğim kadar forma vermiyordu. Aslında
bu tecrübeyle geçmişe dönüp baktığımda,
daha sabırlı olabilirdim. Ama her şeyin bir
sebebi var. Şu an buradayım ve oldukça
mutluyum. Avrupa'da oynama isteğim var
ama olduğum yerde de mutluyum. Alanyas-
por'la Avrupa'da oynamak istiyorum." ifade-
lerini kullandı. Süper Lig'deki şampiyonluk
yarışını da değerlendiren Caulker, "Sivass-
por iyi bir iş başardı. Oynadığı futbol ve top-
ladığı puanlarla ligin zirvesinde yer alıyor.
Türkiye Ligi'ni dışarıdan takip eden insanlar,
büyük takımlardan birinin şampiyon olabile-
ceğini düşünüyorlar ama biz de iyi bir takı-
mız. Performansımızı daha yukarıya
çekersek belki şampiyonluk ya da ilk dördün
içerisinde bitirebileceğimizi düşünüyorum."
şeklinde konuştu. Liverpool ve Tottenham
gibi önemli takımların da formasını giyen İn-
giliz futbolcu, Premier Lig ve Süper Lig ara-
sındaki farklarla ilgili olarak, şöyle
konuştu:"Arada tabii ki farklılıklar var. İngil-
tere'deki mücadele oranı daha yüksek. Özel-
likle İngiltere'de topun oyunda kalma süresi
daha fazla. Türkiye'de bu biraz daha az, top

oyun dışında çok fazla kalıyor. Defans oyun-
cuları olarak Türkiye'de çok fazla topla oy-
nayabiliyoruz. Rakip takımlar buna müsade
ediyor ya da biz bunu başarabiliyoruz. Hava
koşulları çok farklı. İngiltere'deki ortam da
futbola daha elverişli. Özellikle tribünlerin
dolu olması futbolcuları artı yönde motive
ediyor. Türkiye'de üzerinde durması gereken
konulardan biri de bu. Taraftarların kulüp-
lere bağlılığının daha da artması gerek.
Büyük takımlara gittiğimizde elbette stat-
larda 40-50 bin kişi görebiliyorsunuz ama
örnek vermem gerekirse Kasımpaşa Stadı'na
gittiğiniz zaman oraya gelen seyirci sayısı
belli. Türkiye'nin bunu geliştirmesi gereki-
yor." Türkiye'de çok önemli oyunculara karşı
mücadele etme şansı bulduğunu kaydeden
Caulker, "Türkiye'de Falcao, Muric gibi
önemli hücum oyuncuları var. Doğrudan isim
vermek istemiyorum ama Kasımpa-
şa'nın hücum oyuncularına
karşı zorlandığımı söyleye-
bilirim. Agresif, hızlı ve
sert hücumu seven
oyuncular olduğu
için ligin ilk yarı-
sındaki maçta bizi
zorlamışlardı.
Evimizde galip
gelmiştik ama
defans oyuncu-
ları için o gün
çok problem çı-
karmışlardı."
değerlendirme-
sinde bulundu.

Liverpool tarih
yazıyor

Yalnızca 6 ay forma
giymesine rağmen insan-
ların kendisini hala Liverpool
oyuncusu olarak hatırladığını ak-
taran İngiliz futbolcu, Liverpool'un bu
sezon şampiyonluğa ulaşacağına emin oldu-
ğunu söyledi. Liverpool'un büyük tarihi ile
çok özel bir takım olduğunun altını çizen
Steven Caulker, "Bu sezon şampiyonluğa ga-
ranti gözüyle bakıyorum. Çünkü Tottenham
maçındaki galibiyetle birlikte bunu bir kez
daha perçinlediler. Liderlik koltuğunda çok
sağlam bir yerleri var. Onu kaybedeceklerini
düşünmüyorum. Bence bu senenin şampi-
yonu kesinlikle Liverpool. Arsenal namağlup
şampiyon olmuştu. Liverpool'un da namağ-
lup şampiyon olacağını düşünüyorum." ifa-
delerini kullandı. Tottenham'ın da Mourinho
ile iyi bir başlangıç yaptığını aktaran Caul-
ker, "Mourinho ve Tottenham güzel bir bir-
leşme oldu. Başarılı olacağına inanıyorum."
dedi. Deneyimli oyuncu, "Birlikte oynadığın
en iyi oyuncu kimdi?" sorusuna, "Beraber
oynadığım en iyi oyuncu Gareth Bale. Özel-
likle Tottenham'dan ayrılıp Real Madrid'e
gitmeden önce harika bir performans ortaya
koydu. Onunla aynı sahayı paylaştığım için
kendimi özel hissediyorum. Çünkü çok özel
bir oyuncuydu." yanıtını verdi. Steven Caul-
ker, oynadığı en iyi statla ilgili olarak ise,
"Emirates Stadı diyebilirim, orada çok özel
bir hava var. Çok klas bir stat. Emirates'te
oynamak gerçekten zevk veriyor. Ama at-
mosferden bahsedeceksek kesinlikle Anfield
derim. Oranın gerçekten farklı bir atmosferi
var. Oyuncuya gerçekten itici bir güç katı-
yor." açıklamasını yaptı.
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Tekvando poomse kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Kübra
Dağlı, takım arkadaşının sakatlanması nedeniyle katılamadığı 2019 Avrupa Şampiyo-

nası'nın üzüntüsünü 2020 Dünya Şampiyonası'ndan çıkartmak için sıkı çalışıyor

İngiltere Milli Takım formasını ilk kez giydiği maçın,
Zlatan İbrahimovic'in de unutulmaz röveşata golünü attığı

İsveç karşılaşması olduğunu anlatan Caulker şöyle konuştu
"Kariyerime baktığım zaman, milli takımda oynadığım ilk maç
beni çok mutlu ediyor. ZlatanIbrahimovic'e karşı oynamıştım. O

karşılaşmaya ilk 11'de başladım. İlk milli maçımda ilk golümü at-
mıştım. Kaybettik ama beni onurlandıran bir gündü. 75. daki-
kada oyundan çıktığımda 2-1 öndeydik. Kenara gelirken gol
attığım için çok mutluydum. Maalesef o gün kaybettik. Gol-

lerin 4'ünü Ibrahimovic atmıştı, birini o unutulmaz röve-
şata golüyle attı. İlk milli maçımda Zlatan'ın
röveşatasına şahitlik etmek çok önemliydi. O

gece Ibrahimovic'in kahramanlık
gecesiydi."

Milli maç 
çok önemliydi

Kübra şampiyona
için hazırlanıyor 
Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, yap-
tığı açıklamada, tekvandonun hayatı-
nın tamamı olduğunu belirterek,
gününün 5-6 saatini salonlarda an-
trenman yaparak geçirdiğini söyledi.
Tekvando sayesinde disiplinli olmayı
öğrendiğini dile getiren milli sporcu,
herkesin en az bir sporla ilgilenmesi
gerektiğini belirtti. Kübra Dağlı, 2019
senesinin kendisi açısından pek iyi
geçmediğinin altını çizerek, "Aslında
2019 yılı güzel başlamıştı. Türkiye
şampiyonu oldum. Milli takım kam-
pına seçildim. Ülkemi iki kategoride
de temsil edecektim. Her şey yolun-
daydı ama takım arkadaşım, partne-
rim sakatlandı. O yüzden 2019

Avrupa Şampiyona-
sı'na katı-

lamadım. Bu yıl mayıs ayında Dani-
marka'da yapılacak dünya şampiyo-
nasına hazırlanıyoruz. Ondan bir
hafta sonra da Türkiye şampiyonası
var. Hazırlıklarımız tüm hızıyla
devam ediyor. Sıkı çalışıyoruz. İnşal-
lah 2019'un üzüntülerini dünya şam-
piyonasından çıkartacağız." diye
konuştu.

Sadece futbola ilgi olmasın

Türkiye'de sadece tekvandonun
değil her sporun ve sporcunun
değer görmesi gerektiğinin altını
çizen sporcu, ülkede futbol
dışında diğer spor dalla-
rının ilgi görmedi-
ğini söyledi.

İsmail’e nazar değdi
Granada'nın Badalona'yı 3-1 yendiği maçın
2. dakikasında gol atan İsmail Köybaşı 36.
dakikada sakatlanarak oyundan çıktı
İspanya futbol Kral Kupası 3. turunda
Badalona'yı 3-1 yenerek eleyen Grana-
da'nın ilk golünü atan İsmail Köybaşı sa-
katlandı. Kral Kupası'nda tek maç
üzerinden oynanan 3. tur müsabakala-
rında 3. ligden Badalona ile deplasmanda
karşılaşan Granada'da İsmail Köybaşı ilk
11'de sahaya çıktı.Karşılaşmanın 2. daki-
kasında, Fenerbahçe'de oynadığı dönem-
den de takım arkadaşı olan Roberto
Soldado'nun kafa vuruşuyla verdiği asistte
topla buluşan Köybaşı, attığı golle Grana-
da'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın 36. dakika-
sında sağ bacağında kas çekmesi
sakatlığından oyuna devam edemeyen
Köybaşı, Antonio Puertas ile değiştirildi.
Granada'da ilk sezonunu geçiren ve lig
maçlarında yedek
bekletilen Köy-
başı, kırmızı be-
yazlı formayla ilk
golünü attı. Nor-
mal süresi 1-1
sona eren maçın
uzatmalarında,
Maxime Gona-
lons (Dk. 102) ve
Carlos Fernandez
(Dk. 110) ile gol-
ler bulan Gra-
nada, sahadan
3-1 galip ayrılarak
bir üst tura adına
yazdırdı. Öte yan-
dan Kral Kupası 3. turunda oynanan
diğer maçlarda, deplasmanda 3. lig takımı
İbiza'yı uzatma dakikalarının oynandığı
90+5'te Antoine Griezmann'ın attığı golle
2-1 yenen Barcelona ve diğer bir 3. lig ta-
kımı Unionistas Salamanca'yı 3-1 yenen
Real Madrid de kupada son 16'ya kaldı.
Teknik direktör Sergio Gonzalez'in terci-
hiyle dinlendirilen Enes Ünal ve Sergi Gu-
ardiola'dan yoksun olan Valladolid ise 2.
lig takımlarından Tenerife'ye deplasmanda
2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Göztepe'nin Süper Lig'de en fazla forma
giyen ismi olan kulübün efsane isimlerinden
"Koca Kaptan" lakaplı Gürsel Aksel'in is-
mini taşıyan yeni stat, 26 Ocak Pazar günü
Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilk maça
ev sahipliği yapacak. Edirne'nin Uzunköprü
ilçesinde 1937 yılında dünyaya gelen Gürsel
Aksel ile ağabeyi Güler Aksel, 1955'te Ma-
nisa Gençlik'te forma giydikleri dönemde
Göztepe'ye transfer oldular. Gürsel Aksel'in
ağabeyi Güler, Göztepe'de profesyonel söz-
leşme imzalayan ilk isim olarak tarihe geçti.
1955'ten itibaren Göztepe formasını çıkar-
mayan Gürsel Aksel, 1959'da başlayan
Süper Lig'de aralıksız 14 sezonda 390 maça
çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte ligde en fazla
maça çıkan oyuncu konumunda bulunan
Gürsel Aksel, attığı 79 golle, 145 gol kayde-
den Fevzi Zemzem'den sonra en golcü isim
unvanına sahip. A Milli Futbol Takımı'nda
da çıktığı maçlarda 1 gol attı.

Göztepe açılışı bekliyor



CUMA 24 OCAK 2020

SPOR 15

Z iraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1.
Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurums-
por'a 3-2 yenilerek bu organizasyona veda

eden Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı,
sezonun ikinci yarısı itibarıyla sıkıntılı bir süreç
yaşadıklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından
düzenlenen basın toplantısına katılan Avcı,
"Maçın değerlendirmesi var mı bilmiyorum.
Bizim ayağımıza top değmeden gol yemek, sonra
60 dakika uğraşıp öne geçmek ve ardından 4 da-
kikada bir alt lig takımından 2 gol yemek üzüntü
verici. Hedeflerimizden birisi bu kupaydı. İkinci
yarı başladığından itibaren hem skorlar hem
oyun sıkıntılı gidiyor. Takım adına oyuncu grubu
da biz de bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Ta-
raftar protestosunda haklı. Buraya gelince iyi
şeyler görmek ister, sahanın içinde aksiyon ister.
Herkes bunun değerlendirmesini şapkasını
önüne koyup yapmalı. Bizim için üzüntü verici bir
akşam. Rakibi de tebrik ediyoruz." diye konuştu.
Radikal kararlar alıp almayacağı yönünde bir so-
ruya Avcı, "Küçümseme anlamında söylemiyo-
rum ama bir alt lig takımı karşısında iç sahada,
gol yiyorsun ve öne geçiyorsun, 4 dakikada ge-
riye düşüyorsun. Öne geçince Atiba'yı oyuna alıp
güvenlik önlemi alacağımı mı düşüneceğim?
Zaten Atiba'yı çağırana kadar golü yedik. Bugün
maç bitti ama henüz durum sıcak. Belki yönetim
belki biz toplantı yapmak isteyeceğiz. Buradan
tesislere gideceğim. Duruma bakacağız. 18 mü-
sabaka sonunda 10 puan fark var. Şu anda ne
söylesem geçerliliği olmayacak. İyi gitmeyen bir
durum var. " şeklinde cevap verdi.

Süreklilik sıkıntıya girmez

"Transfer olmaması durumunda bu kadrodan bir
şey çıkar mı?" şeklindeki bir soru üzerine Avcı,
"İlk yarı itibarıyla aynı duyguları yaşadık. Başlan-
gıçların kötü, sonrasının ivme kazandığı bir dö-
nemdi ama kazanırken de tatmin olmadığımı
söylemiştim. 6 maç kazandığımızda ligin ikincisi
olmuştuk. Uzun vadede, önümüzdeki senelerle il-
gili süreklilikte bir şey olacağını düşünmüyorum.
Bu sene ile ilgili konuşursak, yakın tarih bunu
daha net gösterecektir." ifadelerini kullandı. Tec-
rübeli çalıştırıcı, Oğuzhan Özyakup'un perfor-
mansından memnun olmadığını vurgulayarak,

"Atiba 3 gün önce maça çıktı ve dinlenmesi gere-
kiyordu, bu nedenle Oğuzhan'a yer verdik. Oğuz-
han kazanmak istediğimiz bir oyuncu ancak
performansından memnun değilim. Bu süreç de
böyle devam ediyor." şeklinde görüş belirtti.
Saha içinde disiplin zaaflarına yönelik dikkatini
çeken unsurlar olduğunu dile getiren Avcı, "El-
neny ne yaşadı bilmiyorum ama bir futbol takı-
mında teknik taktik tabii ki önemlidir fakat
bunları daha iyi hale getiren grup enerjisidir.
Herkes birbirinin elinden tutup sahayı veya ha-
yatı paylaşırsa yukarı doğru çıkarsın. Bizim de
dikkatimizi çeken şeyler var." değerlendirme-
sinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilerek bu
organizasyona veda eden Beşiktaş'ın teknik direktör
Abdullah Avcı, “Taraftar protestosunda haklı” dedi

beşiktaşlilar
kazan kaldirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı,
takım performansını yukarı çekmeye ça-
lıştıklarına değinerek, şunları kaydetti:
"Yaşıyorsun, görüyorun, paylaşıyorsun,
performansı yukarıya çekmeye çalışı-
yorsun. Bununla ilgili birtakım çalışma
metotları vardır. Antrenmanlardaki veri-
lere bakarsın. Ne kadar yetenekli olur-
san ol, oyun aklın ve fizik kaliten yeterli
değilse rakibe karşı fark oluşturamıyor-
sun. Bunun karşılığını alamıyorsan zi-
hinsel yorgunluk vardır ve bunun da
genel değerlendirmesi yapılacaktır."

YaşaYip 
görüYorsun

Nereden nereye
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Faslı futbolcusu
Issam Chebake, Fransa'da alt liglerde oynadığı
dönemde çok zorluk yaşadığını, Türk
arkadaşının yanında pazarda sebze ve meyve
satarak geçimini sağladığını belirtti
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sarı-sİyahlı takımda 3'üncü sezonunu geçiren ve
sergilediği istikrarlı performansla dikkati çeken 30 ya-
şındaki savunma oyuncusu Issam Chebake, gazeteci-
lerin sorularını yanıtladı. Profesyonel kariyerine
Fransa'da başlayan Chebake, bugünlere gelebilmek
için çok büyük zorluklar çektiğini dile getirdi. Alt lig-
lerde forma giydiği dönemde çok az para kazandığını
ve başka işlerde çalışarak geçimini sağladığını vurgu-
layan Faslı futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Her futbol-
cunun kariyerinde zorluk yaşadığı dönemler vardır.
Benim de oldu. Fransa'da 7-8 sene 4'üncü ve 6'ncı lig-
lerde oynadım. Yavaş yavaş kendimi geliştirerek bu
seviyeye geldim. Fransa'da alt liglerde oynarken bize
çok büyük paralar vermiyorlardı. Mecburen çalışıyor-
duk. Hem çalışıyordum hem de futbolumu oynuyor-
dum. Aynı zamanda antrenörlük lisansı almaya
çalışıyordum çünkü spor hocası olmak istiyordum.
Kendi paramı kazanıyordum. Yol masraflarımı ve
harçlığımı çıkarıyordum. Daha sonra üst liglere ge-
çince para kazanmaya başladım. Fransa'da olduğum
dönemde Mikail diye Türk arkadaşım vardı. Onun o
dönemde yanında çalışan arkadaşı işten ayrılmıştı.
Ben de maddi zorluklar çekiyordum. Mecburen maç-
tan çıkıp koşa koşa Mikail'in yanına gidiyordum. Pa-
zarda meyve ve sebze alıp satıyorduk. Çoğu zaman
kasa taşıdım. Ancak bu gayet normal bir şey. Futbol-
cuyum ama her mesleğe saygı duyuyorum. Hala hiç
gocunmadan da çalışırım."

En iyisi Belhanda 

Issam Chebake, Galatasaray'da forma giyen vatan-
daşı Younes Belhanda'nın Türkiye'ye gelmiş en iyi
oyunculardan biri olduğunu belirtti. Bu sezon ortaya
koyduğu performansla sarı-kırmızılı taraftarların en
fazla eleştirdiği futbolcuların başında gelen Belhanda
ile ilgili Chebake, "Belhanda'nın eleştirildiğini duyuyo-
rum, sosyal medyadan takip ediyorum. Bunlar ger-
çekten beni üzüyor. Belhanda, kalitesi ve tekniğiyle
Galatasaray'a faydalı olan ve olmaya devam edebile-
cek bir oyuncu. Ben de her maça çıktığım zaman
yüzde yüzümü vermek istiyorum ama bazen durak-
sayabiliyorsunuz. Bizim de durağanlaştığımız dö-
nemler oluyor. Robot değiliz. Belhanda, çok iyi bir
pasör. Galatasaray taraftarının Belhanda'yı sahiplen-
mesini isterim. Belhanda, Türkiye'ye gelmiş en iyi
oyunculardan biri." diye konuştu. BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı
17 maçta bir gol atan Chebake, Süper Lig'in kendisini
çok geliştirdiğini ifade etti. Ligde kaliteli takımların yer
aldığının ve rekabetin üst düzeyde olduğunun altını
çizen Faslı futbolcu, "Türkiye, beni gerçekten çok ge-
liştirdi. Türkiye'de küçük takım yok” dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Faslı futbolcusu
Issam Chebake, Fransa'da alt liglerde oynadığı
dönemde çok zorluk yaşadığını, Türk
arkadaşının yanında pazarda sebze ve meyve
satarak geçimini sağladığını belirtti

Cimbom
potada mağlup
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı,
ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu 
3. maçında deplasmanda Rusya temsilcisi 
UNICS Kazan'a 25 sayı farkla 94-69 yenildi
Kazan kentinde, şehirle aynı adı taşıyan spor salo-
nunda oynanan maça iyi başlayamayan sarı-kırmı-
zılı ekip, Smith, Palsson ve Theodore'un skorer
oyununu durduramayınca ilk çeyreği 24-11 geride
kapattı. İkinci periyoda 11-0'lık seriyle
başlayan UNICS Kazan, 13. dakikada 24 sayılık
fark yakaladı: 35-11. Galatasaray, Webster ve
Poythress'in skorer oyunuyla 19. dakikada farkı 14
sayıya (47-33) çekse de savunmada yaşadığı sorun-
lar nedeniyle devre arasına 51-33 geride girdi. Raki-
bini durdurmakta zorlanan ve 27. dakikada 25 sayı
(65-40) geri düşen Galatasaray Doğa Sigorta, far-
kın daha fazla açılmasına engel olsa da üçüncü
çeyreği 69-52'lik skorla geride tamamladı. Son çey-
rekte de varlık gösteremeyen Galatasaray Doğa Si-
gorta, sahadan 25 sayı farkla 95-69 yenik ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçta 2.
yenilgisini yaşadı. UNICS Kazan ise 2. kez galip
geldi.

Çarşamba'yı bekleyecekler

Sarı-kırmızılı ekipte üç oyuncu çift haneli skor üre-
tirken 22 sayıyla oynayan Tai Webster maçın en
skoreri oldu. Zach Auguste 14, Alex Poythress ise
13 sayıyla mücadele etti. Altı oyuncusu çift haneli
skor bulan Rus ekibinde ise eski Galatasaraylı Er-
rick McCollum 17 sayıyla en fazla isabet sağlayan
oyuncu oldu. Galatasaray Doğa Sigorta grubun 4.
haftasında 29 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da
UNICS Kazan'ı ağırlayacak.

Gençlerbirliği
çıkış peşinde
süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19. haftanın
açılış maçında bu akşam Gaziantep FK'yi konuk ede-
cek. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak
Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşmamasını
hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sezonun ikinci ya-
rısının ilk haftasında Çaykur Rizespor'a mağlup olan
Gençlerbirliği, evinde oynayacağı Gaziantep FK kar-
şılaşmasını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez üst üste iki
maç kaybeden başkent temsilcisi, 18 puanla 13. sı-
rada yer alıyor. Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Nadir
Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kı-
zıldağ, Gaziantep FK'ye karşı görev yapamayacak.
Çaykur Rizespor maçında sağ kasık bölgesindeki yır-
tık nedeniyle forma giyemeyen Stancu, ağrılarının
devam etmesi nedeniyle Gaziantep FK karşılaşma-
sında da takımdaki yerini alamayacak.

Giresun yeni
stadını bekliyor
İçerİsİnde 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak
Stadı ile 1200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor sa-
lonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı Ço-
tanak Spor Kompleksi, gelecek sezon Türk sporunun
hizmetine sunulacak. Giresun'da yapımına 2016'da
başlanan spor kompleksindeki stadyum ve olimpik
yüzme havuzunun inşaatında sona yaklaşıldı. Çatısı,
cephe giydirme, koltuk montajı, çim saha alt yapısı
gibi önemli aşamaları tamamlanan stadyumun ince
işçilikleri ve çevre düzenleme çalışmaları devam edi-
yor. Stadyumda 84'ü protokol, bin 413'ü VIP ve loca,
75'i engelli, 76'sı basın, 20 bin 380'i standart seyirci
olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alıyor. Gire-
sun Valisi Harun Sarıfakıoğulları,  yaptığı açıkla-
mada, spor kompleksinin yüzde 94'lük bir fiziki
gerçekleşmesi olduğunu söyledi. İnşaatın tüm hızıyla
devam ettiğini aktaran Sarıfakıoğulları, Mart ayının
ilk iki haftası içerisinde stadyumda hibrit ve doğal çim
ekiminin yapılacağını belirtti.

Türkiye'ye yakışır

Sarıfakıoğulları, Çotanak Stadı'nın mimari ve fiziki
yapı olarak özgün, güzel bir yapı olduğunu ifade ede-
rek, "İnşallah önümüzdeki sezon bu statta Giresuns-
porumuz top koşturacak. 22 Mart 2020 tarihinde
teslim edilme süreci tamamlanıyor fakat bir takım ek-
siklikler ve geçici kabul sürecini de dahil ettiğimizde
haziran ayında stadyum tamamlanacak” dedi.

Beşiktaş
Teknik
Direktörü
Abdullah
Avcı,
eleştirilerin
hedefindeki
isim haline
geldi. Avcı’nın
kaderinin
önümüzdeki
maçlarda
netlik
kazanacağı ve
geleceğinin
şekil alacağı
öğrenildi.



OKULLARIN ara tatile girmesi nedeniyle Üm-
raniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenen yarıyıl etkinlikleri
çocuklardan yoğun ilgi gördü. Keyifli bir tatil
geçirmek için  isteyen çocuklar, Ümraniye Be-
lediyesi’nin düzenlediği etkinliklerde sinema
ve tiyatro izleyerek keyifli zaman geçiriyor. O
etkinliklerden birinin düzenlediği Cemil Meriç
Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’ne gelen
çocuklar bugün ‘Büyük Peynir Yarışı’ isimli
animasyon filmini izledi. Filmi izlerken keyifli
bir zaman geçiren çocuklar yine aynı kültür
merkezinde sahnelenen ‘Sokağın Mutlu Sa-
kinleri’ isimli tiyatro oyununu izledi.

Çok eğleniyoruz

Kültür merkezindeki etkinliklere katılan ço-
cuklar, “Çok eğleniyorum. Programları da

çok beğendim. Belediye
Başkanımıza bu etkinlikler-
den dolayı teşekkür ediyo-
rum. Tatil çok güzel geçiyor.
Kafamızı dağıtıyoruz ve
evde boş boş oturmuyoruz.
Bizim için eğlenceli bir tatil
oldu” dedi. Çocuklar bugün
Cemil Meriç Gençlik Kültür
ve Eğitim Merkezi’ndeki etkin-
liklerin yanı sıra Necip Fazıl
Kültür Merkezi’nde ‘Yarını Akıl
Yapar’, Mehmet Akif Kültür ve
Eğitim Merkezi’nde ‘Birlikte Güze-
liz”, Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Kültür Merkezi’nde ise ‘Alibaba ve Kırk
Haramiler’ isimli tiyatro oyununu izleye-
rek keyifli bir gün geçirdi. DHA

V itray-Mozaik Eğitmeni
Suzan Cesur ile Sera-
mik Eğitmeni Gülcihan

Yönet’in öncülüğünde, Silivri
Belediyesi Kültür Merkezi kur-
siyerleri tarafından hazırlanan
serginin açılış töreni sanat ga-
lerisinde gerçekleştirildi. Açılışa
Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz eşi Ezgi Yılmaz ile ka-
tıldı. Serginin açılış kurdelesini
eğitmenler, kursiyerler ve davet-
liler ile kesen Başkan Yılmaz,
yaptığı konuşmada “Silivri Be-
lediyesi Kültür Müdürlüğümü-
zün kültür sanat etkinlikleri

kapsamında düzenlediği sergi
açılışına ilginizden dolayı çok
teşekkür ediyorum. Ayrıca bir-
birinden güzel eserler ortaya çı-
karan kursiyerlerimizi ve
eğitmenlerimizi yürekten tebrik
ediyorum. Kursiyerlerimizin
cam, vitray, seramik ve mozaik
çalışmalarını daha rahat yapa-
bilecekleri alanları ve imkânları
artıracağız. Mekân olarak zor-
landıklarını ifade eden kursi-
yerlerimizden biraz daha
sabırlı olmalarını, Silivri’ye ya-
kışan sosyal, kültürel, sanatsal
spor tesislerinin bundan son-
raki zaman diliminde birçoğu-
nun tamamlanacağını

müjdelemek istiyorum. Bu gibi
faaliyetlerde hanımefendilerin
yanında olacağımızı, önümüz-
deki günlerde yaptıkları çalış-
maları satışa sunacakları, aile
bütçesine katkıda bulunacak-
ları satış yerlerini de hizmetine
sunacağımızı ifade etmek isti-
yorum” dedi.

30 Ocak'a kadar açık

Vatandaşların yoğun ilgi gös-
terdiği sergiyi gezen Başkan
Yılmaz, kursiyerlerin hazırla-
dığı easerleri tek tek inceleyerek
bilgi aldı. İlgililer sergiyi 22-30
Ocak tarihleri boyunca ziyaret
edilebilecek.
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın sosyal medya hesabından
yaptığı son paylaşım takipçileri tarafından oldukça be-
ğenildi. Siyah askılı elbisesiyle çekilmiş pozunu ta-
kipçileriyle paylaşan Sağın, güzelliğiyle
takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medya he-
sabından yaptığı cesur paylaşımlar dikkatleri
üzerinde toplayan güzel şarkıcı Simge
Sağın, son paylaşımıyla hayranlarını
adeta mest etti. Instagram hesabından
1,2 milyon takipçisi bulunan Simge
Sağın, siyah askılı elbisesiyle çe-
kilmiş pozun takipçileriyle pay-
laştı. Güzel şarkıcının
paylaşımı 70 binin üze-
rinde beğeni alırken,
takipçilerinden
de övgü dolu
yorumlar
aldı.

Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğü kursiyerleri tarafından seramik,
mozaik ve vitray kullanılarak hazırlanan ürünlerin yer aldığı “Toprak 
ve Camdan Hikâyeler” konulu sergi, sanat galerisinde açıldı

Camdan
hikayeler
Silivri’de

Camdan
hikayeler
Silivri’de

Camdan
hikayeler
Silivri’de

Camdan
hikayeler
Silivri’de

Camdan
hikayeler
Silivri’de

Camdan
hikayeler
Silivri’de

Camdan
hikayeler
Silivri’de

Camdan
hikayeler
Silivri’de

Ne güzelsin be Simge!

Japonya’dan
Veliefendi’ye

Veliefendi Hipodromu'nda uzun yıllar sonra ilk kez yerel yarışlara
bir Japon jokey katıldı. Japon Satoshi Yonekura, "Türkiye'yi çok
seviyorum ve Gazi Koşusu'na katılmayı çok istiyorum" dedi

1700 birinciliği olan 44 yaşındaki Sa-
toshi Yonekura, ocak ayının başında
Türkiye'ye geldi. Yonekura, ilk koşusuna
ise dün akşam Veliefendi Hipodro-
mu'nda Cerensel isimli atla çıktı ve 6.
oldu. Yarış öncesi Yonekura, diğer jo-
keylerle birlikte hazırlıklarını tamamladı,
kilo kontrolünde geçti, kıyafetlerini ha-
zırladı. Yarışı beklerken rakipleriyle fo-
toğraf çektirdi, sohbet etti, keyifli anlar
yaşadı. Yarış hazırlıkları sırasında jokey
arkadaşları da Yonekura'ya yardım etti.
Yarış öncesi Demirören Haber Ajan-
sı'na açıklamalarda bulunan Satoshi
Yonekura, "Genç yaştan itibaren ülke-

min dışında deniz aşırı bir ülkede at ya-
rışına katılmak istedim. Şimdi burada-
yım. İstanbul'da ilk kez at binmekten
çok mutluyum. Türkiye'ye ilk geldi-
ğimde burayı çok sevdim. Şimdilik Ba-
kırköy'de kalıyorum. Yakında buraya
yerleşeceğim" dedi.

Gazi Koşusu'na katılabilir

Yonekura, ülkesi Japonya dışında,
Güney Kore ve Singapur'da da at bindi-
ğini belirterek, "1700 koşuda galibiyete
ulaştım. Türkiye'de de birincilik elde
etmek ve Gazi Koşusu'na katılmayı çok
istiyorum" diye konuştu.  

SARMA 
YEMEYE
doyamadılar
ANADOLU Türk mutfağının öncü
markası Ziyafe Kayseri Mutfağı yeni
şubesini Adana’da Esas 01 Burda
AVM’de açtı. Adanalıların büyük ilgi
gösterdiği açılışta usta ellerin
hazırladığı muhteşem lezzetler büyük
beğeni topladı. Açılış kurdelesini Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan
Karalar, TFF 1. Lig takımlarından
Adanaspor ve Adana Demirsporlu fut-
bolcular, teknik heyet ile işletme sahibi
Salim Yiğit kesti. Açılışta düzenlenen
yarışmada, bir dakikada 20 yaprak
sarma yiyen genç, yarım altın ile ödül-
lendirildi. İşletmeci Yiğit, Ziyafe Kay-
seri Mutfağı’nın açılışına özel yaprak
sarma yeme yarışması düzenledi. 12
kişinin yaprak sarmaları bitirmek için
yarıştığı etkinlikte, Mehmet Bilgin (19)
isimli genç, 1 dakikada 20 yaprak
sarma yiyerek birinci oldu. Yaprak
sarmaları rakiplerinden daha kısa
sürede bitirdiği için yarım altınla ödül-
lendirilen Bilgin, "Çok lezzetliydi.
Güzeldi ve doydum” dedi
Adana Demirspor'un Türk asıllı İsveçli
Millli yıldız futbolcusu Erkan Zengin,
ev yemeklerini çok özlediğini, yaprak
sarmayı çok sevdiğini tepsi ile önüne
gelen sarmaları yiyerek gösterdi.

TaTil çoCuklara 
epey iyi geldi
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Yılmaz


