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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Bülent Arınç’a çok

sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, Arınç
için, “Kuyruk acısı varmış gibi konu-
şuyor, pompacı olarak vicdan edebi-
yatı yaptıklarının
bir ara bombacı
olduğunu unut-
muşa benziyor.
Arınç ağzını 
kapatsa iyi ola-
cak, fazla konuş-
ması kendisine
zarar veriyor”
eleştirisinde bu-
lundu. I SAYFA 7
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İndirim izdihamında 
cam çerçeve indi

Maltepe'de bir mağazada 
izdiham yaşanınca camlar

kırıldı. Vücuduna cam isabet eden
3 kişi hastaneye kaldırıldı. 'Efsane
Cuma' indirimini sosyal medya 
hesapları üzerinden duyuran ma-
ğaza önünde uzun kuyruk oluştu.
Kalabalığın baskısıyla mağazanın
vitrin camı kırıldı. Olay yerine çok
sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis,
kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.
Mağaza yetkilisi satışları 
durdurmak zorunda kaldı. 
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Devlet Bahçeli

Bülent Arınç ağzını 
kapatsa iyi olacak!

Yeni bir parti kurma çalışmaları
başlatan eski Başbakan Ahmet

Davutoğlu'nun partisini birkaç hafta
içinde hayata geçirmesi beklenirken,
tüzük ve programın son aşamada ol-
duğu kaydedildi. Parti kurma çalışma-
larına yakın bir
yetkili, “Davutoğ-
lu’nun kuracağı
yeni partinin bir-
kaç hafta içinde
İçişleri Bakanlı-
ğı’na dilekçe veri-
lerek resmen
kurulması bekle-
niyor” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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Ahmet Davutoğlu

Partinin kuruluş 
tarihi belli oldu

Silivri'de lodos ve aralıklı 
sağanak yağış etkili oldu. 

Silivri sahil kordon boyunda kıyıya
bağlı bazı balıkçı kayıkları battı. Sahil-
deki kayıkların sahiplerinin çoğunlu-
ğunun lodosa karşı tedbir aldığı
görüldü. Fırtına etkisiyle dalgakıran
mevkiinde dev dalgalar oluştu. Ayrıca
fırtınadan dolayı deniz kenarlarında
çöp birikintilerinde oluştuğu görüldü.
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Silivri’de balıkçı 
kayıkları battı

SAYFA 4Fakir YILMAz

İmamoğlu’nun 
işi zor

SAYFA 9Münir AKTOLGA

Babacan’ın 
açıklamaları...

Erdoğan Macron'un açıklamala-
rına sert tepki göstererek, “Son

açıklamaları bu hastalıklı, sığ anlayışın
örneklerinden biridir. ‘NATO’nun
beyin ölümü gerçekleşmiştir’ diyor.

Önce sen kendi beyin ölümünü bir

kontrol ettir. Hava atmaya gelince 
hava atarsın. Türkiye'yi NATO'dan 
çıkarmak senin haddine mi? Terörle
mücadele nedir bilmiyor. O yüzden
sarı yelekliler Fransa’yı işgal etti” 
ifadelerini kullandı.   I SAYFA 5
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İBB Meclisi'nde
gündeme gelen  

Bayrampaşa Sağmacılar
Cezaevi’nin yerine yapılan
kentsel dönüşüm projesi ve
Silivri’de İBB’nin sosyal
konut olarak hayata geçir-
diği KİPTAŞ projesinin
imar planları gerilime neden
oldu. Geçmişte CHP ve
Şehir Plancıları Odası’nın
açtığı davalar sonucu iptal
edilen planlar hakkında

açıklama yapan AK Parti
Grubu, “Geçmişte hata
yaptık, özür diliyoruz deyin,
davaları geri çekin planları
geçirelim” önerisinde 
bulundu. CHP grubu ise
“Siz imar planlarını bu an-
layışla mı yapıyorsunuz?
Mağdur olan Bayrampaşa
halkına da ‘CHP özür dile-
medi biz de planları yapma-
dık’ dersiniz” karşılığını
verdi. I SAYFA 9
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iKi GRUp KARŞI KARŞIYA GELDi

Çatalca Cumhuriyet Meydanı'na kurulan AK Nokta'da iddiaya göre Dürdane Özselgin
isimli bir kadın AK Parti İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Nurşen Yavuz'la önce
tartıştı sonra da başörtüsünü zorla çıkarmaya çalıştı. Şikayet üzerine gözaltına alınan
kadın, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise olayın pazarda yaşandığını iddia etti

SENiN HADDiNE Mi?

Evinize giren ben
değilim Hakkı Bey!

Arabesk sanatçısı Hakkı Bu-
lut'un kızı Naz Bulut'un evine

girdiği belirlenen kişi hakim karşısına
çıktı. Duruşma sonrası tutuklu sanık
Önder Y., Hakkı Bulut'a dönerek

“Ben evinize gir-
medim Hakkı
Bey. Bu suçu iş-
leyen ben deği-
lim. Bu dosyada
da hırsızlık
yapan kişi, bana
benzetildiği için
hakkımda dava
açılmıştır” dedi. 
I SAYFA 3
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Geçmişte CHP ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davalar
sonucu iptal edilen iki farklı yerin imar planları yeniden İBB
Meclisine geldi. AK Parti grubu “Geçmişte hata yaptık, özür
diliyoruz deyin planları geçirelim” önerisinde bulundu

CATALCA’DA GARIP 
BIR PROVOKASYON

KONU hakkında açıklama yapan AK
Parti Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan
ise saldırının detaylarını anlattı. “Per-
şembe günü, Çatalca Cumhuriyet 
Meydanı'nda, Ak Nokta çalışmalarımızı
icra eden, kadın kolları 
yönetim kurulu üyemiz
Sayın Nurşen Yavuz gör-
evini gerçekleştirirken Dür-
dane Özselgin isimli şahsın
kendisine hakaret ettiği ve
fiili müdahale de bulunarak
başörtüsünü çıkarmaya 
çalıştığı iddiası ile şahıs
hakkında suç duyurusunda
bulunmuştur. Mobese ka-
meraları yardımı ile tespit edilen şahıs,
aynı günün akşamı emniyet görevlile-
rince bulunmuş ve Çatalca Merkez 
Karakolu'na getirilerek ifadesi alınmıştır.
Başta çok değerli Çatalcalı hemşehrileri-
miz olmak üzere, vatandaşlarımızın bu
tarz tahrik ve provokasyonlara 
kapılmamalarını önemle rica ediyoruz”
ifadelerini kullandı. 

YAVUZ’A SÖZLÜ VE FİİLİ
SALDIRI OLMUŞTUR

CHP eski Milletvekili Barış
Yarkadaş ise olayın AK Nok-

ta'da değil pazarda yaşandığını
iddia etti. Yarkadaş, gözaltı işle-
minin ardından Özselgin'in
avukat talebinin de savcı tara-
fından “Şüpheli, beş yılın
altındaki suçlarda Ceza Muha-
kemesi Kanunu (CMK) talep
edemez” denilerek reddedildi-

ğini iddia etti. Gözaltına alınan  
Özselgin'in, avukatı Ozan Büyük'e,
“Pazarda tartıştığım bir kadına ‘Millet
açlıktan ölüyor, utanmadan hâlâ
AKP'ye oy veriyorsunuz' dedim. İddia
edildiği üzere kimseye küfretmedim,
iftiraya uğradım” dediği öğrenildi. Öz-
selgin, ayrıca gözaltı süresince ilaçları-
nın verilmediğini ve kendisine yemek
getirilmediğini dile getirdi.   I SAYFA 9

ç
‘AK NOKTADA DEĞiL pAzARDA OLDU’ iDDiASI

AK Parti Çatalca İlçe Baş-
kanlığı Cumhuriyet Meyda-

nı'da geçtiğimiz perşembe günü
AK Nokta kurdu. İddiaya göre 
ilçeye misafirliğe gelen Dürdane
Özselgin (65) AK Nokta'da bulu-
nan Çatalca Kadın Kolları Yöne-
tim Kurulu Üyesi Nurşen Yavuz'la
siyasi tartışmaya girip sonrasında
zorla başörtüsünü çıkarmak istedi,

hakaretlerde bulundu. Yavuz'un 
şikayetinin üzerine, Özselgin, 
misafirliğe geldiği arkadaşı-
nın evinde bulunduğu sırada
gözaltına alındı. Geceyi kara-
kolda geçiren Özselgin, çıka-
rıldığı mahkeme tarafından
yurt dışı yasağı konularak,
adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı. 
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zORLA BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMAK iSTEDi

BAHADIR
SÜGÜR

HABER

Dürdane Özselgin’in
(sağda) kendisine hakaret

ettiğini ve saldırdığını
iddia eden Nurşen Yavuz

(solda) şikayetçi oldu. 

BÜTÜN ZAMLARI 
GERİ ALSINLAR!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılı için
öngörülen su zammının AK Parti grubunun

oyları ile reddedilmesini “ucuz kahramanlık” olarak
yorumlayarak tepki gösterdi. İmamoğlu, “Vatandaşın
aklıyla alay etmeyin. Bu zammın yapılmasını isteme-
diniz mi? Hadi o zaman ben de sizi davet ediyorum,

AKP milletvekillerinize seslenin, bu millet adına bütün
zamları geri alsınlar. Millet de rahatlasın, 

İSKİ de rahatlasın” çağrısı yaptı. I SAYFA 5
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Kış aylarının yaklaşmasıyla
düşmelere bağlı sağlık problem-

lerinde artış yaşanacağını ifade eden
Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu,
“Olası düşmeleri önlemek için gü-
venli yürüme tekniklerini, düşme
sonrası ortaya çıkabilecek prob-
lemleri önlemek için de güvenli
düşme tekniklerini bilmek son
derece önemli” dedi. I SAYFA 2
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8 GÜNDE 100 BiN iMzA TOpLADILAR
İBB'de çalışırken işten çıkarılan işçiler
eylemlerinin 88. Gününde Vezneciler

Metrosu çıkışında stant kurarak imza kampan-
yası başlatmıştı. 8 gün süren imza kampanyası
dün sona erdi. Yaklaşık yüz bin imza topladığını

ifade eden işçiler, İBB önünde basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada, 8 günde 
100 bini aşkın imza toplandığı belirtildi.
Toplanan 100 bini aşkın imza sendika
temsilcilerine teslim edilecek.
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Hakkı Bulut

Boğaz’daki arsanın
satışına onay yok!

Kandilli sırtında bulunan,
Boğaz manzaralı ve son 

derece değerli arazinin satışı, İBB
Meclisi'nde oy çokluğuyla redde-
dildi. CHP Grup sözcüsü Tarık Bal-
yalı, AK Parti'li üyelerin, Koruma
Kurulu kararı gerektiği gerekçesiyle
satışa karşı çıkmasını eleştirdi.
AK Parti'li Muhammet Kaynar ise
parsellerin sit koruma alanında
kaldığını, Koruma Kurulu’ndan izin
alınmadığı için satışa onay verme-
diklerini söyledi. I SAYFA 4
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Bakırköy Belediye Başkanı
Dr. Bülent Kerimoğlu'nun

babası Celal Kerimoğlu, kalp krizi
geçirerek hayatını kaybetti. Celal
Kerimoğlu için dün Esenyurt Eren-
ler Cem Evi'nde tören düzenlenerek
helallik alındı. Törenin ardından 
cenazesi aile kabristanlığında 

toprağa verilmek üzere, memleketi
olan Ardahan'ın Damal ilçesine 
götürüldü. Törene, İBB Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
yanısıra ilçe belediye başkanları,
siyasi parti temsilcileri, sivil toplum
kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda
vatandaş katıldı. 
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SARIYER GÖLE DÖNDÜ
İstanbul'da etkili
olan şiddetli yağış

nedeniyle Sarıyer'de yol-
larda su birikintileri oluştu.
Ara sokaklardan gelen yağ-
mur suyu, sahil yolunda
mazgalların tıkanmasıyla

yolda birikti. Sahil yolun-
daki araçlar su birikintileri
nedeniyle ilerlemekte 
güçlük çekerken, yolun 
karşısına geçmek isteyen
vatandaşlar da zor anlar
yaşadı.
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BABA ACISI 

Recep
Tayyip
Erdoğan

Ekrem
İmamoğlu
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Yusuf Aslan
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

D üşmeler, basit giderilebilir sağlık problemlerin-
den hayati risklere kadar pek çok sonucun or-
taya çıkmasına neden olabiliyor. Bununla

birlikte sağlık harcamaları arasında da önemli bir yer tu-
tuyor. Kış aylarının yaklaşması ile düşmelere bağlı sağlık
problemlerinde artış yaşanacağını ifade eden İstanbul
Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Fizyo-
terapist Gülşah Konakoğlu önemli uyarılarda bulundu.

Küçük adımlarla yürüyün

Güvenli yürüme teknikleri hakkında bilgi veren Fizyote-
rapist Gülşah Konakoğlu, "Örneğin karda düşmeden
yürüyebilmek için ayakları çok kaldırmadan, acele etme-
den, çok büyük adımlar atmadan küçük adımlarla,
yavaş ve dikkatli bir şekilde yürümek önemli. Mümkün
olduğu kadar merdiven ve yokuş kullanmamak, buz-
lanma olan yerlere basmamaya özen göstererek yürü-
mek gerekiyor. Öncelikle herkese ayakkabılarının
tabanlarına kolay takıp çıkarılabilen hatta çantada ko-
laylıkla taşınabilen kayma önleyici ayakkabı kar zincirle-
rinden edinmelerini öneriyorum. Kar botu daha güvenli
yürüme sağlayacaktır. Ancak kar botu olmasa bile giyi-
len ayakkabının kışlık, su geçirmez, altı kaymayan, to-
puksuz ve olası düşmelerde ayak bileği burkulmalarını
önlemek amacıyla bileği saran özellikte olması gerek-
mektedir" diye konuştu.

Ellerin serbest olması önemli

Yürürken ellerin cepte olmaması gerektiğini vurgulayan
Konakoğlu, "Ellerde herhangi bir şey taşınmaması, olası
düşmelerde kişinin kendini koruyabilmesi için ellerin ser-
best olması önemlidir. Ancak ellerin üzerine düşmek de
çok tehlikelidir. Özellikle yüzüstü düşmelerde baş ve
gövde sağa ya da sola rotasyona alınarak yan düşmek
ve eller üzerine düşmemeye dikkat etmek düşme sonrası
ortaya çıkabilecek sakatlık riskini en aza indirecektir. Sırt-
üstü düşmelerde ise başın eller arasına alınarak öne eğil-
mesi ve başın korunması oldukça önemlidir" uyarısında
bulundu. DHA
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Düşme açısından yüksek risk
grubunu oluşturan yaşlı bireyle-
rin zorlu hava koşulla-
rında yalnız
yürümemesi ge-
rektiğini ifade
eden Gülşah
Konakoğlu,
“Ayrıca, elde taşı-

nan yürümeye yardımcı baston gibi cihazla-
rın düşme anında uzağa fırlatılması, cihazla-
rın üzerine düşmeye bağlı yaralanmaların
engellenmesi açısından da önemlidir. Düş-
melerin özellikle yaşlı bireylerde yeti yiti-
mine, doku yaralanmalarına, kırıklara, tekrar
düşme korkusuna, fonksiyon kaybına ve
yüksek mortaliteye neden olabileceği unu-
tulmamalıdır” dedi.

YAŞLI BİREYLER 
TEK BAŞINA

YÜRÜMEMELİ
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ZEKADAN BAĞIMSIZ
BiR HASTALIK DEHB

Dikkat 
eksikliği-hiperaktivite

bozukluğunun
(DEHB), kişinin

davranışlarını kontrol
etmesini ve

odaklanmasını
zorlaştıran psikiyatrik

bir rahatsızlık
olduğunu söyleyen

Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı Uzmanı Dr.

Seheryeli Yılmaz,
“DEHB, zekadan

bağımsız bir
hastalıktır” dedi

Özellikle okul öncesi ve okul çağın-
daki çocuklarda aileler tarafından fark
edilen Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bo-

zukluğu’nun (DEHB), birçok çocukta görülebildi-
ğini söyleyen Emsey Hospital Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Seheryeli Yılmaz, çocu-
ğun kendi yaş grubuna uygun davranışlar sergile-
yip sergilemediğini ailelerin takip etmesinin önemli
olduğunu dile getirdi. Yılmaz, “Anne-babalar; okul
öncesi dönemde de sakarlık, aşırı hareketlilik, ku-
rallara uyma ve arkadaş ilişkilerinde zorluklar, sık
kaza geçirme, yoğun tutturma nöbetleri ve riskli
davranışların varlığından bahsetmekte; ancak tanı
almaları ve poliklinik başvuruları sıklıkla okul dö-
neminde olmaktadır. Ailelere, DEHB’nin çocuğun
zekası ile doğrudan ilişkili bir hastalık olmadığını
hatırlatmak isterim. Çocuğun zihinsel gelişiminin
üstün, normal veya geriden geliyor olması DEHB
varlığından bağımsız bir durumdur”  şeklinde ko-
nuştu.

Hiperaktivite olmadan da olabilir

Özellikle hiperaktivite belirtileri taşıyan çocukların
sınıf ortamında diğer çocuklara göre daha uyum-
suz davranışlar sergilediğini, daha çok akran zor-
balığına maruz kaldığını belirten Uzman Dr.
Seheryeli Yılmaz, “ Biz tanı koyarken ailenin ve
okulda öğretmenlerin gözlemleri çok önemli rol
oynuyor. Dürtüsel ve hiperaktivitesi olan çocukları
sınıf ortamında göze çarparken; aşırı fiziksel hare-
ketlilik belirtisi olmadan, yalnızca dikkat eksikliği
şikayeti yaşayan çocuklar gözden kaçabiliyor.
DEHB hastalarının tamamı için Hiperaktivite söz-

cüğü yani "aşırı fiziksel hareketlilik" belirleyici bir
faktör değildir, aşırı fiziksel hareketliliğin görülme-
diği pek çok DEHB olgusunun varlığından söz
edilebilir. Bu olgularda sıklıkla gözlemlenen en be-
lirgin şikâyet dikkat süresinin fazlasıyla kısa ol-
ması, görev ve ödevleri yaparken yaşıtlarına göre
çok çabuk sıkılmaları ve görevi sürdürememeleri-
dir. DEHB tanılı kişilerin bir kısmında aşırı fiziksel
hareketlilik ve dürtüsellik ön planda olurken bir
kısmında odaklanma güçlüğü ve azalmış dikkat
süresi gibi şikâyetler ön plana çıkabilir” ifadelerini
kullandı.

Erişkenlerde de görülebilir

DEHB olan 3 çocuktan 1’inde, erişkinlik döne-
minde de DEHB’nin devam ettiğine  dikkat çeken
Yılmaz, “DEHB, çocuklarda ve gençlerde daha
yaygındır ancak yetişkinlerde de dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu görülebilir. DEHB nörobi-
yolojik temelleri olan, genetik aktarımı olan bir ra-
hatsızlıktır. DEHB tedavisinde etkinliği
kanıtlanmış tek tedavi yöntemi ilaç kullanımıdır.
DEHB tedavisinde kullanılan ilaçların beyindeki
etkisi keyif verici düzeyde değildir, uygun ve öneri-
len şekilde kullanımla bağımlılık riskinin taşıma-
maktadır. DEHB olanlarda sigara-alkol-madde
kötüye kullanımının ve bağımlılık riskinin daha
yüksek olduğunu biliyoruz,  tedavi ile bu riskin an-
lamlı şekilde düştüğü çalışmalarda gösterilmiştir.
İlaç tedavisi ile yüzde 75-85 gibi oranlarda iyi-
leşme sağlamaktadır. Çalışmalarda ilaç dışı diğer
tüm alternatif tedavilerin hiçbirinin ilaç tedavisi et-
kinliğine ulaşamadığı görülmüştür” dedi. 

Yılda 170 milyon kutu 
antibiyotik kullanılıyor
Dr. Öğr. Gör. İpek Ada, Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu’nun verilerine göre 2017 
yılında tüketilen 2 milyar kutu ilaçtan yaklaşık
170 milyonunun antibiyotiklere ait olduğunun
belirlendiğini belirterek, “Doktorunuz
yazmadığı sürece geniş spektrumlu 
antibiyotik kullanılmamalı” uyarısını yaptı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile
Hastalık Dinamikleri, Ekonomisi ve Poli-
tikaları Merkezi (CDDEP) verilerine

göre Türkiye yüzde 38.8 antibiyotik direnç oranı ve
antibiyotik kullanım oranı ile Dünya ülkeleri ara-
sında ilk sırada yer alıyor. Reçetesiz antibiyotik satı-
şının yasaklanması ile birlikte Türkiye’de antibiyotik
kullanım oranının 2018'de yüzde 15.81 seviyesine
kadar gerilediğini dile getiren Dr. Öğr. Gör. İpek
Ada, “2050 yılında milyonlarca insanın bakteriyel
enfeksiyonlara yakalanacağı ve antibiyotik direncin-
den dolayı hayatını kaybedeceğini tahmin etmekte-
yiz” ifadelerini kullandı.

15 yılda yüzde 65 arttı

Açıklanan verileri değerlendiren Altınbaş Üniversi-
tesi Ameliyathane Hizmetleri Programı Dr. Öğr.
Gör. İpek Ada, antimikrobiyal direncin, mikroorga-
nizmaların yok edilmesi için kullanılan ajanlara rağ-
men varlığını sürdürerek yaşamaları anlamına
geldiğini belirterek özellikle ‘yatay gen transferi’ ile
diğer tür mikroorganizmaların da direnç kazanarak
nesilden nesile aktarımla önemli boyutlarda halk
sağlığı problemlerine neden olduklarını vurguladı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun verilerine
göre 2017 yılında tüketilen 2 milyar kutu ilaçtan yak-
laşık 170 milyonunun antibiyotiklere ait olduğu be-
lirlendiğini söyleyen Ada, "Hastalık Dinamikleri,
Ekonomisi ve Politikaları Merkezi (CDDEP) verile-
rine göre Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 76 ül-
kenin bulunduğu çalışmada 2000 ile 2015 yılları
arasında antibiyotik kullanımının yüzde 65 arttığı
görülmüş durumda" açıklamasını yaptı. 

Tedavi tamamlanmalı

Reçetesiz antibiyotik satışının yasaklanması ile bir-
likte ülkemizde antibiyotik kullanım oranının
2018'de yüzde 15.81 seviyesine kadar gerilese de
yine de Türkiye’nin dünya antibiyotik kullanım
oranı bakımından ilk sıralarda yer aldığını kaydeden
Ada, “Farkındalık seviyesi ve ekonomik düzeyi
düşük ülkelerde antibiyotik bilinci gelişmediğinden
antibiyotik kullanım oranı her geçen yıl artıyor. 2050
yılında milyonlarca insanın bakteriyel enfeksiyon-
lara yakalanacağı ve antibiyotik direncinden dolayı
hayatını kaybedeceğini tahmin etmekteyiz” dedi.
Ada, “Doktorunuz reçetenize yazmadığı sürece
geniş spektrumlu antibiyotik kullanılmamalı. Eğer
doktor önerisi dahilinde geniş spektrumlu antibiyo-
tik kullanmaya başlandıysa belirtilen doz ve sürede
kullanmaya devam edilmeli” uyarılarında bulundu.

Gülşah 
Konakoğlu
Gülşah 
Konakoğlu

İpek
Ada



Olay, Cevizli Mahallesi Han Sokak'ta saat
04.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre,
Ünal Demirhan'a ait 34 NK 5465 plakalı

otomobil, sokakta park halindeyken kundaklandı.
Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kayıplara karışır-

ken, otomobi-
lin yandığını
gören komşu-
ları durumu
otomobilin sa-
hibine, polis ve
itfaiye ekiplere
haber verdi.
Ünal Demir-
han'ın komşu-
ları aynı
zamanda
yanan otomo-
bile battaniye
ve su ile mü-
dahale etti.
Olay yerine

gelen itfaiye ekipleri
yanan otomobile müda-
hale ederek yangını kısa
sürede kontrol altına alırken
polis ekipleri de olay yerinde
güvenlik önlemi aldı. Bu sı-
rada, Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme
ve itfaiye ekipleri yanan otomobilin
çevresinde araştırma yaptı. Ekiplerin
ilk incelemesinde aracın yanıcı mad-
deyle kundaklandığını belirtildi.

Polis arıyor

Araç sahibi Ünal Demirhan konuyla ilgili
ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürü-
lürken daha önce de Demirhan'a ait otomobil-
lerin kundaklandığı öğrenildi. Demirhan, polise
verdiği ifadesinde, otomobilini, eski sevgilisinin
kundakladığını ileri sürdü. Polis olayı gerçekleştiren
şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma baş-
lattı. DHA
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BaHçelievler Çoban-
çeşme Mahallesi Selvi So-
kak'ta yağmur nedeniyle

yolun bir kısmı çöktü. 
Rögar kapağından da kanalizasyon
sularının fışkırması nedeniyle araç
sürücüleri zor anlar yaşadı. Eşi ve 6

aylık bebeği ile Selvi Sokak'tan geçen
Ahmet Kaya'nın aracında hasar mey-
dana geldi. Çöken yoldaki rögar ka-
pağına çarpan aracın hava
yastıklarının açılmasına neden oldu.
Aracında hasar meydana gelen
Ahmet Kaya, "Her gün kullandığım

yoldan geçerken mazgaldan su fışkı-
rıyordu bir anda hava yastıkları pat-
ladı. Araçta eşim ve 6 aylık bebeğimiz
vardı, iyiyiz çok şükür. 15-20 bin lira
hasar var" dedi. Belediye ekipleri iş
makineleriyle çökme olan yolda ça-
lışma yaptı.

Bahçelievler'de yol çöktü

O lay, Başakşehir'de bulunan Güngören-Bağcılar
Sanayi Sitesi'nde geçen çarşamba saat 13.00 sıra-
larında yaşandı. İddialara göre, Gebze'den İstan-

bul'a gelen Ramazan I. aynı firmada çalıştıkları Turgut E. ile
birlikte sanayi sitesinin içinde bulunan banka şubesinden
çalıştıkları firmaya ait olan 250 bin lirayı çekmeye gitti. Para
dolu çanta ile bankadan dışarıya çıkan ikiliden Ramazan I.,
arkadaşının elinden para dolu çantayı alarak banka önünde
bekleyen suç ortağı Ahmet Y. ile birlikte koşmaya başladı.
Sanayi sitesinin içinden kaçmaya çalışan şüpheliler, siteden
çıkmak için bir duvarın üzerinden atladı. Şüphelilerden
Ahmet Y. atladığı sırada ayağını incitti. 

Ahmet Y. yakalandı

Şüphelilerin peşinde koşan sitenin güvenlik görevlileri
Ahmet Y.'yi yakaladı. Ramazan I. ise elindeki para çantasını
terk edilmiş bir otomobilin içine atarak kaçtı. İhbar üzerine
olay yerine polis ekibi sevk edildi. Başakşehir İlçe Emniyet
Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik
görevlilerince yakalanan Ahmet Y.'yi gözaltına aldı. Emni-
yete götürülen Ahmet Y.'nin Ramazan I. ile Gebze'den gel-
diğini ve parayı çalmak için geceden plan yaptıklarını
söylediği öğrenildi.

Bir kişiyi polise teslim ettik

Yaşanan olayla ilgili konuşan Bağcılar-Güngören Sanayi Si-
tesi Güvenlik Müdürü Kahraman Belen "Bankadan 250 bin
lira çekiyorlar. Dolapdere istikametine doğru
kaçıyorlar.  Güvenlik görevlileri anons ediyor. Dolapdere ta-
rafında duvarın üzerinden atlarken, şüphelilerden birini ya-
kalıyorlar. Şahsı emniyete teslim ettik" dedi. Öte yandan
şüphelilerin para dolu çantayla kaçma anı sanayi sitesinin
güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde,
para dolu çantayı kapkaç yapan Ramazan I., bankanın
önünde bekleyen Ahmet Y. ile birlikte koşmaya başlıyor. Si-
tenin içindeki sokaklarda koşarak kaçtıkları ve siteden çık-
mak için bir duvarın üzerinden atladıkları görülüyor. Polis,
Ramazan I.'yı yakalamak için çalışma başlattı. DHA

Gsm: 0533 211 48 61  
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

250 BIN TL’YI
KAPIP KACTI
Başakşehir'de çalıştıkları firmaya ait 250 bin lirayı banka şubesinden almaya giden iki kişiden biri,
çantayı iş arkadaşının elinden alarak banka önünde bekleyen suç ortağıyla buluşarak, kaçtı. Olayla
ilgili bir kişi gözaltına alınırken yaşanan kovalamaca güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı

Bahçelievler'de yağış 
nedeniyle bir kısmı çöken

yoldan geçen sürücüler zor
anlar yaşadı. Bir otomobil

çökme meydana gelen yolda
rögar kapağına çarpınca

hava yastıkları açıldı

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

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Ben evinize girmedim!
Arabesk sanatçısı Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut'un evine girdiği belirlenen kişi hakim karşısına çıktı.

Duruşma sonrası tutuklu sanık Önder Y., Hakkı Bulut'a dönerek "Ben evinize girmedim Hakkı Bey" dedi
Hakkı Bulut, 16 Ekim'de saat 06.30 sı-
ralarında sabah sporu için kızının evin-
den çıktı. Hakkı Bulut'un evden

çıkmasının ardından eve giren iki kişi, Bulut'un
kızı Naz Bulut'un yüzüne uyanmaması için

sprey sıktı. Hırsızlar evden Naz Bulut'un
cep telefonunu, güneş gözlüğünü ve evde

bulunan hançeri alarak eşyalarla birlikte
kaçtı. Olay sonrası polis, 20 yaşındaki

Önder Y.'yi gözaltına alındı. Eve
giren diğer kişi hakkında ise yaka-

lama çalışmaları sürüyor.

Naz Bulut da katıldı

Tutuklu yargılanan Önder
Y.'nin ilk duruşması Bakır-

köy 44. Asliye Ceza Mah-
kemesi'nde görüldü.

Adliyede bulunan me-
murlar ve avukatlar

Hakkı Bulut'a
yoğun ilgi göstere-

rek hatıra fotoğ-
rafı çekildi.

Duruşmaya
tutuklu ola-

rak yargı-
lanan

sanık

Önder Y. ve avukatı katıldı. Naz Bulut duruşmada
şikayetçi sıfatıyla yer alırken, Hakkı Bulut duruşmayı
izleyici olarak takip etti. Kimlik tespitinin yapılması-
nın ardından başlayan duruşma, sanığın savunma-
sıyla devam etti.

Bu suçu işleyen ben değilim

Garsonluk yaptığını belirten Önder Y., 'Yaralama'
suçundan da sabıkası olduğunu ifade ederek, "Ben
Naz Bulut'un evine girmedim. Bu dosyada da hır-
sızlık yapan kişiyi bana benzettikleri için böyle söy-
lüyorlar. Bu suçu işleyen ben değilim. Bu dosyada
da hırsızlık yapan kişi, bana benzetildiği için hak-
kımda dava açılmıştır. Hırsızlık suçunu işleyen ben
değilim" dedi. Naz Bulut ise "Başucumdaki telefon
gitmişti. Babamın çamaşır odasını kurcalamışlar.
Çantamı koridorda buldum. İçindeki 175 TL yoktu.
Gümüş kolye, kol saatimi almışlar. Hançeri almışlar.
Ben şikayetçiyim, zararım karşılanmadı. Gerçek
suçlu kimse, evime kim girdiyse kesin olarak tespit
edilmesini ve cezasını almasını istiyorum" diye ko-
nuştu. Mahkeme, sanığın son savunmasını hazırla-
ması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe
erteledi.

Sizinle husumetim yok

Duruşma bittiğinde sanık Önder Y., seyircilerin
oturduğu kısımda bulunan Hakkı Bulut'a dönerek
"Sizin çalıştığınız yerde ben de çalıştım. Hakkı Bey
sizin evinize ben girmedim, sizinle kişisel bir husu-

metim yoktur" dedi. "Nitelikli hırsızlık" ve "Konut
dokunulmazlığının ihlali" suçundan tutuklu olarak
yargılanan Önder Y. hakkında toplam 12 yıl hapis
cezası isteniyor. Yakalanamayan diğer şüphelinin
dosyası ise ayrıldı. DHA

Naz Bulut 
duruşmada 
şikayetçi sıfa-
tıyla yer alır-
ken, Hakkı
Bulut duruş-
mayı izleyici
olarak takip
etti. 

Otoparka operasyon
Fatih'te iki kişinin uyuşturucu sattığı ve uyuşturucuyu bir otoparkta
sakladıkları ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilere
operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te polis ekiplerine 18
Kasım'da gelen bir ihbarda
Doğan K.(30) ve hidayet a.(35)

isimli kişilerin uyuşturucu madde sattıkları
ve ellerindeki uyuşturucu maddeyi Fatih,
hacıgıyasettin Mahallesi'nde bulunan bir
otoparkta ve otoparkın yanında bulunan
depo görünümlü binada sakladıkları bilgisi
verildi. Bu ihbar üzerine harekete geçen
Fatih ilçe emniyet Müdürlüğü ekipleri ça-
lışma başlattı.

2 gün takip ettiler

ekiplerin 2 gün süren teknik ve fiziki taki-
binden sonra 20 Kasım akşamı saat 20.00
sıralarında şüphelilere operasyon yapıldı.
Operasyonda şüpheli Doğan K. , hidayet
a. ve tamer a. polis ekipleri tarafından
yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin
üzerinde arama yapan ekipler Doğan

K.'nın üstünde uyuşturucu madde satışın-
dan elde edildiği düşünülen 585 lira , hi-
dayet a.'nın üzerinde 3,1 gram esrar ve
2bin 275 lira, 10 euro, 20 Dolar ele ge-
çirdi. 

2 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin otopark, otoparkın yanın-
daki depo görünümlü bina ve şüphelilerin
evlerinde yaptıkları aramalarda ise 5,5 ki-
logram esrar, 2,2 kilogram bonzai, 2 silah,
2 tüfek, 31 mermi , 2 boş şarjör ve hassas
terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüp-
heliler emniyetteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilirken, tamer a.'ya ruh-
satsız silah bulundurmaktan işlem yapıla-
rak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden Doğan K. ve hidayet a. ise
çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi. Dha

Eski sevgilisi 
otomobilini kundakladı
Kartal'da Ünal Demirhan'a ait otomobil kundaklandı. Yanan 
otomobil kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili polise ifade veren
Demirhan, otomobilini eski sevgilisinin yaktığını iddia etti

Para dolu çanta
ile bankadan
dışarıya çıkan
ikiliden Rama-
zan I., arkadaşı-
nın elinden
para dolu çan-
tayı alarak
banka önünde
bekleyen suç
ortağı Ahmet Y.
ile birlikte koş-
maya başladı. 

GünGören'de yolda
giden iki otomobilin üze-
rine ağaç devrildi. Olayda

ölen ya da yaralanan olmazken, araç-
larda hasar oluştu. Olay saat 15.00'te
Güngören Tozkoparan Mahallesi,
Dumlupınar Caddesi Yıldız Teknik
Üniversitesi önünde meydana geldi.
Önceden kurumuş olan ağaç rüzgarın

etkisiyle aniden trafiğin aktığı yola
devrildi. O anda yoldan geçen iki oto-
mobil ağacın altında kaldı. Olayda ya-
ralanan olmazken iki araçta da hasar
oluştu. Haber verilmesi üzerine olay
yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İt-
faiye ekipleri yola devrilen ağacı ağaç
kesme motoru ile parçalara ayırarak
yoldan kaldırdı. Devrilen ağaç nede-
niyle Dumlupınar Caddesi bir müd-
det trafiğe kapatıldı.

Üzerlerine ağaç devrildi



CUMARTESİ 30 KASIM 2019

İSTANBUL4

S on günlerin reyting alan programların
başını çeken Fatih Altaylı’nın gazetecili-
ğini hatırlayıp yaptığı program TEKE

TEK’e konuk olan CHP’li İstanbul Büyük
Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
başında olduğu metropolü adım adım dolaş-
maya devam ettiğim şu günlerde dünya kenti
olarak adlandırılan bu şehrin gerçekten de
büyük sorunlarla baş ettiğini de görmekteyim.

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte, cıvıl cıvıl
olan gökdelen ve alışveriş merkezlerinin arka
yüzünün bir metropole yakışmayan, mollaları-
nın petrol zengini, halkının ise benzin yoksulu
olan İran’ın kerpiç evlerini andıran yapıların
bolca olduğu İstanbul’da belediye başkanından
beklenen çok şey olduğu gibi o belediyenin de
içinde olduğu kenti ve ülkeyi yönetenlerinde
suçlu olduğunu bilmek gerekir.

Çünkü depremlerin beklen-
diği şehrin arka yüzüne baktığımızda İma-
moğlu’nun işin hiçte kolay olmadığını ve
sadece suçun onda da olmadığını da 
görüyoruz.

Ekrem İmamoğlu’nun samimi bir bakışla

sorunlarını tespit etmeye çalıştığı bu kentin
gerçek anlamda metropol değil gecekondu ol-
duğunu da kabul etmemiz gerekir.

Daha önce ki bir yazımda bu kentin ve bir-
çok şehrin yapılaşmasının önünde ki en büyük
engellerden biri olan imar planı ve koruma ku-
rulları gibi var olan ama yok sayılan kurum-
lardır. Bunlara Ankara da ki masa başı plan
ve projeleri de ekleyebilirsiniz.

Yani İmamoğlu’nun başına geçtiği ve kendi-
sinden çok şeyin beklendiği İstanbul’u anla-
mak, algılamak ve sorunlarına çözüm bulmak

için değil 5 yıl, 30 yıla yakındır genelde ve ye-
relde iktidar da olup çözüm bulamayanlara 50
yılda yetmez.

Bu nedenle Trump’ın kendisini fotoşoplatıp
Sylvester Stallone’nin hayat verdiği ‘İtalyan
Aygırı’ lakaplı boksör Rocky’de olsanız aynı
fotoşopla İmamoğlu’nu Süpermen yapsanız
İstanbul’un sorunlarını hemen çözemezsiniz.

Dün 40 yıl su ihtiyacı yoktu denilen, bugün
suyu bitiyor diyerek İmamoğlu’na yüklenmek-
tense İstanbul ve ülke adına yardımcı olmak
gerekir.

İmamoğlu’nun işi zor

İ BB Emlak Müdürlüğü’nün teklifi ola-
rak 11 Kasım’da Belediye Meclis gün-
demine gelen ve komisyonlara havale

edilen, Üsküdar Kandilli’deki bitişik iki par-
selin satışı, AK Parti grubunun oylarıyla, oy
çokluğuyla reddedildi. Toplam büyüklüğü
440 metrekare olan satışa konu teklifle ilgili
olarak hazırlanan komisyon raporunda,
"Üsküdar İlçesi Kandilli Mahallesi 957
ada, 3 ve 4 parsel ile ilgili teklife konu par-
seller sit koruma alanında kaldığından,
satış için kurul kararı gerektiğinden, satış
talebinin reddi, k2omisyonumuzca uygun
görülmüştür" denildi.

CHP’liler şerh koydu

İBB Meclis çoğunluğu AK Parti grubunda
olduğu için uygun görülmeyen, satış teklifi
ile ilgili olarak hazırlanan komisyon rapo-
runa CHP’li üyeler şerh düştü. CHP’nin
şerh yazısında ise şöyle denildi: "Teklif dos-
yası Ümraniye ve Üsküdar’da bulunan
toplam 3 taşınmazın satışı için Meclis’e su-
nulmuştur. Taşınmazların üçünün de satı-
şında hukuki engel bulunmamaktadır.
Buna rağmen komisyonunuzun AK Parti'li
üyeleri sadece Ümraniye’de bulunan taşın-
mazın satışını onaylamış, Üsküdar’daki ar-
saların satışına ret oyu vermiştir. Mülkiyeti
Belediyemize ait Üsküdar’da arsa vasfında
bulunan 957 ada 3 ve 4 parsellerin üze-
rinde hiçbir yapı bulunmamaktadır. Arsayı
mevcut hali ile satın almak isteyenlerin bu-
lunduğu da dosya kapsamından anlaşıl-
maktadır. Arsaların satışında yasal bir
engel bulunmadığı gibi, Belediyemizin
mevcut mali durumu karşısında atıl du-
rumda bulunan arsanın satılarak gelir elde
edilmesi kamu yararına da uygundur. Bu
nedenlerle Üsküdar’da bulunan arsaların
satışına ret kararı veren komisyon çoğunluk
kararına CHP komisyon üyeleri olarak ka-
tılmıyoruz." Satılmasına izin verilmeyen

Kandili’deki parseller 1960 yılında İBB
mülkiyetine geçmişti.

Yasal mı değil mi?

CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, söz ko-
nusu parsellerin satışına AK Parti'li üyele-
rin, kurul kararı gerektiği gerekçesiyle
karşı çıkmasını eleştirdi. Balyalı, "Eğer ar-
saların satışına yasal bir engel var ise
zaten Belediye bu arsaları satamaz. Bele-
diye elbette ki satış için gereken izinleri al-

dıktan sonra işlemleri başlatacaktır" dedi.
AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı
Muhammet Kaynar ise söz konusu arsa-
ların satışının yasalara aykırı olduğunu,
konuyu komisyon toplantısında CHP’li
üyelere de anlattıklarını söyledi. Kaynar,
"Koruma Kurulu’ndan izin alınacağını
söylüyorsunuz. O zaman izin alındıktan
sonra teklifi Meclise sunun. Biz neden
yasal izni alınmamış bir satışa onay 
verelim" diye konuştu.

Villalar bölgesi
İBB’nin satışa çıkardığı, ancak Belediye
Meclisi’nden onay alamadığı arsa, Kandil-
li’de villalar bölgesinde bulunuyor. Yakın
bölgedeki villaların fiyatları gazete ilanla-
rına göre 8- 10 milyon TL civarında. Yakın
bölgede bulunan arsaların metrekare fiyat-
ları da yine gazete ilanlarına göre 16-18
bin TL aralığında. Bu verilere göre, söz ko-
nusu arsanın yaklaşık piyasa değerinin 7
milyon TL olduğu tahmin ediliyor. DHA

Köyler bölgesine 
2 arıtma tesisi

Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı
Sevgi Atalay ve Fen İşleri Müdürü Veysel
Kahraman ile İSKİ Atık Su Daire Baş-

kanı Mahmut Kahraman’ı ziyaret etti.  Köyler böl-
gesinde Zekeriyaköy, Kilyos, Uskumruköy,
Gümüşdere, Kısırkaya, Rumeli Feneri, Garipçe, Ru-
meli Kavağı mahallelerinin yanı sıra Bahçeköy Yeni-
mahalle, Merkez ve Kemer’i de kapsıyor. Atık su
kanallarını ve bunları arıtacak arıtma tesislerinin ya-
pılması için bir araya gelen ekip, bölgede 2 adet
arıtma tesisini hayata geçirmeyi planlıyor. Gerçek-
leştirilecek bu çalışma ile arıtılan sular, derin deniz
deşarjı ile Karadeniz’e verilecek. Bu sistem ile dere
yatakları, plajlar ve kıyıların tamamı her türlü atık
sudan arındırılmış olacak.

2 yıl içinde tamamlanacak

Bugüne kadar yaşanan atık su kanal problemlerini
gündeme getirmek ve buna yönelik yatırımlara dik-
kat çekmek üzere gerçekleştirilen bu toplantı önce-
sinde iki tarafta problemler ve çözümlerine yönelik
bilgi alışverişinde bulundu. 2020 yılı İSKİ yatırım
programı içerisinde hedef çalışmalardan biri de Sa-
rıyer köyler bölgesinde atık su kanalları problemleri
yer alacak. Buna bağlı olarak bazı dere yataklarının
ıslahının yanı sıra yoğun yağışlarda taşkınlara
neden olan, özellikle dokuz ayrı noktadaki köprü
geçişlerindeki kesit darlığından kaynaklanan prob-
lemlerin de çözümleri gerçekleştirilecek. Proje için
28 Kasım Perşembe günü itibari ile İBB’de İSKİ’nin
bütçe ve yatırımları konuşulmaya
başlanacak.  İBB’de görüşülecek yatırımlar ve büt-
çeye ilişkin olarak alınacak kararlara müteakip İSKİ
Genel Müdürlüğü 2020 yılı itibari ile çalışmalara
özellikle yaz döneminde başlayacak. 

SATISA ONAY CIKMADI

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Kandilli sırtında bulunan, Boğaz manzaralı ve son derece değerli arazinin satışı, İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi. CHP Grup sözcüsü
Tarık Balyalı, AK Parti'li üyelerin, Koruma Kurulu kararı gerektiği gerekçesiyle satışa karşı çıkmasını eleştirdi. AK Parti'li Muhammet 
Kaynar ise parsellerin sit koruma alanında kaldığını, Koruma Kurulu’ndan izin alınmadığı için satışa onay vermediklerini söyledi

Almanya’da 
inceleme yaptı
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurt Yaşam Merkezi” için hazırlıklara
başladı. Başkan Bozkurt, alanında en önemli merkezlerden birisi olan Almanya Kiel’deki
Yaşlı Bakım Merkezi’nde incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ESENYURT’TA hayata ge-
çirilecek olan Meslek
Edindirme Kursları için

geçtiğimiz hafta İsviçre’ye giderek
mesleki eğitim modellerini inceleyen
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, bir başka projenin
hazırlık çalışmaları kapsamında Al-
manya’ya gitti. Esenyurtlu bakıma
muhtaç yaşlıların ve Alzheimer has-
talarının tedavileri ve rehabilitasyon-
larının yapılacağı ‘Esenyurt Yaşam
Merkezi’ için kolları sıvayan Başkan
Bozkurt, alanında dünyanın en
önemli merkezlerinden biri olan Al-
manya’nın Kiel şehrindeki merkezde,
yaşlı bakımı, bağımlılık, psikiyatrik
ve psikolojik rahatsızlıkların tedavi-
leri ve rehabilitasyonu ile ilgili çalış-
maları yerinde inceledi. 

Esenyurt'a çok yakışacak

Kiel’deki merkezde ilgiyle karşılanan
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, tedavi yöntemleri ve
yapılan çalışmalar hakkında bilgi
aldı. ‘Esenyurt Yaşam Merkezi’ adı
ile Esenyurt’ta kurulacak yaşlı bakım
merkezinin, Kiel’deki ile yarışabile-
cek, hatta onun da önüne geçebile-
cek bir merkez olması için
çalıştıklarını belirten Başkan Boz-
kurt, “Kiel’deki bu merkez, alanında
dünyanın en önemli merkezleri ara-
sında yer alıyor. Burada hastaları te-
davi etmek için oyun, müzik,
sanatsal çalışmalar ve el sanatların-
dan faydalanılıyor. Kimi zaman has-

talar ve görevliler birlikte oyun oyna-
yarak tedavi sürecini beraber götürü-
yorlar. Burada yaptığımız
incelemeler, Esenyurt’ta kuracağımız
‘Esenyurt Yaşam Merkezi’ için bize
ışık tutacak. Sosyal tesislerin olduğu,
enerjisini kendisi üreten sağlıklı bir

yaşam merkezi kuracağız ilçemizde.
Esenyurtlu kadınlarımızı, hasta ba-
kımı konusunda eğiterek bu yaşam
merkezinde istihdam edeceğiz. 
Esenyurt Yaşam Merkezi, Umudun
Şehri’ne çok yakışacak” diye 
konuştu.

Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, tedavi yöntemleri ve yapılan çalış-
malar hakkında bilgi aldı. Bozkurt, “Kiel’deki bu merkez, alanında dünya-
nın en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Burada hastaları tedavi
etmek için oyun, müzik ve sanatsal çalışmalar faydalanılıyor” dedi. 

Diş macunu ve
fırçası dağıtıldı
Bağcılar Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdür-
lüğü tarafından Kasım Ağız ve Diş Sağlığı
Haftası nedeniyle ilkokul öğrencilerine diş
macunu ve fırçası dağıtılırken tarama ve
florür uygulaması da yapıldı

Ağız ve Diş Haftası etkinlikleri kap-
samında çocuklara ağız ve diş sağlı-
ğının önemini vurgulamak amacıyla

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü
işbirliğiyle özel bir program düzenlendi.
Üsküp İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya
gelen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yap-
tığı konuşmada “En fazla ihmal ettiğimiz diş-
lerimiz oluyor. Hastalıkların birçoğu da dişten
kaynaklanıyor. O yüzden dişlerimizin sağlığı
çok önemli. Şimdiden dişlerinizi fırçalamaya
başlarsanız dişleriniz sağlıklı olur ve onları
kaybetmezsiniz” dedi. 

Dişlerinize iyi bakın

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli diş hekimi
Anıl Geda da diş sağlığının korunması ve ağız
bakımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı sunum
yaptı. Programın ardından Çağırıcı ve sağlık
görevlileri ilkokuldaki öğrencilere diş macunu
ve fırçası verdi. Çağırıcı çocuklara “Dişlerinize
iyi bakın” tavsiyesinde bulundu. Öte yandan
1400 öğrenciye diş taraması 350 öğrenciye de
florür uygulaması yapıldı. 

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer
köyler bölgesinde bulunan 12 mahalle için İSKİ
Atık Su Daire Başkanı Mahmut Kahraman ile
bir araya geldi. Bölgede 2 adet arıtma tesisini
hayata geçirmek üzere yapılan toplantıdan
çıkan sonuç mahallelileri sevindirdi.

Belediye personeline 
farkındalık eğitimi

Silivri Belediyesi personeli “Deprem Far-
kındalık ve Güvenli Yaşam” eğitimi aldı.
Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eği-

tim programına başkan yardımcıları, birim müdür-
leri ve personel katıldı. Mahalle muhtarlarının da
bulunduğu eğitimde Sismoloji Uzmanı Kocaeli
Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış tarafından aile afet
planı, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapıl-
ması gerekenler simülasyonlar eşliğinde anlatıldı.
İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Eğitim Müdürlüğü ve AKOM’un (Afet Koordinas-
yon Merkezi) desteği ile verilen eğitimde, bilgi akta-
rımının ardından personelin deprem konusunda
merak ettiği sorular cevaplandırıldı.

İBB’nin satışa çıkardığı, ancak Belediye Meclisi’nden onay alamadığı arsa, Kandilli’de villalar bölgesinde bulunuyor.

Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda personel
ve muhtarların katıldığı “Deprem Farkındalık
ve Güvenli Yaşam” eğitimi düzenlendi
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki başkanlık
makamında gündemdeki su zammı ve

Kanal İstanbul projesi ile ilgili gazetecilerin soru-
larını yanıtladı. İSKİ Genel Kurulu'nda “zamlı su
tarifesi”nin AK Parti'nin oylarıyla reddedilmesini
“ucuz kahramanlık” olarak niteleyen İmamoğlu
“Talihsiz bir gündü, ucuz kahramanlık. Ucuz ol-
duğu kadar da anlamsız siyasi bir hareket. Ger-
çeklikle uyuşmayan, ne yapmak
istediklerinin anlaşılmadığı bir karar
süreci işlettiler” dedi.

Vatandaşın aklıyla
alay etmeyin

AK Parti grubuna
“Zamma karşı olduk-
larını söylüyorlar.
Hangi zamma karşı-
sınız? Elektrik, akar-
yakıt ya da doğalgaz
zammına mı karşısı-
nız?” sorularını yö-
nelten İmamoğlu, "Siz
siyasi olarak zam yapıl-
masına karşıysanız özel-
likle AKP grubunun siyasi
üstlerinden talimat almadan
hareket etmedikleri ortadadır, nettir
bu. Dolayısıyla talimat süreci böyle işletil-
diyse talimat verenlere, keşke İstanbul'u düşü-
nen meclis üyeleri şunu sorsaydı: ‘Siz niçin
akaryakıta zam yaptınız Ankara milletvekilleri?'
TBMM'de de AKP milletvekilleri çoğunluk. Va-
tandaşın aklıyla alay etmeyin. Bu zammın yapıl-
masını istemediniz mi? Hadi o zaman ben de
sizi davet ediyorum, AKP milletvekillerinize ses-
lenin, bu millet adına bütün zamları geri alsınlar.
Bizim sorunumuz yok o zaman. Hatta kara geçe-
riz. Bu bahsettiğim etkin zamları geri alsınlar.
Millet de rahatlasın, İSKİ de rahatlasın" açıkla-
masını yaptı. 

Şov yapmanın faydası yok

Kendilerinin de zam yapmak istemediğini,
masum bir teklif sunduklarını dile getiren İma-
moğlu, "Toplumu düşünerek zam yaptık. Az tüke-
tenin aslında zammı yaşamayacağı yani çok
tüketenin daha fazla ücret vereceği bir üç kade-
meli fiyat tarifesini devreye sokmak adına bir
öneri oluşturdu benim arkadaşlarım. Yani bun-
ları görmezden gelip şov yapmanın, hiçbir fay-
dası yok İstanbul'a.
İSKİ, İstanbul'u nasıl devraldı? Sayın Cumhur-
başkanının birkaç gün önceki ifadesiyle; ‘Biraz
kuraklık yaşayınca İstanbul su sorunu yaşaya-
cak' tereddütlünü ortaya koydu. Sayın Cumhur-
başkanı haklı. Çünkü biz öyle bir İstanbul
devraldık. Daha önce söyledikleri gibi 2040'a
2071'e kadar, nüfusu 30-35 milyon da olsa su
sorunu yaşamayacak bir İstanbul devralmadık.
Önce bununla bir yüzleşsinler. Hatta 7 Aralık'ta 3
yıl geçmiş olacak. Sayın Veysel Eroğlu'nun geç-
mişteki DSİ'nin bağlı olduğu bakanlığı yöneten
Sayın Bakanın kendi ifadesi var: ‘7 Aralık 2016
şu saatte Melen Barajı hizmete girecek.' Biz gö-

reve geldiğimizde çoktan Melen Barajı, yaklaşık
9 milyon metrekare su toplama alanı olan baraj
suyla dolu olmalıydı, İstanbul'a su basıyor olma-
lıydı. Bakın orada, su basma ile süreç bitmiş,
enerji ile ilgili yatırımlar yapmaya hazır, her şey
hazır, ama ortada baraj yok. Niye yok? Niçin ya-
pılmadı? İstanbul'un kıymetli meclis üyeleri
bunu niye sormuyorsunuz? Milyarlarca lira har-
candı. Şimdi onun tadilatı için, belki 600 milyo-
nun üzerinde maliyette harcamalar yapılacak.
Bunları niye sormuyorsunuz?" ifadelerini 

kullandı. 

Kademeyi ortadan
kaldırdılar

İmamoğlu, gerekli
tedbirleri alacakla-

rını belirterek,
"Zammı redde-
den anlayışla
ne yapmak is-
tediklerini hu-
kuken de
anlamaya çalı-
şacağız. Yıllarca

bu şehre pahalı
su tükettirmiş bir

iktidarın dönemine
de biz son verdik.

Suda indirimi biz yaptık.
Ama o ara dönemde benim

bir süreliğine elimden görevin alın-
dığı dönemde onu bile yanlış geçirdiler. Kade-
meyi ortadan kaldırdılar. Az tüketene çok fatura
çok tüketene az faturayı devreye soktular. Biz
onu da düzeltecektik. Ama düzelteceğimiz vakit-
ler gelir" dedi.

İSKİ'yi batıramazlar

Zammın reddedilmesinin “İSKİ'yi batırmaya yö-
nelik bir girişim” olduğu şeklindeki yorumlar ile
ilgili İmamoğlu “Yok. Batırmaya gücü yetmez.
130 değil 170 değil 370 de olsa ona gücü yet-
mez meclis üyelerinin. Yani kimsenin haddine
değil. Tedbirleri alacak seviyedeyiz. Batma diye
bir şey yok. Tedbirleri alacak seviyedeyiz. Tü-
müyle dün yapılanlar ucuz kahramanlıktı. Son
bir gün kala bu kararlar ortaya çıktı. Sanırım tali-
mat öyle geldi” değerlendirmesinde bulundu.

Kanal İtanbul'a karşıyız

Kanal İstanbul projesi ile ilgili Ankara'da düzen-
lenen toplantıya katılan İBB'nin yaptığı sunumla
ilgili soru üzerine İmamoğlu bakanlıktaki toplan-
tıda projeye tümüyle karşı olduklarını açıkladık-
larını aktardı. İstanbul gibi kadim bir kentin, bir
şehri alabora edecek, mahvedecek bir projeye
gereksinimi olmadığını vurgulayan İmamoğlu
“Bu şehre bugüne kadar ‘ihanet ettik' denen
kavramların 100 katı. Bu kadar derin bir sorun-
dur. Öyle bir ihtiyacı yok İstanbul'un. Depreme
en yakın havzanın olduğu noktadan Küçükçek-
mece Gölü'nün oradan bir kanal ile İstanbul'u
ikiye bölüyorsunuz. Stratejik olarak güvenlik ola-
rak ulaşılmaz, erişilmez ada oluşturuyorsunuz.
Depremin etkilerini güçlendiriyorsunuz. Neresin-
den dinlesek elinizde kalır. Bugüne kadar yapılan
ihanetleri 100 ile çarpın” dedi.

BUTUN ZAMLARI 
GERI ALSINLAR!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılı için öngörülen su zammının 
AK Parti grubunun oyları ile reddedilmesini “ucuz kahramanlık” olarak 
yorumlayarak tepki gösterdi. İmamoğlu, “Vatandaşın aklıyla alay etmeyin. 
Bu zammın yapılmasını istemediniz mi? Hadi o zaman ben de sizi davet 
ediyorum, AKP milletvekillerinize seslenin, bu millet adına bütün zamları 
geri alsınlar. Millet de rahatlasın, İSKİ de rahatlasın” çağrısı yaptı

MUSTAFA DOLU

Kanal İstanbul ile ilgili referandum önerisinde bulunan
Ekrem İmamoğlu, "Bu millete, bu şehre sormak zorunda-
sınız. En doğru kararı millet vermez mi? Söz milletindir
demedik mi? Benden çok geçmiş dönemin yönetenleri bu
cümleleri kurmadı mı? Millete bunu tek tek anlatalım mil-
lete soralım.. Millet Kanal İstanbul'dan ne bekliyor Allah
aşkına? İş mi bekliyor, aş mı bekliyor? En az 6-7 yıl bu
şehri alabora etmenin, her tarafı inşaata çevirmenin an-
lamı ne? Ne biliyor musunuz? Yine milletin aklıyla oyun
oynamak. Şu anda bu ülkede ekonomik sorunlar var. Her
gün travmalar yaşanıyor, işsizlik almış başını gidiyor.
2011'de ‘çılgın proje' dedikleri iş acaba yine işe yarar mı
diye milletin önüne böyle bir şeyi servis etmeye kalkıyorlar.
Tümüyle yanlış bir iştir karşısındayız. Herkese anlatalım,
bütün bilim insanları şeffaf olarak bu işi tartışsınlar. Bütün
akademisyenler, yatırım unsurları, ekonomistler, ülkesini
seven herkes bu işi tartışsın ondan sonra da halka sora-
lım" açıklamasını yaptı. 

Projenin maliyetinin 65-75 milyar lira olarak
açıklandığını hatırlatan İmamoğlu “Bu paralarla

İstanbul'un deprem sorununu çözelim. İstanbul'da
50 bin binanın risk altında olduğuna dair rapor
var. Benden önceki yönetimlerin hazırladığı ra-
porlarda var. İstanbul'da depremi çözememiş

bir basiretsiz bir dönemi İstanbul'a yaşat-
mışken İstanbul'a 65-70 milyar belki

de 100 milyar harcayacaklar”
diye konuştu.

İSTANBUL’UN DEPREM 

SORUNUNU ÇÖZELiM

KANAL İSTANBUL
HALKA SORULSUN

Imamoğlu’na 
sürpriz ziyaret!

Trabzonspor’un iki efsane
ismi A Milli Futbol Takımı

Teknik Direktörü Şenol Güneş
ve kulübün eski futbolcusu,
teknik direktörü ve başkanı

olan Özkan Sümer, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na

tebrik ziyaretinde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
ikisi de Trabzonspor efsanesi olan

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol
Güneş ve kulübün eski futbolcusu, teknik di-
rektörü ve başkanı olan Özkan Sümer’i, Sa-
raçhane’deki makam odasında ağırladı. Her
iki ismi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu be-
lirten İmamoğlu, “Kendisiyle Trabzonspor’da
2 yıla yakın çalışmış olmak, çok şey öğrendi-

ğim değerli başkanım Özkan Sümer. Trab-
zonspor’un da simge isimlerinden Şenol
Güneş. Hocamın Milli Takım’la elde ettiği
güzel başarı. Avrupa finallerine kalmamız.
Mutlu olduk. Dünya üçüncülüğü başarısına
Avrupa’da yeni bir başarı ekleyeceğini umut
ediyorum” dedi. 

Kaleci olmaman iyi oldu!

İmamoğlu, sözlerine, “Şenol Güneş hocamı-
zın, benim kaleci olma ve
başlangıç motivasyonum
olarak söyleyebilirim” şek-
linde devam edince Güneş,
“Kaleci olmaman iyi oldu”
esprisiyle araya girdi. İma-
moğlu da Güneş’in espri-
sine, “Ama o da insana bir
enerji katıyor, hedef koyma
konusuna. Çocuklarımda da
yaşıyorum onu” karşılığını
verdi. Güneş, gecikmiş bir zi-
yarette bulunduklarını belir-
terek, “Hayırlı olsun. Biraz
yoğunduk. Sizin de yoğunlu-
ğunuz vardı. Daha önce
yaptığınız bir işi, Türkiye’nin
en büyük şehrinde yapıyor-
sunuz. İnşallah hem şehri-
miz hem de ülke için en iyisi
olur. Başarılar diliyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

Kader bizi buralara
sürükledi

“Doğum yerimiz Trabzon

ama, kader bizi buralara sürükledi” diyen
Güneş, “Planlayarak yapmadık bunu. İstanbul
herkesi kucaklıyor. İstanbul’u bir ülke gibi dü-
şünürsek, işiniz zor. Allah kolaylık versin. Her
birey gibi bize de bir görev düşerse, şehrimize
ülkemize hizmet etmeye çalışırız. Zaten yaptı-
ğımız iş de kutsal bir görev var Milli Takım’da.
Evet, bir oyun gibi görünse de insanları bir
araya getiren bir olay, spor olarak görüyoruz.
Ötekileşmeyi bir kenara atarak, insanları nasıl
birleştirdiğini gördük. Sizin de yolunuz açık
olsu" şeklinde konuştu. 

Ne yazık ki geciktik

Sümer de İmamoğlu’nu tebrik ederek, “Ne
yazık ki geciktik. Ama sizin yoğunluğunuzla il-
gili bir gecikme. Biz, nasılsa bir imkan bulur,
size uğrar, dertleşiriz. Bir kısım şeyler paylaşı-
rız.  Şenol hocamızın bize yaşattığı çok güzel
bir sonuçtan sonra sizi ziyaret daha anlamlı
hale geldi. Daha güzel geldi. Daha güzel so-
nuçları Şenol hocamızla yaşayacağımızı ve
sizlerle buluşacağımızı düşünüyorum. Gele-
cek, iyi gelecek diye düşünüyoruz” dedi. 

Trabzonspor geldi zaten!

İmamoğlu da her iki isme ziyaretlerinden do-
layı teşekkür etti. Bu sırada İmamoğlu’na ga-
zeteciler tarafından, “Sizi tebrik etmek için
bütün spor kulüpleri geldi, fakat eski yöneticisi
üyesi olduğunuz Trabzonspor ziyaretinize gel-
medi. Ne düşünüyorsunuz” sorusu yöneltildi.
İmamoğlu, bu soruyu, Güneş ve Sümer’i gös-
tererek, “Trabzonspor geldi zaten. Trabzons-
por bu! Trabzonspor’da yönetimler, başkanlar
gelir geçer” şeklinde yanıtladı. 

Avrupa’nın en 
kalabalık şehriyiz

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu 
ABD, Avustralya ve 
8 Avrupa ülkesinden
gelen ticaret odası
başkanlarıyla, 
İngiltere İstanbul
Başkonsolosluğu’nda
bir araya geldi.
İmamoğlu, “Avrupa’nın
en kalabalık
şehrindeyiz ve bize
göre enerjisi en yüksek
kentiyiz” dedi

İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İn-

giltere’nin İstanbul Başkonsoloslu-
ğu’nda, ABD, Avustralya ve
aralarında İngiltere, İsviçre, Bel-
çika, Lüksemburg, Hollanda,
Fransa, İtalya ve Almanya’nın bu-
lunduğu toplam 8 Avrupa ülkesi-
nin ticaret odaları başkanları ile
yetkililerinden oluşan 24 kişilik he-
yetle bir araya geldi. Toplantıda ilk
konuşmaları, ev sahibi sıfatıyla İn-
giltere Ticaret Odası Başkanı
Chris Gaunt ve İstanbul Başkon-
solusu Judith Slater yaptı. Gaunt
ve Slater’ın ardından söz alan
İmamoğlu, konuşmasına, Slater’a
Londra’daki ve buradaki misafir-
perverliğinden dolayı teşekkür ede-
rek başladı. İmamoğlu, “Ülkeler
arasındaki ticari ilişkinin iyi ve sağ-
lıklı yönetilmesine katkı sunan de-
ğerli temsilcilere de burada
bulundukları için ayrıca teşekkür
ediyorum” dedi.

İstanbul en önemli merkez

Türkiye’nin Avrupa’yla yüz yıllar-
dır sıkı bir ticari teması bulundu-
ğunu kaydeden İmamoğlu, “Bu
temasta en önemli merkezi İstan-
bul olduğunu biliyoruz. Bugünün
bana yüklediği en önemli görevler-
den biri, bu kadar derin bir geç-
mişe sahip bu ilişkilerin en güçlü
şekle bürünmesi adına, şehrimiz-
deki tüm kolaylıkları, sizlerin or-
taya koyacağı politikalara dönük
tüm kolaylıkları kent adına sağla-
mak olacak. Özellikle Avrupa’da
yaptığım tüm seyahatlerde, şehri-
mizin bu karakterinin mutlak altını
çizerek her ortamda belirttim. Av-
rupa’nın en kalabalık şehrindeyiz
ve bize göre enerjisi en yüksek ken-
tiyiz. Bu avantajlarımızın ticarette
de en üst seviyeye taşınmasını isti-
yoruz. Bir yönüyle çok simge bir
yapının içindeyiz. Neredeyse 180
yıllık bir ilişkinin şahidi olan bu
bina da gösteriyor ki, sorumlulu-
ğumuz bu anlamda oldukça yük-

sek ve inşallah sizlerle beraber
bunu başarıya ulaştıracağız” diye
konuştu. 

Birkaç temel karakteri var

İstanbul’un bu yeni başlangıcında
birkaç temel karakteri olduğunu
belirten İmamoğlu, şunları söyledi:
“Bunu sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Kesinlikle İstanbul, bu yönde
çok hızlı adımlar atacak ve dünya-
nın en etkin demokratik uygula-
malarını, en cesur adımlarla
gösterme konusunda kararlı bir
belediye yönetimiyle buluştu.
Çünkü, ortaya koyacağı bu davra-
nış biçimi, aslında ticaretin canlan-
masına, ekonominin ya da
sermayenin o şehirle buluşmasına
sebep olacak ana karakterdir.
Çünkü içinde şeffaflık var, katılım-
cılık var, hesap verebilirlik var.
Bütün bunlar, dünyadaki en yasal
zeminin, en doğru sermayenin
aradığı şeyler. Bu uygulamaları,
biz, sadece belediye kurumu içeri-
sinde hayata geçirmeyeceğiz. Her
alandaki uygulamalarımızda ve
her kurumla olan ilişkilerimizde
aynı uygulamaları mutlaka dev-
rede tutacağız. Özellikle şunu be-
lirtmek isterim ki, ‘Ekonomisi iyi
ülkeler, demokraside de çok iyi ko-
numdadır’ tanımı doğru değildir.
Demokrasi seviyesi yüksek olan
şehirler ve ülkeler aynı zamanda iyi
ekonomiyi de sağlarlar. Onun için
öncelikli bu karakterimizden size
bahsetmek istedim.”

İstanbul Yatırım 
Ajansı’na davet

İstanbul’un tanıtımı ve kente yatı-
rım konularında çalışmaları bu-
lunduğunu ifade eden İmamoğlu,
bu kapsamda İstanbul Yatırım
Ajansı’nı kurmayı hedeflediklerini
vurguladı. İmamoğlu, “Bu ko-
nuda, bu masada bulunan herke-
sin deneyimine de ihtiyaç
duyduğumuz bilmenizi isterim.
Bu, sizin bağlantıda olduğunuz
kurum ve kuruluşlara çok yar-



8 20 metre uzunluğunda 42 TIR hac-
mindeki yük treni Avrupa ve Çin
arasındaki gidiş gelişlerde, Türk

ihraç ürünleri o vagonlarda yer bulup dolu
mu geçecek? Yoksa boş mu geçecek?

Türkiye Devlet Demir yolları tarihinin en
büyük zararını açıklarken, Türkiye'de gün-
demi meşgul eden “saraydaki CHP’li" adeta
“politik” bir “deli” tarafından “siyasi” ku-
yuya atılmış “politik” bir taştır. Görsel ve
yazılı basınımızdaki “kutsal kimlikler” ilk
kırk akıllı içinde olmak için kıran kırana
köşe başı karizmalarını ve egolarını isimsiz
bilgi kaynakları üzerinden yarıştırmakta-
dırlar. Anlaşılan ilk taşı atan bulunamaya-
cak ama taş artık siyasi polemiğe
dönüşmüştür. Yeni senaryolar için varsa-
yımlar ve hayaller üzerinden ağızdan ağıza
çoğalan suçlamaların ve gerekçelerin sayısı
Kayseri Kültepede bulunan 7 bin yıllık siyez
buğdayının 1‘e 7 bin vermesini geçecek gibi
görünmektedir. Bu kadar varsayım bu
kadar hayal gücü bu kadar senaryo Türki-
ye’nin siyasetini psikolojik bir vaka olan si-
yasi halüsünasyona dönüştürmüştür.
Siyasetin hastanesi yok ama siyasi aklın
müdahalesine ve reçetesine ihtiyaç vardır.

Oda yol arkadaşlarına güven ve özgüvendir.
Siyasi sahicilik ve içtenlik SOS'a dönüş-
müşse delinin taşı daha çok kırk akıllının
aklını alır. Türkiye’nin öncelikli motivas-
yonlarını ısrarla ön plana çıkartması ge-
rekli nice kırk akıllımız nicedir Türkiye’nin
zamanından çalan kırk haramiye dönüştü-
rüldüklerinin farkında olabilseler üretim,
istihdam, eğitim, demokrasi, hak, hukuk
,adalet can havli ile çığlık çığlığa sos ver-
mezdi. Üretim ve istihdam her ülkenin gü-
venlik ve beka sorunudur, Türkiye
Cumhuriyeti içinde öyle!

Çin’den yola çıkan “Küresel Tren” 10 ül-
kenin sonuncusu olan Gürcistan üzerinden
İpek Yolu Projesinin ilk uygulaması kapsa-
mında 6 Kasım 2019 günü Kars’tan Türki-
ye’ye giriş yapmıştır. İstanbul Marmaray
üzerinden eski Çek Cumhuriyetinin Prag
şehrine doğru yola çıkan ”820“ metre
uzunluğunda 42 TIR hacminde, süvarisi
Çin olan ve ticareti “kınından çıkmış kılıç”
misali dolu dizgin “küresel yük treni “ ül-
kemizin geleceğine ait fırsatlarlarla, tehdit-
lerle, uyarılarla, ilham veren stratejilerle
dopdolu olarak raylarımızın üzerinden geç-
miştir. Bu treni kaçırmamak lazım. Ve bu

trene sadece bakmamak lazım.
Yük trenini misafirperverliğimizle uygun

güzel törenlerle karşıladık, Çin’in ticari ve
siyasi hedeflerine şimdilik Asya’dan Avru-
pa’ya ulaştırılması içinde çok güzel uğurla-
dık! Eğer bundan sonraki süreçlerde
“küresel yük treninin TIR’lara dönüştüğü
vagonların” Avrupa'ya gidişlerinde ve Çin’e
geri dönüşlerinde vagonlara Türk ihraç
ürünlerini koyamaz isek Sn Cumhurbaşka-
nımızın jargonundaki “Eyyy” in kendi si-
yasi tabanındaki kudreti bile biter ve
mırıltıya dönüşür. Ülkemizde ki üretici,
esnaf ve halk, suç olarak kabul edilmezse
çaresizlikten “Vayyy” demeye başlar. Bu
ses yerli, milli esnafımızın, sanayicimizin,
ihracatçımızın ve müteşebbisimizin ağıtına
dönüşmeden tüm kurum ve kuruluşları-
mızla önlemlerimizi aldığımızı, kendi ken-
dimizi teselliden öte devletimizin vizyonuna
ve aklına inanmak istiyoruz!

Demiryolları Asya Avrupa arasında bir
köprü ise önümüzdeki sürecin küresel akılllı
dumrulu Çin olacaktır. AKP iktidarı geçiş

garantili Köprü , hasta garantili Şehir Has-
tanelerinin yapımı için döviz üzerinden
fahiş fiyatlarla milletin devlete emaneti
olan vergilerinden haksız ve usulsüz olarak
yandaş müteahhitlerin ticari kazançlarının
garantörlüğünü yapmışlardır. Bu yandaş
müteahhitleri Yakında açıklanacak vergi sı-
ralamasında görebilecek miyiz? Geçenden
de geçmeyenden de, hasta olandan da ol-
mayandan da toplanan paraları ve genelde
vergi adaletsizliğini düşündüğümüzde; AKP
zihniyetinin Türkiye’de sadece kendi vatan-
daşlarına Deli Dumrul olmanın ülkemizin
gelecek refahı  için yetmeyeceğini bilmeme-
leri düşünülemez. İktidar ve yöneticileri
deli dumrul rolüne soyunmak istiyorlarsa,
küresel anlamda vizyona sahip eğitimiyle,
bilimiyle, İlimiyle, küf tutmayan demokrasi
ve demokratik kurumlarıyla, eşitliklikçi ,
özgürlükçü, İnovasyona dayalı olan yapı-
lanmayı tercih etmeliler. Eğer bunu gerçek-
leştirebilirsek Dede Korkut'un Deli
Dumrul'unun yeni versiyonu bizler içinde
akıllı dumrula dönüşür..Bu stratejik yakla-
şım küresel paydan hak edişi almanın en
saygın, en sempatik ve en karlı olanıdır.

ABD’nin geçmişinden bugüne kadarki
süreçte bilinen dünyaya dayattığı en pres-
tijli, en ölümcül halleri ve fırsatçılığı tüm
dünya ülkelerinin ezberinde vardır. Geç-

mişte Dünyada ülkeler ABD ile resmî, ticari
ve siyasi kontaklar oluşturmadan önce
ABD’nin İpekyolu Projesi olarak tanımla-
yabileceğimiz Hollywood gibi derin ajanda-
ları olan film endüstrisi yetişkinlerin ve
çocukların hayal dünyasındaki kahraman-
ları yaratıp onların hayal dünyası ile tanış-
mış ve sempatisini kazanmıştı.Dünya
ülkeleri tok satıcılı ABD’nin gücünün ve
iradesinin ürünlerine kapıda kuyruk olan
müşterilerine dönmüştü.mayalanma her sa-
hada yaratılan gerekçeleri ile başarı ile uy-
gulanmıştı .Dünya ve biz bu ABD’yi artık
uzun zamandır tanıyoruz.

Çin ile ne biz ne dünya henüz yeterince
tanışmadık. Savunma hatlarını devasa bo-
yutlarda Çin Seddi gibi oluşturabilen bir ül-
kenin günümüzde ticari, siyasi, finansal
hamlelerini ve en ciddi olanı da gelecekteki
muhtemel askeri hamleleri hepimiz tarafın-
dan irdelenmesi gereklidir. Çin’e dair oluş-
ması muhtemel yeni mecburiyetlerin
analizlerini yapmak zorundayız. CHINA-
WOOD’a ihtiyaç duymayan Çin tüm pozitif-
liklerine rağmen Türkiye olarak
bildiklerimizle hala bilmediğimiz bir dost,
bilmediğimiz bir düşman olarak niyet anla-
mında gizli saklı sığınaklarını her an mev-
ziye dönüştürebilecekleri işareti
beklediklerini de düşünmek zorundayız. 

Türkiye bu treni kaçırmasın!
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Milli Piyan-
go'da ABD Merkezli 'IGT Turkey' isimli firmanın 23 yıldır
ihaleleri aldığını, bir nevi çekilişleri Milli Piyango'nun değil
bu firmanın yönettiğini iddia ederek açıklamalar yaptı

MILLI PIYANGO
KIME VURDU?
MILLI PIYANGO
KIME VURDU?
MILLI PIYANGO
KIME VURDU?
MILLI PIYANGO
KIME VURDU?
MILLI PIYANGO
KIME VURDU?
MILLI PIYANGO
KIME VURDU?
Y avuzyılmaz, Meclis’te düzenlediği

basın toplantısında, Milli Piyango
ile ilgili yaptıkları araştırmalara işa-

ret ederek, 2000 yılından itibaren bu ko-
nuda Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu ve Sayıştay’ın hazırladığı raporları
incelediklerini belirtti.

Çekilişleri firma yönetiyor

Aynı firmanın 23 yıldır sözleşme kapsa-
mında birer yıl uzatmayla Milli Piyango’dan
ihale aldığına dikkat çeken Yavuzyılmaz,
“Bu firma sistem yazılımlarını yapıyor, da-
nışmanlık, müşavirlik hizmetleri veriyor. Çe-
kiliş ürünlerini Milli Piyango’ya satıyor. Bir
nevi çekilişleri yönetiyor.” diye konuştu.

Firmada isim değişikliği

Bu firmanın ilk olarak 1996 yılında ABD
merkezli GTECH Corporation ismiyle
ihale aldığını anlatan Yavuzyılmaz, 2016 yı-
lından bugüne ise aynı firmanın Internatio-
nal Game Technology (IGT) Turkey ismiyle
ihaleleri almayı sürdürdüğünü söyledi. Bu
firmanın 23 yıldır Milli Piyango’da çekiliş-

leri yaptığını savunan Yavuzyılmaz, “Bir
nevi çekilişleri Milli Piyango değil, GTECH
Corporation yönetiyor.” dedi.

2001 yılında fark edildi

Yavuzyılmaz, yetkililerin 2001 yılından iti-
baren bu durumun sakıncasını fark ettiğini
ve bir tekel oluşmasını engellemek ama-
cıyla yerli, milli bir yazılım yapılması için
TÜBİTAK ile HAVELSAN’ı harekete ge-
çirdiğini aktardı. Ancak TÜBİTAK ve HA-
VELSAN’ın çalışmalarına müsaade
edilmediğini öne süren Yavuzyılmaz, Baş-
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu rapor-
larının bu çabaların nasıl boşa çıkarıldığını
gösterdiğini dile getirdi.

Daha şeffaf olmalı

TBMM’ye bu konuyla ilgili bir araştırma
önergesi verdiklerini bildiren Yavuzyılmaz,
“Milli Piyango’nun ne kadar milli ve yerli
bir kuruluş olduğunun daha fazla tartış-
maya açılmaması için, ihalelerin çok daha
şeffaf ve katılımlı bir şekilde yapılması za-
ruridir” ifadelerini kullandı.

Garanti Mobil’den
masrafsız yükleme
Yenilikçi ürün ve hizmet kalitesiyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Garanti BBVA, BELBİM
Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, İstanbulkart’a
Garanti BBVA Mobil’den yükleme yapma imkânı sunarak müşterilerine büyük kolaylık sağlayacak

BANKANIN sahip ol-
duğu 8 milyonu
aşkın dijital bankacı-

lık müşterisi bu özellikten yara-
lanacak. Garanti BBVA Mobil
kullanıcıları İstanbulkart’larına
para yüklemenin yanı sıra, ba-
kiye sorgulaması da yapılabile-
cek. Kullanıcılar, başkasının
kartına da yükleme yapabile-
cek. İstanbul Büyük Şehir Bele-
diyesi'nin öncülüğünde, Belbim
A.Ş. ve Garanti BBVA arasında
gerçekleştirilen işbirliği saye-
sinde, alternatif ödeme yön-
temleri ile daha fazla
kullanıcıya ulaşılması ve ulaşım
ödemelerinin dijital-
leşmesine

katkı sağlanması hedefleniyor.

Masrafsız kolaylık

Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Garanti BBVA Genel Müdür
Yardımcısı Didem Dinçer Başer,
“Her geçen gün müşterilerin ürün
ve servis ihtiyaçlarını dijital kanal-
lardan giderme eğilimi artarak
devam ediyor. Kullanıcılar, İstan-
bulkart yükleme noktası haline
getirdiğimiz Garanti BBVA Mobil
üzerinden istedikleri miktarı, he-
saplarından masrafsız ve ko-
layca kartlarına
yükle-

yebilecek. Bankacılık hizmetlerini,
müşterilerimizin günlük hayatta
sıkça kullandıkları sistemlere daha
fazla entegre ederek değer yarat-
mayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yenilikçi çözümlerimiz

Garanti BBVA Genel Müdür Yar-
dımcısı Ebru Dildar Edin ise “Ye-
nilikçi ödeme çözümlerimizle,
müşterilerimize ayrıca-
lıklı hizmet

sunmaya devam ediyoruz. İstan-
bulkart ile yaptığımız bu iş birliği
sayesinde, ulaşım ödemeleri ala-
nındaki yenilikçi çözümlerimizi
daha geniş kitlelerle buluşturarak,
bu alanda akla ilk gelen banka ol-
mayı hedefliyoruz.”şeklinde
konuştu.

Garanti BBVA Genel Müdür
Yardımcısı Didem Dinçer
Başer, “Kullanıcılar, İstan-
bulkart yükleme noktası

haline getirdiğimiz Garanti
BBVA Mobil üzerinden iste-
dikleri miktarı, hesapların-
dan masrafsız ve kolayca
kartlarına yükleyebilecek”

bilgisini verdi. 

10 ayda 41 milyon turist 

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığın-
dan yapılan açıklamaya göre,
Ocak-Ekim 2019 dönemi sınır

giriş ve çıkış istatistiklerine göre, en çok zi-
yaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Al-
manya ve İngiltere oldu.

Rusya ilk sırada

Bu dönemde Türkiye’ye en çok ziyaretçi
gönderen ülke sıralamasında yüzde 16,94
artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde
11,88 artış ile Almanya ikinci, yüzde 13,16

artış ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi
Bulgaristan ve İran izledi.Türkiye’yi geçen
ekimde ziyaret eden yabancı sayısı ise yine
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,28
artarak, 4 milyon 291 bin 574 ziyaretçi ra-
kamına ulaştı.  Ekim 2019 döneminde Tür-
kiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler
sıralamasında da yüzde 31,06 artışla Rusya
Federasyonu birinci, yüzde 8,57 artışla Al-
manya ikinci ve yüzde 1,39 artışla Bulgaris-
tan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı
İngiltere ile İran takip etti.

Türkiye, yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre,
yüzde 14,47 artışla 40 milyon 719 bin 786 yabancı 
ziyaretçiyi ağırlayarak turist sayısında 41 milyona ulaştı
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Yeni bir parti kurma çalışmaları
başlatan eski Başbakan Ahmet
Davutoğlu'nun partisini birkaç
hafta içinde hayata geçirmesi

beklenirken, tüzük ve
programın son aşamada

olduğu kaydedildi

Parti kurma çalışmalarına
yakın bir yetkili, “Davutoğ-
lu’nun kuracağı yeni parti-

nin birkaç hafta içinde İçişleri
Bakanlığı’na dilekçe verilerek resmen
kurulması bekleniyor. Artık yeni par-

tiye dair son rötuşlar yapılıyor.
2020’ye kalması söz konusu değil. Şu
anda Ankara’da genel merkez ve İs-
tanbul’da il başkanlığı binaları tu-
tuldu” dedi. “Yeni parti için tüzük ve
program çalışmaları son aşamaya

geldi. Kısa sürede mevzuata dair alt-
yapıya son şekli verilecek” diyen yet-
kili, “Kurucular kurulu büyük oranda
hazır halde. Daha önce siyasette yer
almış bazı isimlerin yanı sıra halen
kamuda üst düzeyde görev yapmakta

olan bazı isimler de partide görev ala-
cak” açıklamasını yaptı.  Aynı yetkili,
temelde birçok kesimden insanın bek-
lentilerini karşılayacak ve sorunların
çözümünde ortak akılla hareket ede-
cek bir parti kurulmasının hedeflendi-
ğini kaydederek, “Türkiye’deki
sorunlu olarak görülen bazı alanlarda
arayış içinde olunduğu da listeyle bir-
likte görülecek” ifadelerini kullandı. 

C umhurbaşkanı Erdoğan, Marmara
Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan
Külliyesi Temel Atma Töreninde ko-

nuştu. "İnşallah bu üniversitemiz yanında
ilkokul, ortaokul, lisesiyle birlikte çok
daha anlamlı hale gelecektir" diyen Er-
doğan, "Bu çevrede üniversitemiz için
ilkokul, orta, lise yok. Bunu olmasıyla
çok daha büyük bir anlam katacaktır.
Tüm üniversitelerimizin faaliyetle-
rine uygun mekanlarda hizmet ver-
meleri gerektiğini düşünüyoruz.
Gerçekten bu devasa alanda Sa-
vunma Bakanlığımızın, TSK’nın
bugüne kadar bir geçmişi var.
Şimdi de farklı bir mekana taşınıp
buranın da Marmara Denizi'ne
hakim bir noktada olması buraya
çok çok farklı bir güç katacaktır"
ifadelerini kullandı. 

Hocaların sorumluluğu var

Üniversite hocalarının ufkunun
genişlemesinin sağlanması gerekti-
ğini belirten Erdoğan, "Asıl görev
hocalarımıza düşüyor. Üniversite-
lerdeki tüm hocalarımıza inanıyo-
rum. Mezunu olmaktan iftihar
ettiğim Marmara Üniversitesi'nin de
bu büyük atılımın öncüsü olacağına
yürekten inanıyorum. Biz kendi inan-

cına kültürüne uygun olmak şartıyla
iyi olan hayırlı olan her değeri bünye-

sine katmaktan imtina etmeyen bir mil-
letiz. Ülkemizde yıllarca şark ve garp

medeniyetleri tartışması yapılmıştır. Ülke-
mizde Batılılaşmak için dinimizi değiştirmek
gerektiğine dair tartışmaların yapıldığı dö-
nemler bile olmuştur. İlmin Müslümanın
yitik malı olduğu, nerede olursa alınması ge-
rektiği tavsiye ediliyor. Bu tavsiyeler bizim
rehberimiz olmalıdır" açıklamasını yaptı. 

Son açıklamaları hastalıklı!

Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanların
giderek arttığını belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "Son örneği NATO tartışmalarıdır. 3-
4-5 Aralık Londra’da NATO liderler
zirvesini yapacağız. Gitmeden birileri yine
konuşmaya başladı. Hele hele bunların
içinde Fransa Cumhurbaşkanı.
Son açıklamaları bu hastalıklı, sığ anlayışın
örneklerinden biridir. ‘NATO’nun beyin
ölümü gerçekleşmiştir’ diyor. Önce sen kendi
beyin ölümünü bir kontrol ettir. Bu ifadeler
senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş
olanlara yakışır. NATO’ya karşı yerine getir-
men gereken vecibelerini yerine getirmiyor-
sun" tepkisinde bulundu. 

Sen ancak hava atarsın

Macron'a tepkisini sürdüren Erdoğan,
"Hava atmaya gelince hava atarsın. Tür-
kiye’yi NATO’dan çıkarmak. Bu senin had-
dine mi? Libya’nın resmi yönetimi ile
imzaları attık. Türkiye Libya Akdeniz’de
ortak işbirliğine girebilecek noktaya geldi. Ne
diyeceksin? Kimse sana bakmıyor. Henüz
daha acemiliğin var, bunu gider. Suriye’den
ülkemize yönelen tehditleri ve vereceğimiz
cevapları Fransa Cumhurbaşkanına da an-
lattım. Anlamıyor.
Terörle mücadele nedir bilmiyor. O yüzden
sarı yelekliler Fransa’yı işgal etti. Senin Su-
riye ile ne ilgin var? Suriye’ye girme hakkı-
mız terörle mücadelede var. Senin hangi
anlaşmayla girme hakkın var. Ne işin var
orada. Biz koalisyon güçlerinin içindeyiz.
Seni rejim de oraya davet etmiş değil. İstedi-
ğiniz kadar hoplayın zıplayın eninde so-
nunda Türkiye’nin güvenlik mücadelesine
saygı duyacaksınız. NATO için Fransa ne
anlam ifade ediyor bilemeyiz ama Türkiye
en önemli, üyesidir" dedi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MACRON’A SERT NATO TEPKİSİ

SENIN HADDINE MI?

Partinin kuruluş tarihi belli oldu

Erdoğan Macron'un açıklamalarına sert tepki göstererek, "Son açıklamaları
bu hastalıklı, sığ anlayışın örneklerinden biridir. ‘NATO’nun beyin ölümü

gerçekleşmiştir’ diyor. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir.
Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak senin haddine mi?" ifadelerini kullandı

"Türkiye olmasa dünyanın dört bir yanındaki
teröristlerin Avrupa’ya yığılacağından kimse-
nin şüphesi olmasın" diyen Erdoğan, 
"Ülkemiz güvende değilse Avrupa’nın güvenli-
ğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu unutul-
mamalıdır. Neyse ki NATO’da ve Avrupa’da 
aklı selim sahibi siyasetçiler var da Fransa’nın

sergilediği türden hezeyanlar anlamsız 
kalıyor. Suriye’den topraklarımıza yönelen 
tehditler bitene kadar harekatlar 
sürdürecektir. TV’lerde Kandil’deki terörist
başlarının ne halde olduklarını görmüşsünüz-
dür. Son kadın terörist en önemlilerinden bi-
riydi. O vuruldu, onunla birlikte yanındaki 6

terörist daha vuruldu. Ülkemize verilen ve tu-
tulmayan sözler için ilanihaye bekleyecek de-
ğiliz. Hala saldırılar oluyor. Bu duruma seyirci
kalacak değiliz. Güvenli bölgeden yönelen teh-
ditler bertaraf edilmezse bu işi kendimiz yap-
maktan çekinmeyiz" diyerek en üst perdeden
tepkisini dile getirdi. 

türkİye olMAsA terÖr AVrUpA'yA yAyılır

Bülent Arınç Ağzını 
kApAtsA İyİ olAcAk!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YİK Üyesi Bülent Arınç’a çok sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, Arınç için, "Kuyruk acısı
varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor. 
Arınç ağzını kapatsa iyi olacak, fazla konuşması kendisine zarar veriyor” açıklamasını yaptı

Türkgün gazetesine konuşan MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “FE-
TÖ'yle mücadele sizce nasıl?” sorusuna

yanıt verdi. Sözü, KHK’larla ilgili geçtiğimiz gün-
lerde söylediği sözler AKP camiasında tepkiyle kar-
şılanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
üyesi Bülent Arınç’a getiren MHP Lideri Bahçeli
sert konuştu.

Siyasi ayak ihmal edilmemeli

FETÖ’ye karşı samimi bir mücadelenin sürdüğünü
ifade eden Bahçeli, “Bir düşünün, sadece TSK'dan
150'si general olmak üzere 17 bin 866 ihraç gerçek-
leşmiştir. 3 bin 926 hakim ve savcı meslekten çıka-
rılmıştır. Kolay bir süreç değil. Pensilvanya'daki
hainin ABD tarafından korunması, halen ülkemize
iade edilmemesi büyük bir açmaz ve yanlış. Fakat
zaman zaman bazı açıklamalar kafaları karıştırıyor.
Bunlardan birisi de Bülent Arınç'ın sözleri. Kuyruk
acısı varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan
edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu
unutmuşa benziyor. Arınç ağzını kapatsa iyi olacak,
fazla konuşması kendisine zarar veriyor. Tartış-
maya açıyor, maşeri vicdan rahatsız oluyor. FE-
TÖ'nün bütün uzantıları elbette temizlenecek, ama
biraz zaman alacak. Bu arada siyasi ayağı ihmal et-

memek gerekiyor” diye konuştu. 

Fedakarlık 
yapmamız gerekiyor

Bahçeli, hükümetin emeklilikte
yaşa takılanlar (EYT) konusun-
daki tavrını Türkiye'nin içeride ve
dışarıda düzenlediği operasyonları
örnek göstererek değerlendirdi ve
şunları söyledi: Fedakarlık olmadan
bekamız ve bağımsızlığımız muha-
faza ve müdafaa edilemez. Terörle
mücadelenin bir bedeli var. Bu be-
dele var olmak için katlanmak zorun-
dayız. Ekonomide spekülasyon
yapanlar ne kurşunun, ne bombanın
maliyetini bilenlerdir. Bunlar boş boş ko-
nuşmaktadır. Bütçemiz elverir, ekonomik
imkanlar artar, o zaman her ihtiyaç
anında telafi edilir. Biraz sabır
gerekiyor. Biraz tahammül
gerekiyor. Biraz da milli he-
defleri anlamak gerekiyor.
EYT konusunda Sayın
Cumhurbaşkanı'nın açık-
lamaları isabetlidir.”

Tedbir almazsak 
susuz kalabiliriz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada,
"Eğer tedbir almazsak su kıtlığı yaşayamaya
başlayacağız. 2050'li yıllarda dünyada su
savaşlarının çıkacağı bile öngörülüyor" dedi

Türkiye 2023
Zirvesi Lütfi Kır-
dar Kongre Mer-

kezi'nde düzenlendi. Zirveye
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum da katıldı.
Bakan Kurum, zirvede "Ge-
leceğin Şehirleri" panelinin
açılış konuşmasını yaptı.
Türkiye Nüfusunun giderek
arttığını ifade eden Kurum,
"Dünya nüfusuna baktığı-
mızda 250 yılında Dünya
nüfusumuz 9.7 milyara ula-
şacaktır ve gelişmekte olan
ülkelerin nüfusu, şehir mer-
kezlerinde yaklaşık yüzde
63'ü yaşayacak, tüketimin
yüzde 91'i de şehirlerimizde
gerçekleşecek. Birleşmiş mil-
letlere göre 2030'da ciddi bir
artışla mega şehir sayısı 41'e
çıkacak ve orta ölçekli şehir
sayısının da 558'e çıkması

öngörülüyor. Şu anda 82
milyon vatandaşımız var ve
şehir merkezlerimiz sürekli
nüfus artışı ile karşı karşıya.
1950 yılında 500 binden olan
şehir sayımız sadece 2 iken
bugün 40 şehrimiz yine bu
çerçevede 500 binden fazla
nüfusa sahip ve bu anlamda
şehiralerdeki nüfusumuz gi-
derek artıyor." dedi.

Su savaşları çıkabilir

Türkiye Ulusal Mekansal
Strateji planı doğrultusunda
127 ayrı hedeflerinin oldu-
ğunu dile getiren Kurum,
"Tarımdan sanayiye, ulaşım-
dan yeşil alanlara kadar şe-
hirlerimizin 100 yıllık
planlamasını yapmak için
Türkiye Ulusal Mekansal
Strateji planını ortaya koyu-
yoruz” diye konuştu. 

Bakan Kurum, “İnşallah 2020
içerisinde bu planı tamamla-
mış olacağız. Bu plan çerçeve-
sinde insan merkezli bir
kentsel dönüşüm ile afetlere
hazır, kimlikli, kişilikli, engelli
dostu marka şehirleri inşa
etmek istiyoruz” dedi. 

DOĞA 
HAKLARI 

MANİFESTOSU
CHP Genel Başkan
Yardımcısı Gülizar
Biçer Karaca, parti

genel merkezinde basın toplan-
tısı düzenledi. Karaca, CHP
olarak 81 ilde oluşturulan
Doğa Hakları İzleme Kurulları
ile doğa haklarının teslimi ve '7
bölge 7 ilke' çerçevesinde 'Doğa
Hakları Manifestosu'nu oluş-
turduklarını söyledi. 

Üstün hak olmalı

Karaca, manifestoyu şöyle
açıkladı: "Birinci ilkemiz; doğa-
nın hakları üstün hak olmalıdır.
İkinci ilkemiz; iklim krizi ile mü-
cadelede çözüm iklim adaletin-
dedir. Üçüncü ilkemiz;
erişilebilir, adil, katılımcı bir su
politikası yönetimi ile ancak ku-
raklığı yenebiliriz. Dördüncüsü;
toprakana bir bütündür, var
olma koşulumuzdur. Beşincisi;
enerji ihtiyacını enerji demokra-
sisi ve adaleti ile karşılayacağız.
Altıncısı; kuşaklararası sorum-
lulukla doğal ve kültürel mirası-
mızdan vazgeçmeyeceğiz.
Yedinci ilkemiz; yurttaş katılım-
cılığı ile karar alıp birlikte yaşa-
tacağız." DHA

Devlet Bahçeli

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Mar-

mara Üniversitesi Recep
Tayyip Erdoğan Külliyesi
Temel Atma Töreninde

konuştu. 
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HIDIR ULAĞ

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019 yılı
kasım ayı meclisinde İSKİ Genel Kurul gün-
demli toplantı gerçekleşti. Uzun tartışmaların

yaşandığı toplantıda İSKİ Genel Genel Müdür Ve-
kili Raif Mermutlu, İSKİ’nin 2020 yılı Performans
ve Yatırım Programını, Analitik Bütçe tasarısını ve
kurumun faaliyetleri hakkında geniş sunum
gerçekleştirdi. Genel Müdür Mermutlu, İSKİ'nin
devam eden ve planlanan projeleri hakkında meclis
üyelerine ayrıntılı bilgiler sunarak kentte su sağlayan
barajların yıllara ve aylara göre doluluk oranının 25
Kasım itibarıyla su miktarının yüzde 36,24
olduğunu; İstanbul'daki kayıp-kaçak oranının yüzde

22,34 olduğunu vurgulayarak, "IṠKI'̇nin toplam gi-
derleri arasında enerji giderleri oranı yüzde 8 iken
son zamlarla bu oran yüzde 14,5'e çıkmıştır. Enerji
giderlerimiz son zamlardan sonra  İSKİ'nin yıllık
elektrik masrafı 1 milyar TL mertebesinde oldu"
açıklamasını yaptı. 

Zam teklifi reddedildi

İSKİ bütçe kitapçığında yer alan 2020 yılı su satış
tarifesinde, 0-10 metreküpe kadar olan kullanımlar
için uygulanan 4 TL'lik birim fiyatının 4,80 TL'ye
çıkarılması planlanıyordu. 11-20 metreküpe kadar
olan kullanımlarda 6 TL olan tarife 7,20 TL, 21
metreküp ve üzeri için oluşturulan yeni kademenin
birim fiyatı da 10.80 TL olarak belirlenmişti. İS-
Kİ’nin İstanbul’da su ücretlerine yüzde 20 zam tek-
lifi, kamuoyundan gelen eleştiri ve öneriler üzerine
CHP ve İYİ Parti tarafından yeniden değerlendirildi.
İstanbul halkının yüzde 75’inin kullandığı 0-10 met-
reküpe kadar olan ilk kademe için uygulanan 4
TL’lik metreküp fiyatının değiştirilmeden kalması,
zam yapılmaması önerildi. AK Parti grubunun oy
çoğunluğundan dolayı zam teklifi reddedildi. 

İstanbulluları kandırdınız mı?

İBB Meclis oturumunda CHP ve İYİ Parti grubu
bütçe kitapçığındaki tarifede, kamuoyundan gelen
eleştiri ve önerileri dikkate alarak yeni öneride bu-
lundu. İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı ilk
kademe olan 0-10 metreküpe kadar kullanımlarda 4
TL'lik birim fiyata zam yapılmaması teklif edildi. 21
metreküp üzerindeki 3. kademe kullanımındaki
birim fiyatı 12.60 TL'ye yükseltilmesi önerildi. Karar
alınırken AK Parti ve CHP grubu arasında tartışma
çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "6
ay önce bu mecliste İBB'yi yöneten başkanın seçim

kampanyasını yürütürken İstanbul sokaklarında
İSKİ'ye iftira atarak dünyanın en pahalı

suyunun İstanbul'da kullanıldığını bu yüz-
den en önemli vaadinin suya indirim

yapmak olduğunu söyledi. 6 ay
önce bu meclis salonunda su in-

dirimi ile ilgili o güzel sözleri
söyleyenlerin bugün yüzde

20-80 arasında zam tek-

lifi yapmış olması tek kelime ile izah edilebilir: Se-
çimde siz İstanbulluları kandırdınız mı? İstanbul'a
müjdeyi veriyorum su zammı teklifine hayır diyoruz"
dedi. 

İSKİ 1 buçuk milyar zarar edecek

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da iki seçim
arasındaki dönemde mayıs ayında İmamoğlu'nun
vaatlerinin üstüne çıkmak için suya alelacele indirim
yapılınca ortaya az kullanan yüksek, çok kullananın
da daha az zam aldığının ortaya çıktığını söyledi.
Bunu düzeltmek için çalışma yaptıklarını belirten
Subaşı, "Bu akşamdan itibaren İSKİ eksi 1.5 milyar
para yazacak kenara. Bunun sorumlusu sizsiniz. Bu
ret kararı ile zamma ‘hayır' demediniz, eksi 1.5 mi-
lyar liraya ‘evet' demiş oldunuz. Teklifimizde 3 ka-
deme vardı. Birinci kademeye zam olmayacaktı. 2 ve
3. kademelere zam gelecekti. Ücretsiz olan insani su
hakkını da eklediğinde 12 metreküpe çıkan ilk kade-
meyi kullananlar yüzde 75'i kapsıyor. Aslında bugün
eğer zam yapsaydık yüzde 25'lik kesime tırnak içinde
İstanbul'un mutlu azınlığına zam yapmış olacaktık.
Siz mutlu azınlığa yapılacak zammı engellediniz.
Havuzlarınızı suyla doldurun bol bol mayısa kadar.
Yüzde 62 elektrik zammına ‘hayır' demediniz.
Yüzde 100'e yakın doğalgaza zam yaptınız. 
Orada bu cesareti görmedik sizden” dedi.

Trübünlere oynuyorlar

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da özel-
likle suya ve doğalgaza yapılan zammı örnek göste-
rerek “İSKİ bütçesini onaylayan AKP su fiyat
artışını  kabul etmedi. Maliyetlerinin  en büyük ka-
lemi olan elektrik için, yılda 1 milyar ödeme yapan
İSKİ'nin fiyat artışını kabul etmemek; yatırımları
yapma ve İSKİ'yi batır demekle aynı şey! Trübünlere
oynanan demagojik siyaset böyle bir şeymiş! 
Yüzde 100 doğalgaza yüzde 65 elektriğe zam
yapıyorsunuz. Ülkenin gerçekleri ortada, maliyetler
çok yüksek. Maalesef bu karar İSKİ'nin 2020
yatırımlarını etkileyecek. Acaba temel atmama tö-
reni düzenlenen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma
Tesisi Projesi iptal edilmese bu zam yine de reddedi-
lecek miydi? Tamamen siyasi bir karar” diye tepki
gösterdi.

ISTANBUL’DA SU 
SAVASI BASLADI

"Bizim yaptığımız İstanbulun yüzde 75'ini
zamdan etkilenmeyeceği öneriydi. İSKİ'nin
de gelirlerinde hiçbir azalma olmayacağı
bir öneriydi. hiçbir şekilde kabul edilemez.
bunun doğal sonucu olarak yatırımlar dura-
caktır” serzenişinde bulunan CHP Grup
Sözcüsü Tarık Balyalı da “Bu tarife geçme-
yebilir, İSKİ batar mı? Elbette batmaz. İSKİ
kendine göre yeni önlemler alır. Ama her-
kes şunu bilsin yapılan yönetmelik değişik-
liği ve tarife yeni hali ile uygulanmazsa yıllık
2 milyar TL zarar edecek. Sonra da diye-
ceksiniz ki ‘bütçe hedefleri niye tutmadı'.
Yatırımlar hangi bütçe ile yapılacak? Biz

2014 seviyesinde su fiyatı öneriyoruz. 25
yıldır İstanbullulara pahalı su satan AKP
şimdi çıkmış ortaya şov yapmaya çalışıyor”
dedi. İstanbul'un yüzde 75'inin su zammın-
dan etkilenmeyeceği bir teklif hazırladıkla-
rını vurgulayan Balyalı “Bu öneriyi
reddetmek akıl tutulmasıdır. Hiçbir şekilde
kabul edilemez. Burada AKP çok açık bir
şekilde İSKİ batsın diyor. 31 Mart ve 23 Ha-
ziran'ın intikamını almaya çalışıyorlar. 23
Haziran'da Büyükşehir'i kaybettik o zaman
İSKİ de İBB de İstanbul da batsın diyorlar.
Bu yapılan İstanbul'a yeni bir ihanettir” 
diye konuştu.

AK Parti ‘İSKİ batsın’ diyor!

İBB Meclisi’nde tarışılan su zammının ardından AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri
ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Her iki grup başkanvekili de birbirlerini suçladı. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın:(1093030)
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KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı: 2013/51 Esas       14/11/2019
İ  L  A  N

Mahkememizin 05/11/2019 tarihli duruşmasında; adres bilgilerine ulaşılamayan Ahmet Coşkun Paşmakçıoğ-
lu'na  Dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gün ve saatinin  ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar
verilmiştir.
Davacı Maliye Hazinesi dava dilekçesinde;  
İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mah eski 449 ada 6 parsel yeni, 1900 ada 6 parsel sayılı taşınma-
zın malik hanesinin kadastro tespiti sırasında aynı yere ait hem Maliye Hazinesine hem de tespit maliki da-
valıların tapularının bulunması nedeniyle mükerrer tapu mevzuna girdiğinden mülkiyetin kime ait olduğunun
tespiti hususunda kadastro mahkemesine hüküm alınıncaya kadar açık bırakıldığını, kadastro tespiti sıra-
sında malik hanesi açık bırakılan bu taşınmazın Gaziosmanpaşa Belediyesi adına tescil edildiğini, dava ko-
nusu taşınmazın 14 ada 1 parsel sayılı 21/12/1951 tarih cilt 23 sayfa 9 sıra 55 tarihli hazine tapusu içinde
kaldığını, malik hanesi açık bırakıldığından taşınmazın tespit tarihindeki gerçek hak sahibinin saptanamadı-
ğını belirterek, "öncelikle taşınmazın el değiştirmesinin ve üzerinde her hangi bir ayni hak tesisinin önlenmesi
için Sarıgöl Mahallesi eski 449 ada 6 parsel yeni 125 pafta 1900 ada 6 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydına
ihtiyatı tedbir konulmasına ve tapuya bildirilmesine, taşınmazın GOP Belediyesi adına ve onun satışından
davalı adına oluşan tapu kaydının iptaline, taşınmazın malik hanesinin Hazine adına doldurulmasına, mah-
keme masrafları ve vekalet ücretinin davalı taraftan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir"  
23/01/2018 tarihli Bilirkişi raporunun sonuç kısmında ; "449 ada 6 parsel sayılı taşınmazın hiçbir tapu ile mü-
kerrerlik durumu olmadığı  tespit edilmiştir"
Dosyanın duruşması 03/03/2020 günü saat 10:00'a bırakılmış olup, tebliğ itibaren 2 hafta içinde davanın
esasına, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmanız, delillerinizi sunmanız,  aksi taktirde yokluğunuzda yar-
gılamaya devam edileceği ihtar olunur.  
Dava dilekçesi, bilirkişi raporu ile duruşma gün ve saatinin Ahmet Coşkun Paşmakçıoğlu'na ilanen tebliğine,
7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi  uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ
yapılmış sayılacağı hususu, 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

İBB Meclisi'nde
tartışılan su zammı

sonrasında parti 
sözcülerinden

peş peşe açıklamalar 
geldi. AK Partili 

Göksu, “Seçimde siz
İstanbulluları kandırdınız

mı?” derken CHP’li
Subaşı, “AK Parti mutlu

azınlığa yapılacak zammı
engelledi” dedi. CHP’li

Tarık Balyalı ise 
AK Partililerin kısaca,
'İSKİ batsın' dediğini

savundu. İYİ Partili Özkan
da doğalgaz ve elektrik

zamlarını hatırlattı

Üretkenlikleri
geliştiriliyor
Ataşehir Belediyesi’nin hazırladığı İstanbul
Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) mali destek
sağladığı Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi;
çocuk ve gençleri ilgilerine, özelliklerine,
yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak
yönlendirerek girişimciliklerini ve 
üretkenliklerini geliştiriyor

İstanBul Kalkınma
Ajansı’nın 2018 Yılı Ço-
cuklar ve Gençler Mali

Destek Programı kapsamında hazırla-
nan “Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Mer-
kezi”, en başarılı 35 proje arasında yer
alarak mali destek almaya hak ka-
zandı.  Ataşehir’de ikamet eden 10 –
17 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin
kendilerini geliştirebilecekleri, yeni bilgi
ve beceriler edinebilecekleri sosyal,
kültürel ve bilimsel hizmet birimi ola-
rak faaliyet gösteren merkezde, şu an
“maker” ve “yaratıcı tasarım” atölye-
leri olarak 6 atölyede eğitimler
veriliyor.

Büyük fırsat

Maker atölyeleri kapsamında; Tasa-
rım ve Üretim Atölyesi, Elektronik ve
Robotik Atölyesi, Kodlama Atölyesi
düzenlenirken, yaratıcı tasarım atölye-
leri kapsamında ise; Çizgi Roman –
2D Karakter Tasarımı Atölyesi, Mo-
delleme ve Animasyon Atölyesi, Stop
Motion Atölyesi yapılıyor. Kayışdağı
Yaratıcı Çocuk Merkezi’ndeki atölye-
ler, okullarda düzenlenen tanıtım ça-
lışmalarıyla öğrencilere anlatılıyor.
Aldıkları bilgilerle merakı artan öğren-
ciler, merkeze kayıt yaptırarak yetenek-
lerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Kasaplara
sıkı denetim

Bayrampaşa Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü,
periyodik gıda denetimle-

rine devam ediyor. Bu kapsamda mü-
dürlüğe bağlı ekipler tarafından
kasaplar, balıkçılar ve marketlerin et re-
yonları sıkı denetime tabi tutuluyor. De-
netimlerde etlerin menşei, muayenesi,
saklama koşulları, kıyma makinelerinin
yönetmeliğe uygunluğu, balıkların taze-
liği ve boyları, iş yerlerinin temizliği ve
hijyen koşulları tek tek kontrol ediliyor.
Bayrampaşa’da 150 civarında et ve su
ürünü satan kasap ile market bulunu-
yor. Bu iş yerleri yıl içerisinde periyodik
denetimlere tabi tutuluyor. Ayrıca şikâ-
yet olduğunda ve iş yeri yeni açıldığında
da denetim yapılıyor.

Biz de geleceğe 
yatırım yapıyoruz
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, belediyenin Avcılarlı çocuklara kreş
hizmeti sunduğu Çocuk Evlerini gezdi. Hançerli, “Çocuklarımız geleceğimiz. Biz
de geleceğe yatırım yapıyoruz. Onlar için kreşler açıyoruz” ifadelerini kullandı

Başkan Hançerli, Av-
cılar’ın dört mahalle-
sinde belediye

tarafından yenilenen Çocuk Ev-
lerini gezdi. Cihangir, Tahtakale,
Yeşilkent ve Firüzköy Mahallele-
rinde 3-6 yaş aralığındaki 350’ye
yakın çocuğun yarım gün olarak
eğitim gördüğü kreşlerde incele-
melerde bulunan Hançerli, ziya-
retinde çocuklarla neşeli anlar
yaşadı. Avcılar Belediye Başkanı
olarak kendini tanıtan Hançer-
li’ye çocukların, “Herşey çok
güzel olacak” diye seslenmesi
yüzleri güldürdü.

Bakım ve onarım yapıyoruz

Başkan Hançerli, Çocuk 
Evlerinde çocuklarını kreşten
almak için bekleyen ailelerle de
sohbet etti.
Kreşleri yaygınlaştırarak Avcı-
lar’daki tüm çocuklara ulaştır-
mak istediğini belirten Hançerli,

“Çocuklarımız geleceğimiz. Av-
cılar’ın, Türkiye’nin geleceği
onlar. Biz de ‘geleceğe yatırım
yapıyoruz’ diyoruz. Onlar için
kreşler açıyoruz. Doğa ile daha
fazla iç içe olsunlar diye yeşil
alanlar, parklar yapıyoruz. Okul-

larının bakım ve onarımını yapı-
yoruz. Kitaplar dağıtıyoruz, kü-
tüphaneler açıyoruz. Tabii ki
daha da fazlasını yapmamız ge-
rekiyor ve yapacağız” ifadelerini
kullandı. 
YAKUP TEZCAN
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A li Babacan’ın Habertürk’teki açıklamalarını
hatırlayın. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Mahir Ünal’ın buna karşı açıklaması da

şöyle: "Hangi argümanları ortaya koyduklarını gör-
dük. Açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bul-
mak mümkün değil. Türkiye'nin değişken, dünyanın
sabit olduğunu düşünüyorlar. 15 Temmuz'a, teröre hiç
değinmeyeceksiniz, AB'de ortaya çıkan değişmelere
değinmeyeceksiniz, bölge okuması yapmayacaksınız,
dış politikaya dair yeni bir şey söylemeyeceksiniz yeni
bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz, böyle bir şey
yok. Türkiye'nin bölgesinde olanlar sorulduğu zaman,
Esed, Sisi sorulduğunda FETÖ sorulduğunda hiç bir
cevap vermeyeceksiniz. Bir akademisyenin de çıkıp
konuşabileceği günü geçmiş neoliberal tezleri savuna-
caksınız. Bizim açımızdan dikkate değer bir şey değil.
AK Parti olarak çizgimizde devam ediyoruz. 
Konuşmamızı gerektiren bir konu olarak 
görmüyorum bunu”

Bence M. Ünal’ın  açıklamasında altı çizilmesi 
gereken noktalar  şunlar: 

"Türkiye'nin değişken, dünyanın sabit olduğunu 
düşünüyorlar. Bir akademisyenin de çıkıp konuşabile-
ceği günü geçmiş neoliberal tezleri savunacaksınız..."
Yani Ünal demek istiyor ki asıl “değişken” biz değiliz
-Türkiye değil- önce çevre-dünya değişti. Biz de mec-
buren bu değişime göre duruşumuzu, politikalarımızı
değiştirmek zorunda kaldık. Ortaya çıkan  yeni dünya
düzeninde eskiden olduğu gibi liberal tezleri 
savunarak yol alamazdık!

Aşağıdaki yazı aslında daha önce yayınlanmıştı.
Onu, özetleyerek  şimdi tekrar buraya almamın nedeni
tam da konuyla ilgili olması!.. O kadar ilgili ki, hem
Babacan Hareketi’ni, onların konumunu, hem süreç
içinde bugün AK Parti’nin geldiği yeri, hem de benim
bu konulardaki düşüncelerimi bütün açıklığıyla ortaya
koyuyor... 

Küreselleşme sürecinde 
ikinci aşama ve Türkiye!

Eskiden, yani 21. Yüzyıl öncesinde -“küreselleşme
süreci” öncesinde“- olay açıktı! Bu durumda, ulus
devletin kanatları altında gelişip büyüyen sermaye ile
ulus devlet arasında hiçbir çelişki yoktu. Tam tersine,
sermaye ancak kendi ulus devletinin koruyucu kanat-
ları altında dünya pazarlarına açılarak ulus devletin
silahlı gücüyle yarattığı nüfuz bölgelerini pazar olarak
kullanabiliyordu. Bu dönemde yaşanılan bütün  
savaşların   nedeni de  zaten “kapitalist ülkelerin
kendi aralarında dünya pazarlarını yeniden 
paylaşmaları” kavgasından  başka bir şey değildi!

Ancak, ne zaman ki Soğuk Savaş sona erdi, tekle-
şen yeni bir dünya ile birlikte “küreselleşme süreci”
adını verdiğimiz yeni bir süreç ortaya çıktı, bundan
sonra işlerin değişmeye başladığını görüyoruz! Bu du-
rumda artık, ulus devletin sınırları ve koruyucu kanat-
ları, küresel bir oyuncu haline gelmeye başlayan
sermaye için  dar gelmeye başlıyordu!.. Tıpkı o ipek
böceği kurtçuğu gibi, kendi ördüğü kozasının içinde
kanatlanıp kelebek haline gelen sermaye, artık  küre-
sel sermaye haline dönüşerek, ulus devlet kabuklarını
sırtından atmaya, dünyanın dört bir yanına uçup gide-
rek, neresi kendisi için kârlı ise oraya konup, orada
üretim faaliyetini sürdürmeye başladı! İşte, 21. Yüz-
yıl’ın -ona damgasını vuran  “küreselleşme sürecinin”
bu ilk döneminin- en önemli gerçeği budur. Bu temel
olguyu kavramadan içinde yaşadığımız süreçte başka
hiçbir şeyi kavramak mümkün değildir! 

Gelişmiş ülke ulus devletleri başlangıçta -küresel-
leşme sürecinin bu ilk evresinde- bütün bunları  hiç 
anlayamadılar. Onlar sandılar ki oh ne güzel, sermaye
ihracının önündeki bütün engeller kalktı artık! Ve 20.
yüzyıl kalıntısı emperyalizm anlayışlarıyla onlar da 
bu süreci desteklediler!

Sonuç; sermayenin anavatanı gelişmiş ülkelerden
gelişmekte olan ülkelere doğru muazzam  akışı oldu.

İşte, bizde AK parti’nin iktidara geldiği  dönem,
tam bu sürecin o ilk  aşamasında esen rüzgarlara

denk gelmiştir. Bu dönemde, Amerika’dan Avrupa’ya
kadar bütün  Batı’lı ülkelerin AK Parti hareketini 
desteklemelerinin altında yatan da, iç dinamikle dış
dinamik arasındaki söz konusu   uyumdur... 

Ancak, gelişmiş ülke ulus devlet yöneticileri bir
süre sonra farkına vardılar ki, işler hiç de öyle düşün-
dükleri gibi gitmiyordu! Kendi koruyucu kanatlarının
altında besleyip büyüttükleri sermaye şimdi artık çıl-
gınlar gibi “gelişmekte olan ülkelere” doğru gidiyor,
yeni yatırımlarını oralarda yapıyordu.  Çünkü, “geliş-
mekte olan ülkelerde” üretim maliyetleri daha azdı;
buralarda yapılan yatırımın pazarın genişlemesine
neden olarak daha kârlı hale geldiğini de görünce 
sermaye artık eski anavatanlarında hiç yatırım 
yapmamaya başlamıştı!

Ve onlar -yani gelişmiş ülke ulus devletleri- yavaş
yavaş, "küreselleşme süreci" denilen sürecin kendi
aleyhlerine işlemeye başladığını hissettiler!

Hani o Dimyad’a pirince giderken evdeki bulgur-
dan da olma sözü vardır ya, aynen buna benziyordu
durum! Önceleri, küreselleşmeyi emperyalizmin zaferi
olarak alkışlayan ve destekleyen 20. Yüzyıl’ın ege-
menleri, şimdi artık -küreselleşme sürecinin bu ikinci
aşamasında- neye uğradıklarını anlayamamanın şaş-
kınlığı içinde, ayaklarının altından hızla kayıp gitmeye
başlayan o eski zemini muhafaza edebilmek  için,
atalet direnciyle frene basmaya -aleyhlerine işlemeye
başlayan süreci  geriye döndürebilmenin  çarelerini
aramaya- başlamışlardı. Ama, adına küreselleşme de-
nilen bu sürece karşı oluşan potansiyel sadece  geliş-
miş ülkelerin ulus devlet yöneticileriyle sınırlı değildi! 

Yatırımların neredeyse durma noktasına gelmesi ve
işsizliğin artması ilk adımda buralarda yaşayan 
insanları da etkiliyor, onları da yeni arayışlar içine so-
kuyordu... İşte, popülist bir söylem olan yeniden büyük
Amerika sloganının büyüsüne kapılarak kitleleri
Trump’un arkasında toplayan sürecin  özü budur!.. 
İngiliz ulus devletinin ve 20.Yüzyıl özlemi içinde olan
burjuvaların, kitleleri de  peşlerine takmak  için  kul-
landıkları popülist Brexit refleksinin özü budur!  Ve
de son yıllarda, bütün diğer gelişmiş Avrupa ülkele-
rinde yükselen, yarı popülist -20.Yüzyıl kalıntısı- yeni
sağ hareketlerin  altında yatan  neden budur...  

Yarın devam edecek...

Babacan’ın açıklamaları ve
AK Parti’nin buna cevabı!

CATALCA’DA GARIP 
BIR PROVOKASYON
Çatalca Cumhuriyet Meydanı'na kurulan AK Nokta’da iddiaya göre Dürdane Özselgin isimli bir kadın Ak Parti İlçe 
Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Nurşen Yavuz’la önce tartıştı sonra da başörtüsünü zorla çıkarmaya çalıştı. 
Şikayet üzerine gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

A K Parti Çatalca İlçe Başkanlığı
Cumhuriyet Meydanı'da geçtiğimiz
perşembe günü AK Nokta kurdu.

İddiaya göre ilçeye misafirliğe gelen Dürdane
Özselgin (65) AK Nokta'da bulunan Çatalca
Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Nurşen
Yavuz'un zorla başörtüsünü çıkarmak istedi,
hakaretde bulundu. Yavuz'un şikayeti üzerine,
Özselgin, bir arjkadaşının evinde bulunduğu
sırada gözaltına alındı. Geceyi karakolda 
geçiren Özselgin, çıkarıldığı mahkeme 
tarafından yurt dışı yasağı konularak, 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Avukat talebim reddedildi

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise ola-
yın AK Nokta'da değil pazarda yaşandığını
iddia etti. Yarkadaş, yaşlı kadının Cumhur-
başkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle
şikayet edildiğini savundu. Özselgin'in tartış-
tığı bir kadına “Yediler yediler doymadılar.
Millet açlıktan ölüyor, utanmadan hâlâ
AKP'ye oy veriyorsunuz” dediğini iddia eden
Yarkadaş, gözaltı işleminin ardından avukat
talebinin de savcı tarafından “Şüpheli, beş
yılın altındaki suçlarda Ceza Muhakemesi
Kanunu (CMK) talep edemez” denilerek 
reddedildiğini ileri sürdü. 

İlaçlarımı bile vermediler!

Barış Yarkadaş konu hakkında, “Dürdane
Özselgin'in oğlu Anıl'ın verdiği bilgiye göre,
63 yaşındaki kadının geceyi karakolda geçir-
mesine sebep olan söz ‘Yediler yediler 
doymadılar' Evet; pazarda yaşanan bir 
tartışmada söylenen bu söz yüzünden 63 
yaşındaki bir kadın haksız ve hukuksuzca
gözaltında” açıklamasını yaptı. Dürdane 
Özselgin'in ise avukatı Ozan Büyük'e, “Pa-
zarda tartıştığım bir kadına ‘Millet açlıktan
ölüyor, utanmadan hâlâ AKP'ye oy veriyor-
sunuz' dedim. İddia edildiği üzere kimseye
küfretmedim, iftiraya uğradım” dediği öğre-
nildi. Özselgin, ayrıca gözaltı süresince ilaçla-
rının verilmediğini ve kendisine yemek
getirilmediğini dile getirdi.   

Fiili müdahalede bulundu

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti 

Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan ise 
saldırının detaylarını anlattı. “Perşembe
günü, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda,
resmi izinle Ak Nokta çalışmalarımızı icra
eden, kadın kolları yönetim kurulu üyemiz
Sayın Nurşen Yavuz görevini gerçekleşti-
rirken Dürdane Özselgin isimli şahsın
kendisine hakaret ettiği ve fiili müdahale
de bulunarak başörtüsünü çıkarmaya ça-
lıştığı iddiası ile şahıs hakkında suç duyu-
rusunda bulunmuştur. Mobese kameraları
yardımı ile tespit edilen şahıs, aynı günün
akşamı emniyet görevlilerince bulunmuş
ve Çatalca Merkez Karakolu'na getirilerek
ifadesi alınmıştır. Şahsın Çatalca'da ika-
met etmediği, 'misafir' olarak Çatalca'ya
geldiği emniyet yetkililerince anlaşılmıştır”
ifadelerini kullandı. 

Özselgin'in Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan
kovuşturmada halkı kin ve nefrete tahrik ve hakaret
suçu iddiası ile mahkemeye sevk edildiğini belirten
Aslan, “Mahkeme tarafından söz konusu şahsa adli
kontrol şartı ile yurt dışı yasağı konulduğu öğrenil-
miştir. Devam eden bu davanın Ak Parti Çatalca
İlçe Başkanlığı olarak takipçisi olacağız. Başta çok
değerli Çatalcalı hemşehrilerimiz olmak üzere, va-
tandaşlarımızın bu tarz tahrik ve provokasyonlara
kapılmamalarını önemle rica ediyoruz. Başta kadın
kolları yönetim kurulu üyemiz sayın Nurşen Yavuz'a
geçmiş olsun dileklerimizi iletir, dini, siyasi, görüşü
ne olursa olsun toplumsal saygının ve hoşgörünün
hakim olmasını temenni ederiz” diye konuştu. 

DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Geçmişte hata yaptık
özür diliyoruz deyin!
Geçmişte CHP ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davalar sonucu planları iptal edilen Bayrampaşa Sağmacılar Cezaevi’nin yerine 
yapılan kentsel dönüşüm projesi ve Silivri’de İBB’nin sosyal konut olarak hayata geçirdiği KİPTAŞ projesinin imar planları yeniden İBB
Meclisi’ni geldi. AK Parti grubu “Geçmişte hata yaptık, özür diliyoruz deyin, davaları geri çekin planları geçirelim” önerisinde bulundu

İBB Meclisi'nde gündeme gelen
Bayrampaşa Sağmacılar Ceza-
evi’nin yerine yapılan kentsel dö-

nüşüm projesi ve Silivri’de İBB’nin sosyal
konut olarak hayata geçirdiği KİPTAŞ pro-
jesinin imar planları gerilime neden oldu.
Geçmişte CHP ve Şehir Plancıları Odası’nın
açtığı davalar sonucu iptal edilen planlar
hakkında açıklama yapan AK Parti Grubu,
“Geçmişte hata yaptık, özür diliyoruz deyin,
davaları geri çekin planları geçirelim” öneri-
sinde bulundu. CHP grubu ise “Siz imar
planlarını bu anlayışla mı yapıyorsunuz?
Mağdur olan Bayrampaşa halkına da ‘CHP
özür dilemedi biz de planları yapmadık’ 
dersiniz” karşılığını verdi.

Açılan dava iptal edildi

İBB Meclisi kasım ayı oturumlarının son bi-
leşiminde tartışma yaratan kararların ilki
Bayrampaşa'daki eski Sağmalcılar Ceza-
evi'nin yerindeki kentsel dönüşüm projesi ile
ilgili alındı. İBB, 2015 yılında Bayrampaşa
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki binaların, Sağ-
malcılar eski cezaevi alanı üzerinde üretile-
cek yeni bina stoku ile takas edilmesi için
proje çalışmalarına başlamıştı. Bu amaçla
hazırlanan imar planları Şehir Plancıları
Odası'nın açtığı dava sonucu yapı ve nüfus
yoğunluğunu arttırdığı için iptal edildi.

Yeni planlar İBB'nin gündeminde 

Eski cezaevi alanında inşaatlar tamamlana-
rak iskan alma aşamasına geldi ve plansız
kalan alan için hazırlanan yeni planlar da
İBB Meclis gündemine geldi. Planlar, iptal
gerekçelerinin teklif edilen planla devam et-
tiği belirtilerek tekrar değerlendirilmek üzere

Planlama Müdürlüğü’ne oybirliği ile iade
edildi. İkinci karar da Silivri'de yüzde 80'i
tamamlanan İBB şirketi KİPTAŞ'ın sosyal
konut projesinin iptal edilen imar planları
ile ilgili alındı. Geçtiğimiz dönem CHP'lile-
rin açtığı dava sonucunda iptal edilen imar
planları yerine yapılan yeni planlarda 12
kat yükseklik 8 kata indirildi. Yeni planlar
oybirliği ile kabul edildi.

İBB'ye başkan oldu

Kararların oylanması sırasında AK Parti
ve CHP arasında “dava” gerginliği ya-
şandı. Bayrampaşa'daki planlara iptal da-
vası açan Şehir Plancıları Odası’nın o
dönemki başkanı Tayfun Kahraman'ın
yeni dönemde İBB'nin Deprem Risk Yöne-
timi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı
olması ortamı gerdi. AK Parti Grup Baş-
kanvekili Tevfik Göksu iade edilen Bay-
rampaşa'daki kentsel dönüşüm planları ile
ilgili “Önceki dönemde ısrarla mahkemeye
giden şahıs, İBB'nin yeni Kentsel İyileş-
tirme Daire Başkanı. Şimdi mahkemeye
taşıdığı planı getiriyor onaylamamızı isti-
yor. Biz AK Parti grubu olarak bu hukuki
sorunları çözeceğiz, düzelteceğiz. Bayram-
paşa halkı çok iyi bilsin ki bu plan düzen-
lendikten sonra İBB Başkanı gidecek
orada kentsel dönüşüm töreni yapacak.
İptal ettirdikleri planın törenini yapacak”
diye konuştu.

Hem davalı, hem davacı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AK
Partili Başkanı Yüksel Akyol da “CHP'li-
ler; AK Parti grubu ve Bayrampaşa halkın-
dan açıkça hata yaptıklarını kabul edip

özür dilesinler ve biz de komisyon kararını
değiştirip planı kabul edelim. Daire baş-
kanı hem davalı, hem davacı. Biz davayı
geri çekmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Bu nasıl cümle?

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise
İmar Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol'un
“Bizden özür dileyin bu raporu geçirelim”
sözlerine tepki göstererek “Bu nasıl cümle?
Mağdur olan Bayrampaşa halkına da
‘CHP özür dilemedi biz de planları yap-
madık' dersiniz. İmar planları bu kriterlere

göre mi yapılıyor? Komisyon Başkanı’nın
zihin yapısı bu mu” diye sordu. Şehir
Plancıları Odası'nın tartışma konusu yapıl-
masını da eleştiren Subaşı, “Daire başka-
nımız kendi başına dava açmadı, o dönem
Şehir Plancıları Odası adına dava açıldı.
Her iptal kararı sonrasında da planlarda
olumlu değişimler yapıldı. 10 bin metre-
kare ticari alan kamuya döndü. 2,5 emsal 
2 emsale düşürüldü. Ama siz plansız yere
konutlar yaptınız, sattınız. Şimdi oradaki
insanları mağdur etmeden bu işi bir plana
bağlamak lazım” dedi.

AK PARTİ VE
CHP GRUBU
BİRBİRİNE

GİRDİ

Yusuf
Aslan

Nurşen YavuzDürdane Özselgin

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu iade edilen Bayram-
paşa'daki kentsel dönüşüm planları ile ilgili “Önceki dö-
nemde ısrarla mahkemeye giden şahıs, İBB'nin yeni Kentsel
İyileştirme Daire Başkanı. Şimdi mahkemeye taşıdığı planı
getiriyor onaylamamızı istiyor. Biz AK Parti grubu olarak bu
hukuki sorunları çözeceğiz, düzelteceğiz” açıklamasını yaptı. 
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Arjantin’de katıldığı bir
reality şov programıyla
üne kavuşan, ardından

şarkıcılık ve sunuculuk yapmaya
başlayan trans model Kiara Acosta
ülke basınının gündemine oturdu.
Başkent Buenos Aires’te arkadaşla-

rıyla birlikte bir gece kulübüne
giden Acosta, görevliler tarafından
kapıdan çevrildi. Kulübün yöneti-
cisi Federico Dickmann’la tartışan
Acosta, Dickman’ın “Erkek gibi
görünüyorsun ve arkadaşın kadar
ateşli değilsin” diyerek içeri almadı-

ğını iddia etti. Durumu sosyal
medyada paylaşan ve kampanya
başlatan Acosta, kulüpte uğradığı
ayrımcılığa karşı bir araya gelme
çağrısı yaptı. Instagram hesabın-
dan 269 bin takipçisine seslenen
Acosta, “Benim trans kadın oldu-

ğumu bildikleri için içeri almadılar.
Bu durumu sosyal medyada pay-
laştıktan sonra yüzlerce insan 
benzer şeyler yaşadıklarına dair
mesajlar attı. Bunu yaptım çünkü
insanlar bir daha bu tip şeylerle
karşılaşsın istemiyorum” dedi.

‘Ateşli değilsin’ deyip AlmAdılAr!

Hükümete acil 
istifa çağrısı 

Sadr, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, “Hükümetin istifa
etmemesi ırak'ta sonun başlangıcı

olacaktır. Yolsuzlukla suçlanan hükümeti destek-
lemem söz konusu olmaz ve onlarla hiçbir koalis-
yon ya da seçime katılmam.” ifadelerini kullandı.
Şu ana kadar gösterilerde yaşananlar sonucu
çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini de belirte-
rek, ülkede kötü günler yaşandığını söyledi.

Suriye gibi olamayız

İran'ın necef başkonsolosluğu binasının ateşe
verilmesiyle ilgili ise paylaşımında Sadr, şu ifa-
delere yer verdi: “Herhangi bir yabancı misyon
temsilciliğine saldırı emri verseydim bunu açıkça
ilan ederdim. ülkede körü körüne bir fitne yaşanı-
yor. ülkemiz ikinci Suriye'ye dönüşmemeli.”

Kentte sokağa çıkma yasağı 

Sadr ayrıca gösterilerin barışçıl olarak sürmesini
desteklediğini belirterek, Şii kutsal mekanlara
saldırılmaması gerektiğini kaydetti. Yüzlerce gös-
terici,  necef’teki İran başkonsolosluğu binasını
ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa
çıkma yasağı ilan edilmişti.

Çok sayıda ölü ve yaralı

ırak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yeter-
sizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim’de baş-
layan gösterilerde şu ana kadar 300’den fazla
kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yara-
landı. başkent bağdat başta olmak üzere orta ve
güney kesimlerdeki kentlerde devam eden göste-
riler sırasında İran’ın ülkedeki nüfuzuna yönelik
tepkiler de dile getiriliyor. açıklanan reform pa-
ketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik
güçlerine protestolarda şiddet kullanılması tali-
matı vermekle suçladıkları başbakan adil abdul-
mehdi hükümetinin istifasını istiyor. 

Arjantin'de ünlü televizyon
sunucusu Kiara Costa, 'erkeğe

benzediğini' söyleyip 
kendisini kapıdan çeviren bir

gece kulübü yöneticisine
sosyal medyadan savaş açtı

Yunanistan, Türkiye ile 
Libya arasında imzalanan 

“Deniz Yetki Alanlarının 
Sınırlandırılmasına İlişkin
Mutabakat Muhtırası”na

karşı büyük tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Nikos 

Dendias, Türkiye'nin Atina
büyükelçisi Burak Özüger-

gin'i bakanlığa çağırarak 
konuyla ilgili izahat istedi

K ıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte Doğu
Akdeniz'i tek taraflı 'paylaşma' çalış-
maları yürüten Yunanistan, Türkiye ile

Libya arasında yapılan 'deniz yetki alanları-
nın sınırlandırılması' anlaşmasının ardından
Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i Dışişleri
Bakanlığı'na çağırdı.Yunanistan, Türkiye ile
Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alan-
larının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat
Muhtırası”na tepki gösterdi.

Özügergin bakanlığa çağırıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, mutabakatın
uluslararası deniz hukukunun ihlali anla-
mına geldiğini ve iyi komşuluk ilişkileri pren-
sibiyle bağdaşmadığını savundu. Dışişleri
Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Atina bü-
yükelçisi Burak Özügergin'i bakanlığa çağı-
rarak konuyla ilgili izahat talep etti.

Hukuk ihlali iddiası

Yunan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası deniz
hukukuna göre Türkiye'nin Libya ile sınırı
bulunmadığını belirterek, böylesi bir muta-
bakatın bu nedenle geçersiz olduğunu savu-
nuyor. Atina ayrıca Ankara'nın bu tür
girişimlerle Girit Adası'nın güneyindeki kıta
sahanlığını ihlal ettiğini öne sürüyor. Türkiye

ise, Girit'in karasuları dışında kıta sahanlığı
bulunmadığını savunurken, Atina'ya göre bu
bakış açısı da uluslararası deniz hukukunun
ihlali anlamına geliyor.

Anlaşma İstanbul'da imzalanmıştı

Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, ABD
ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu
Akdeniz'i tek taraflı olarak ‘paylaşma’ çalış-
malarına, Türkiye'den karşı atak gelmişti.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık
Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstan-
bul’da bir araya gelmiş ve Türkiye ile Libya
arasında ‘deniz yetki alanlarının sınırlandı-
rılması’ anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, Ak-
deniz’de son dönemde Rum Yönetimi ve
Yunanistan’ın tek taraflı olarak petrol ve
doğal gaz arama bölgeleri oluşturup bun-
lar için uluslararası şirketlere ruhsat da-
ğıtmasının da hukuksuzluğunu ortaya
koymayı amaçlıyor.Libya ile yapılan an-
laşma ile Türkiye’den Marmaris-Kaş ara-

sındaki hat ile, Libya’dan
Derne-Tobruk hattı ara-
sındaki hatta, karşılıklı
olarak deniz sınırları 
çizilmiş oldu.

YUNANISTAN 
YINE CILDIRDI

ZENGİNLİKLER ADİL PAYLAŞILSIN
Mutabakata ilişkin açıklamalarda
bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, mutabakatın Tür-
kiye’nin uluslararası hukuktan
kaynaklanan haklarının korun-
ması anlamına geldiğini belirte-
rek, şunları söylemişti: “Biz Doğu
Akdeniz’de olsun Ege’de olsun,
her zaman kendi uluslararası hu-
kuktan kaynaklanan haklarımızı
korurken buraların zenginlikleri-

nin de hakça paylaşıl-
ması taraftarıyız.

Bu Kıbrıs

etrafındaki rezervler için de ge-
çerli. Bizim kıta sahanlığımızın dı-
şındaki alanlarda da Kıbrıs’ta
Rum tarafı ile Türk tarafı ara-
sında buradaki zenginliklerin
hakça paylaşılmasının garanti al-
tına alınmasını her zaman savu-
nuyoruz. Bundan sonra diğer
ülkelerle de zemin uygun oldukça
bu tür görüşmeler” yapmayı sür-
düreceklerini  söyledi.

Sürpriz ziyarette 
sürpriz açıklama 
ABD Başkanı Donald Trump Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz
bir Şükran Günü ziyareti düzenleyerek, çarpıcı açıklamalarda bulunan
Trump, Taliban'la yeniden müzakerelere başladığını belirtti
Başkanlık koltuğuna oturduğu gün-
den bu yana ilk kez Afganistan’a
giden Trump‘ın bu ziyareti Washing-
ton ile Kabil arasındaki barış umutla-
rını artıran tutuklu mübadelesinden
yalnızca bir hafta sonra gerçekleşmiş
oldu. Reuters’ın haberine göre güven-
lik sebebiyle gizli tutulan uçuşun ar-

dından Afganistan’a ulaşan Trump
gazetecilere yaptığı açıklamada “Tali-
ban anlaşma yapmak istiyor biz de
onlarla görüşüyoruz” dedi.

Barış görüşmeleri yakında

Trump, “Biz ateşkes yapalım dedik,
onlar ateşkes istemedi, şimdi sanırım

onlar ateşkes istiyor. Büyük ihtimalle
öyle de olacak” ifadelerini
kullandı.Taliban kanadından Reu-
ters’a yapılan açıklamada geçtiğimiz
hafta ABD yetkilileri ile Doha’da çe-
şitli görüşmeler gerçekleştirildiği ve
resmi barış görüşmelerinin yakında
devam edeceği belirtildi.

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda
es-Sadr, hükümet karşıtı gösterilerde
daha fazla kanın akmaması için hü-
kümete acilen istifa etme çağrısında
bulunarak, gösterilerin barışçıl olarak
sürmesini desteklediğini açıkladı

Depremin bilançosu 
giderek ağırlaşıyor
Arnavutluk’ta meydana gelen 6,4 büyüklüğün-
deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı
46’ya yükselirken 700'den fazla kişinin de yara-
landığı açıklandı.Merkez üssü başkent Tiran'ın
34 kilometre kuzeybatısı olan depremde bilanço
her geçen gün artıyor. Arama kurtarma çalışma-
larında enkaz altında kalarak yaşamlarını yitiren
depremzedelerin sayısı 46’ya ulaşırken, 700'den
fazla yaralı olduğu belirtildi. 

250'den fazla artçı

26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü
Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan
6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybe-
denlerin sayısının giderek artmasından endişe
duyuluyor.Yıkıcı depremin ardından 250’den
fazla artçı sarsıntı da meydana gelirken, yerel
medya, Arnavutluk genelinde itfaiye, sağlık ekip-
leri ve silahlı kuvvetlerin, arama kurtarma çalış-
malarının devam ettiğini duyurdu. DHA

Lübnan’da halk
sokağa döküldü

Lübnan'ın başkenti beyrut ile Zahle ve nebatiye
kentlerinde yaşanan gösterilerde ülkenin içinde
bulunduğu ekonomik şartlar protesto edildi. Gös-
tericiler, "vergi dairesi, devlet kurumlarındaki
yolsuzluğu inşa ediyor" şeklinde sloganlar attı.
Lübnan'ın başkenti beyrut ile Zahle ve nebatiye
kenti sokakları karıştı.Eylemciler bir süre binanın
önünü kapatarak çalışanların giriş-çıkışına engel
oldu. Göstericilerin binaya girmeye çalışması üz-
erine polis eylemcilere müdahale etti.Öte yandan
Zahle'de de bir grup Merkez bankası'nın kentteki
şubesi önünde gösteri düzenledi.Protestocu grup
attıkları sloganlarla Merkez bankası'nın izlediği
ekonomi politikalarını eleştirdi.nebatiye'de de bir
banka önünde oturma eylemi düzenlendi. Eylem-
ciler ülkedeki ekonomik şartları protesto etti.

Mevlüt 
Çavuşoğlu
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 NAL
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 AKAK
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 ANMA
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 UZAKÇA

10 HARFLİ
 APIŞTIRMAK
 KUKULETALI
 SATHİLEŞME

 YUVARLAMAK

Soldan Sağa:
1. Yer altı su oluğu. - Cam, çini, toprak vb.nden 
yapılmış derince çanak. 2. Kazmaç, ekskavatör. 3. 
“Oğuz ...” (“Avni”, “Huysuz İhtiyar” ve “Her Rakı-
nın Bir Cini Vardır” adlı kitabın yazarı ve büyük 
usta karikatürist). - Bir yapının kapısından içeri 
girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan. 4. Kama 
ile yaralamak. 6. Aynı mahalleden olan. 7. Sa�ığı 
sersemlik derecesine varan (kimse). - Alt tabaka, 
havas karşıtı. 8. Kaymaktaşı, albatr. 9. Kısır, ve-
rimsiz, döl veremeyen. - Kalp veya nabzın vuruşu, 
çarpışı.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Suyun ivinti yeri. - Bir takımyıldızın adı. 2. Bir 
tür tavuk. 3. Büyük, çok büyük. - Koruyucu. 4. 
Gelişigüzel, durmadan yazarak. 6. Sövme. 7. Yap-
rakları üst üste sarılı topak marul. - Doğrulama 
veya onaylama sözü. 8. Sabah vaktinde. 9. Gülgil-
lerden, beyaz çiçekli bir ağaç. - Kavga bizim yor-
ganın başına ... (Atasözü).

7 5 9 1
9 3 4 8

1 4 2 9
7 2 8 1 4

3 2
4 1 5 9

2 5 3
9 5 6 8 1
4 1 9

9 1
3 2 5 6

8
4 3 2 5
2 1 7

6 7
7 4 8

5
3 8 5 6

7 8 9 6 1

6 8 4
6 9

8 5
3 7

5 4 9
3 7 5
9 2 8

Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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A Her birine
on Ü Tüze H (Hatay'da A "Gül ..." A gerisini K ortadan

Renyum

Bekri

Taraflar,
yönler A Network L Gösteriden

sonra P Elektrikte H A
K R O S Ç U reggae

100 m²
B O B M A R L E Y Her türlü

Temiz A R A B A Ay tekerinin D
Yemin

Gözde bir
renk A N T Hükümdar,

hakan K A A N Samaryum
sinema

Akdeniz
bitkisi

M E G R Y A N Bir ülke R U S Y A
E L A Düzey

Yas K U R Belirli bir
tür üzüm A S M A A C A R Zaten E S A S E N

R M A K Bir
kimsenin

kesme A T M A A Bir tür iri K A T A N A
A K "Müjde ..." A R Eylem K Kudret M A Bir soru

eki
Milattan

Silisyum S Çok koyu

Beyaz

derinin

Telgraf

Hükümdar P T T F I I L M M Ö Çok

Uyum A Z
A P R E yemek

Bent, küçük
baraj

dairesi

Kraliçe K A P Kaybolma,
yitme Z A Y

Bir renk R O M A B E T Bir
genelleme

sözü R Tiyatro

has, S A H Bir tür F
B E J Silah

hedefini L Yön, yan,
taraf

Kendirin
tohumu C H E T Meleke Y E T

Harekât
merkezi N E V Ç E D E N E Nargillerden

küçük bir

Nâr N A R
Ü S tozu U N Mersin'de

bir tatil P olan S eden

Kentsel A R S A B Güzel öten,

olan Ö Ters

Yunan
mitolojisinde A K S

Arz edilen,
sunulan "...Demirer" G R A D O Eskiden A H A R Seki T Kurumu A N T E T Mahsülleri

Ofisi
Satrançta

yenilgi

M A R U Z çoban Z A A R S P R E Y Üretmek

durumu Ü R E T M E
T E C M C A N E A B Galeyan

etmek C O M A K
K A V U K Utanma

duygusu, U T A N Ç magnezyum T A L K K Ü S Otomobil O T O
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com
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İKSV tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Yunanistan'da yaşayan beş
göçmen kadının gerçek hikâyelerinin anlatıldığı Temiz Şehir adlı oyun İstanbul'da sahnelenecek

BiG BOSS Concept 
Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

Beykent Big Boss Concept olarak sizlere daha iyi
hizmet sunmak için çok çalışıcağız...

Telefon: 0533 161 34 56
Adres: Adnan Kahveci, Anadolu Cd. No:22, 34528 Beylikdüzü – İstanbul

Y editepe Üniversitesi'nin “Öğrenme ve Geli-
şim Programı” destekçisi olduğu, İstanbul
Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından dü-

zenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsa-
mında Yunanistan’da yaşayan beş göçmen
kadının gerçek hikâyelerinin anlatıldığı Temiz
Şehir oyununun yönetmeni Prodromos Tsiniko-
ris, “Belgesel Tiyatroda Alternatif Anlatım Arayış-
ları” başlıklı panelde öğrencilerle
buluştu.Oyununun yönetmeni Prodromos Tsini-
koris, Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bel-
gesel Tiyatroda Alternatif Anlatım Arayışları'
başlıklı panelde soruları yanıtladı.

Türkiye özel bir yer

Tsinikoris, ilk kez bir tiyatro oyunu nedeniyle İs-
tanbul'a geldiğini belirterek, "Oyunumuzun adı
Temiz Şehir. Bu oyunla çok kenti ziyaret ettik
şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'a gelmek beni çok
duygulandırıyor. Çünkü anneannem Almanya'da
temizlikçi olarak çalıştı ve onun iş arkadaşları
Türklerdi. Almanya'da Türklerin yaşadığı bir ma-
hallede büyüdüm. Anne ve babamın arkadaşları
da hep Türk. O yüzden Türkiye benim için özeldi"
diye konuştu.

Belgesel tiyatro yaptık

Temiz Şehir adlı oyun hakkında da bilgi veren Yö-
netmen Tsinikoris, "Belgesel tiyatro dediğimiz özel
bir tiyatro oyunu. Sahnede göreceğiniz kişiler
oyuncu değil. Profesyonel oyuncular yerine kendi
yaşamlarının uzmanları bu oyunda yer alıyor. Bu

kişiler sahnede kendi öykülerini paylaşıyorlar.
Temiz Şehir oyununda ise 5 kadın göçmenimiz
var. Filipinli, Güney Afrikalı, Moldovalı, Bulgaris-
tanlı ve Türk kadınlar oyunda yer alıyor. Bu ka-
dınların hepsi Atina'da temizlik sektöründe
çalışıyorlar. Kendi hayatlarını kendi gözlerinden
anlatıyorlar" dedi.

Daha da yaygınlaşmalı

Belgesel tiyatronun daha fazla tanınabilmesi için
daha çok oyun sergilenmesi gerektiğini anlatan
Tsinikoris, "Çünkü başkalarının öykülerini top-
lama imkanı verdiğinden ben bunu yapıyorum.
Genelde bunların tiyatroda sahnelendiği görmü-
yoruz. Bu toplumda çok fazla görülmeyen kişile-
rin hikayeleri. Onların seslerinin duyulması ve
görünür kılınmaları için çok önemli bu belgesel ti-
yatro" dedi.

Son perde 1 Aralık

23. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl, 13 Kasım-1
Aralık tarihleri arasında yurtdışından 12, Tür-
kiye’den 16 olmak üzere toplam 28 tiyatro, dans
ve performans topluluğunun 78 gösterimiyle ti-
yatroseverlerle buluşuyor. Festivalde Yeditepe
Üniversitesi desteğiyle hayata geçen “Öğrenme ve
Gelişim Programı” kapsamında okuma tiyatro-
ları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları
gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleşti-
riliyor.Temiz Şehir oyunu ise 30 Kasım ve 1 Aralık
tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahne-
si’nde izleyiciyle buluşacak. DHA 

Piyanonun altın kızı
New York yolcusu

ANTALYA'DA Ramazan Savaş İlkokulu
3'üncü sınıf öğrencisi olan Nil Göksel,
5,5 yaşında baleye başladı. Eğitimi sıra-

sında solfej dersleri de alan Nil, piyanoya ilgisini
keşfetti. Şubat 2017'de Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda pi-
yano eğitimine başladı. Piyano öğretmeni Simay
Kok'un, Nil Göksel'in 'mutlak kulak' olduğunu söy-
lemesi üzerine küçük kız, bale ve piyano arasında
seçim yapmak zorunda kaldı.Yeteneğiyle dikkati
çeken Nil, 2018- 2019 eğitim öğretim yılında Akde-
niz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatu-
varı'nın Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlkokulu
Müzik Bölümü'nde piyano dalında eğitim gör-
meye hak kazandı. 

Birinci oldu

'Piyanonun altın kızı' olarak adlandırılan Nil Gök-
sel, bu başarısından dolayı 11 Haziran 2020 tari-
hinde ABD'nin New York şehrinde dünyanın en
ünlü konser salonlarından 'Carnegie Hall'da kon-
ser vermeye hak kazandı. Nil Göksel, son olarak
22-24 Kasım günlerinde Viyana'da düzenlenen
Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'nda
kendi kategorisinde birinci oldu.

Hedefim var

"Piyano benim her şeyim, o benim arkadaşım"
diyen Göksel, "17'inci Uluslararası Viva-Music Ya-
rışması'nda birinci olduğum için New York'ta Car-
negie Hall'de konser vermeye hak kazandım.
Girdiğim tüm yarışmalarda birinci oldum. Bu ne-
denle bana 'Piyanonun altın kızı' diyorlar. Ama her
zaman birinci olmayabilirim. Yarışmalarda bir de-
rece de elde etmeyebilirim.Çünkü önemli olan o
yarışmalara katılıp, jürinin karşısında en iyi perfor-
mansı sergilemek" dedi. Nil'in hedefi, idolleri İdil
Biret ve Gülsin Onay gibi ünlü bir piyanist olmak.

Anne karnında başladı 

PTT'de memur olan anne Emel Göksel (39) 
ise "Kızıma 9 ay boyunca anne karnında klasik
müzik dinlettim. diye konuştu. Göksel, ''Nil bi-
rinci olma kararlılığıyla tüm yarışmalara katılıyor
ve sonuç da her zaman yüz güldürüyor. Onun
sevincini, gururunu biz de yaşıyoruz" dedi.
Emekli baba Yaşar Göksel (51) ise "Onun ulus-
lararası yarışmalarından önce kampa giriyoruz.
Ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarıyla
temsil ettiği için çok mutluyuz." dedi. DHA 

SILIVRI Belediyesi tarafından
düzenlenen Aralık Ayı Kültür ve
Sanat Etkinlikleri başlıyor. Ücret-

siz seminerlerden sergilere, imza gününden
tiyatroya kadar birçok etkinliği kapsayan
faaliyetler Silivrililer ile buluşacak. Bir-
birinden farklı sosyal ve kültürel çalışmaların
yer aldığı Aralık ayı etkinlik takvimi belli
oldu. 7’den 70’e her yaş grubu ücretsiz semi-
nerler, paneller, çocuk ve yetişkin tiyatroları,

beslenmeye yönelik farkındalık programları
ile bir yandan öğrenirken diğer yandan
sosyal aktivitede bulunacak. Rezervasyon
yapmak içinSilivri Belediyesi Kültür
Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik-
ler hakkında bilgi almak için 727 50 09
numaralı telefonu arayabilir, tiyatro gösteri-
lerine bilet almak için ise oyun tarihinden 10
gün önce saat 8.30 itibarı ile Silivri Belediyesi
Kültür Merkezi’ne uğrayabilirsiniz. 

Aralık ayı kültür etkinlikleri başlıyor

5 GOCMEN KADIN
5 GERCEK HIKAYE

Prodromos Tsinikoris
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TFF 1'inci Lig'de son olarak Akhisarspor'a
deplasmanda 2-1 yenilip üst üste 4'üncü
mağlubiyetini alan Altay, 12 günde birbirin-
den zorlu 4 karşılaşmaya çıkacak. Önce pazar
günü kümede kalma mücadelesi veren Eski-
şehirspor'u konuk edecek siyah-beyazlılar,

hafta içinde kupa mesaisi verecek. Siyah-be-
yazlılar Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşı-
laşmasında 4 Aralık Çarşamba günü Süper
Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzons-
por'la evinde oynayacak.  Trabzon sınavının
ardından lige dönecek Altay, 8 Aralık Pazar

günü deplasmanda Osmanlıspor'a Anka-
ra'da rakip olup, 13 Aralık Cuma günü taraf-
tarı önünde Adana Demirspor sınavına
çıkacak. Teknik direktör Sait Karafırtınalar,
yoğun tempoya gireceklerini belirterek, "Bu
süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Ancak biz
maç maç düşünüyoruz. Önce Eskişehirspor
engelini aşacağız. Çıkışa geçeceğiz. En iyi şe-
kilde müsakalara motive olacağız" dedi. DHASP  R

Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulan Yukatel 
Denizlispor'da sezon başında transfer edilen Olcay 
Şahan yeniden formunu bulmasının zaman aldığını ve
performansını da giderek yükselttiğini belirtip kalan 
5 haftada 15 puan almak istediklerini açıkladı

Olcay 
15 puan 
istiyOr

Olcay 
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istiyOr
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istiyOr
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istiyOr
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15 puan 
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Olcay 
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Antep Denizli’yi
gözüne kestirdi
Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de iddialı ekiplerdenbiri olmayı başaran ve aldığı sonuçlarla beklen-
tilerin üzerinde bir konumda bulunan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde hedef Denizlispor.
Kırmızı siyahlılar rakibini de yenerek hanesine 3 puan yazdırmak isterken futbolculardan Furkan
Soyalp ve Kana Biyik da zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.
Süper Lig'in 13'üncü hafta-
sında Yukatel Denizlispor'u
konuk edecek Gaziantep FK,
maçın hazırlıklarını kulüp tesis-
lerinde yaptığı antrenmanla sür-
dürdü. Antrenman öncesinde
kırmızı-siyahlı futbolcular Fur-
kan Soyalp ve Kana Biyik basın
mensuplarına açıklamalarda
bulundu.

Taraftarımzıla güçlüyüz

Daha konsantre şekilde önlerin-
deki maçlara bakmak istedikle-
rini belirten Furkan Soyalp,
"Antalyaspor maçında öne geç-
tikten sonra iyi oynuyorduk. psi-
kolojik olarak geri çekildik. 3
puanı kaybettiğimiz için üzül-
düm, fakat deplasmanda alınan
1 puan da bizim için başarıdır.
Daha konsantre olarak önümüz-
deki maçlarda puanlar almak is-
tiyoruz. Oyuna sonradan
giriyordum. Son maçta ilk 11'de
şans buldum. Çalışmalarımın
karşılığını alıyorum. Umarım bu
kulübe ve şehre katkı verebili-
rim. Denizli maçına yoğun şe-

kilde hazırlanıyoruz. Zorlu rakip-
lerimizden birisi. İçeride tarafta-
rımızla birlikte güçlüyüz.
Umarım 3 puanı alırız" dedi.Zor
bir maç bizi bekliyorKırmızı-si-
yahlı ekibin Kamerunlu oyun-
cusu Kana Biyik ise Antalyaspor
maçında geriye yaslandıkları
için son dakikada gol yediklerini
ve kendilerini zorlu maçların
beklediklerini ifade ederek,
"Geçen hafta golü bulduktan
sonra geriye yaslandık. Oyunu
kazanmak için fırsatlar da yaka-
ladık ama bunları değerlendire-
medik. 2 puan kaybetmemizin
sebebi golü bulduktan sonra
daha çok geriye yaslanmamızdı.
Sebeplerden birisi buydu. Dep-
lasmanda alınan 1 puan kötü bir
puan değildir. Çok zor bir maç
bizi bekliyor. Sadece bu maç
değil, ligdeki bütün maçlar zorlu
olacak. rakibimizin iyi, kaliteli
oyuncuları var. rakibimizin kar-
şısında güçlü durarak, kötü so-
nuçlar almadan bu maçtan
güzel ayrılmak istiyoruz" diye
konuştu. DHA

K ariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor'da
parlayıp A Milli Takım'da 29 maça
çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusu,

yeşil-siyahlı takımın son durumunu ve kendi
performansını değerlendirdi. Transferin son
günlerinde dahil olduğu Denizlispor'da çıktığı
9 lig maçında 1 gol atan, son dönemde ise ta-
raftardan tepki alan Olcay, takım olarak her
hafta uyum ve performanslarının arttığını dile
getirdi.

Kendini bulması zaman aldı

Ligin ilk 12 haftasına bakıldığında bulunduk-
ları konumun iyi olduğunu ifade eden Olcay
Şahan, teknik direktör değişikliğinin takıma
pozitif etki ettiğini, saha içindeki koşu mesafe-
lerinin ve ikili mücadele istatistiklerinin yüksel-
diğini belirtti. Haftalar ilerledikçe çok daha iyi
bir performans ortaya koyacağına inandığını
kaydeden Olcay, "Yeni kurulan bir ekibiz. Yeni
oyuncuların gelmesiyle birlikte takımlarda
adaptasyon zaman alır. Birbirimize iyi uyum
sağlamaya başladık. Bunu da sahaya yansıtı-
yoruz. Ben Denizlispor'a gelmeden önce uzun
süre oynamamıştım. Kendimi bulmak biraz

zaman aldı. Kendimi bulduğumu, performan-
sımı her hafta üzerine katarak artırdığımı dü-
şünüyorum. Elimden gelenin en iyisini bu
camia için yapmaya çalışıyorum" dedi.

Seyirci itici güç olmalı

Süper Lig'in zorlu bir maraton olduğunu be-
lirten Olcay Şahan, "9 sezon sonra Süper
Lig'de mücadele ediyoruz. Bundan zevk alma-
mız lazım, keyfini çıkarmamız lazım. Taraftar-
larımızın daha çok desteğine ihtiyacımız var.
Burası bizim evimiz. Seyircimiz bizim itici gü-
cümüz olmalı. Taraftarlarımızı arkamıza aldı-
ğımızda bizi Denizli'de kimse yenemez" diye
konuştu.Denizlispor her maça kazanmak için
çıkarİlk yarıyı olabildiğince üst sıralarda bitir-
mek istediklerini belirten deneyimli futbolcu,
"Ligde sezonun ilk devresinin bitimine 5 maç
kaldı. 5 haftada 15 puan toplamak istiyoruz.
Her maça kazanmak için çıkacağız. Denizlis-
por her maça kazanmak için çıkar. Çaykur Ri-
zespor maçını kazandık. Takım olarak moral
seviyemiz üst düzeyde. Gaziantep maçını da
kazanıp, çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini
kullandı. DHA

Bursa zorlu virajda
TFF 1’İncİ Lig’de zirve yarışını sürdüren
Bursaspor, Adanaspor ile bu akşam dep-
lasmanda karşılaşacak. 5 Ocak Fatih
Terim Stadı’nda oynanacak mücadele
saat 19.00’da başlayacak. Tugay Kaan
Numanoğlu’nun düdük çalacağı maçta
Numanoğlu’nun yardımcılıklarını ise
Mehmet Yıldırım ve Mehmet Kapluhan
yapacak. 13’üncü hafta heyecanı yaşana-
cak ligde Bursaspor şu ana kadar 20
puan toplarken 5’inci sırada yer alıyor.
Adanaspor ise 9 puanı hanesine yazdırır-
ken, 17’nci sırada haftaya girdi.

Bursaspor üstün

İki ekip bu akşamki mücadele ile birlikte
55’inci randevularına çıkacak. Bu müca-
delelerde Bursaspor’un üstünlüğü dikkat
çekiyor. Yeşil beyazlılar, geride kalan
maçların 29’undan galibiyetle ayrılırken,
Adanaspor ise 11 kez sahadan üç puan
ile ayrıldı. Diğer 14 maçta taraflar, birer
puana razı oldu. Adana’da oynanan
maçlarda ise Bursaspor ile Adanaspor
8’er galibiyet elde ederken, 11 kez bera-
berlik çıktı. Son olarak Adana’da iki ekip
29 Kasım 2017’deki Ziraat Türkiye Ku-
pası maçında karşılaşmış ve Bursaspor
sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.Beş
maçtır yenilmiyorBursaspor’un Akdeniz
ekibine karşı oynadığı son maçlarda da
bariz üstünlüğü bulunuyor. Son oynanan
8 maçın 7’sini Bursaspor kazanırken,
Adanaspor ise bir galibiyet elde etti. İki
ekibin form durumuna bakıldığında
Bursa temsilcisinin yükselen grafiği dik-
kat çekiyor. Son 5 maçtır yenilmeyen Yal-
çın Koşukavak’ın öğrencileri, bu
mücadelelerin 3’ünde ise galibiyete ulaştı.
Adanaspor ise ligdeki tek galibiyetini
ikinci haftada alırken, sonraki 10 maçta
yalnızca 6 puan toplayabildi.

Karşıyaka kırmızı
yeşile bürünecek
İzmİr'İn köklü kulüplerinden Karşıyaka
için seferberlik başlatıldı. 'Bir Bayrak da
Sen As' kampanyasıyla branş takımları
desteklenecek ve başarının yanısıra ekono-
miye de istikrar getirilmeye çalışılacak.
İlçenin kırmzı yeşile bürünecek olması yö-
netimi de heyecanlandırdı ING Basketbol
Süper Ligi'nde yoluna
lider, TFF 3'üncü Lig
2'nci Grup'ta ise Play-
Off barajında üçüncü
sırada devam eden Kar-
şıyaka, kulübe destek
sağlamak için, "Bir Bay-
rak da Sen As" kam-
panyası başlattı. Sportif
başarının yanı sıra eko-
nomik istikrarı da yaka-
lamaya çalışan, daha
önce birçok kampanya
yapan yeşil-kırmızılılar,
bayrak kampanyasıyla hem
kulübe gelir sağlamayı hem de
Karşıyaka'nın birlik duygusunu hare-
kete geçirerek tüm ilçeyi yeşil-kırmızılı
renklere boyamayı hedefliyor. Kampanya
ile birlikte 50 TL'den satışa sunulacak bay-

raklardan temin eden taraftarlar, Karşıya-
ka'da futbol takımının önündeki en büyük
engellerden biri olan kalan son FIFA dos-
yasının kapatılması için çok kritik bir kat-
kıda bulunmuş olacak. 
Karşıyaka'ya destek olmak isteyen firma-
lar, kurumlar ve kişiler de ilçenin merkezi

noktalarında asılacak olan
Karşıyaka armalı sponsor-
luk bayrakları ile kampan-
yaya katılabilecek.
Kampanya hakkında ko-
nuşan Karşıyaka Başkanı
Turgay Büyükarcı, "Tüm
Karşıyaka'yı yeşil-kırmızı
donatarak, gurur duydu-
ğumuz armamızın tüm
evlerde yer almasını sağla-
mak için, 'Bir Bayrak da

Sen As' kampanyasını baş-
lattık. Böylelikle küçükten bü-

yüğe herkes, Karşıyakalıların
kulüplerini ne kadar çok benimse-

diklerini, yeşil-kırmızılı renklere olan sev-
gimizin yoğunluğunu ve gerektiğinde nasıl
kenetlenebildiğimizi görecek" ifadelerini
kullandı.  DHA

Furkan 
Soyalp

Kana 
Biyik
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AltAy’ın zorlu fikstürü
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ULKE FUTBOLU
DIBE VURDU!

Türkiye son yıllarda düzelttiği Avrupa kupalarındaki sıralamasında bir kez
daha zora düştü. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş ve Trabzons-

por'un da UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle turnuvalara veda ettiği tek
sezonda sadece Başakşehir kaldı. Asıl tehlike ise son 5 yıldaki en düşük

puana sahip olmamız ve Ukrayna ile Avusturya'nın dibimizde yer alması

K abus gibi sonuçlar elde eden Avrupa tem-
silcilerimiz bu sezon sınıfta kaldı. Beşiktaş
dört maçın ardından ilk kez galibiyet

alırken Trabzonspor ise sadece bir beraberlikle
sahadan ayrılabildi. Başakşehir ise en iddialı
takımımız konumunda bulunurken elenmenin
de eşiğinde yer alıyor. Galatasaray da Real
Madrid, PSG ve Club Brugge'ün bulunduğu
grupta sadece 2 puan toplayabildi. Ülke
puanları baz alındığında işimiz giderek
zorlaşıyor. Avusturya ve Ukrayna ekipleri
arkamızdan geliyor. Yeniden takımlarımızı
ön eleme ile Şampiyonlar Ligi'ne gön-
derme ve daha az UEFA Avrupa Ligi
katılımcısı ile boy göstermemiz ihtimaller
arasında. UEFA ülke puanı sıralamasında

11.sıraya kadar gerileyen Türkiye,
kalan maçlarda alabileceği tüm

puanlara ihtiyacı var. 2019-2020
sezonunda 3.800 puan sahibi olan

Türkiye önündeki Ukrayna'yı
geçemezse iki sezon sonra

şampiyon olacak takımını
Şampiyonlar Ligi grup
aşamasına doğrudan
gönderme hakkını 
kaybedebilir.

Son yılların en düşük
UEFA ülke puanı

2019-2020 sezonunda
Avrupa Kupaları'nda mücadele
eden temsilcilerimiz toplamda 24
maça çıkarken sadece 5 kez
kazanabildi. Yeni Malatyas-
por'un ön eleme turlarında
elendiği sezonda, grup
aşamasında mücadele eden
Galatasaray, Başakşehir,

Beşiktaş ve Trabzonspor 20
maça çıktı ve sadece 3
galibiyet 4 beraberlik ala-

bildi. Bu sonuçla 2019-
2020 sezonunda

Türkiye'nin UEFA
ülke puanı 3800

olarak
gerçekleşti.

Böylece son yılların en düşük ülke puanına
ulaşıldı. Son 5 sezonda Türkiye en az 5500 puan
almıştı.

Son sezonlarda puan dağılımı şöyleydi;

2014-15 sezonu UEFA ülke puanı: 6000
2015-16 sezonu UEFA ülke puanı: 6600
2016-17 sezonu UEFA ülke puanı: 9700
2017-18 sezonu UEFA ülke puanı: 6800
2018-19 sezonu UEFA ülke puanı: 5500
2019-20 sezonu UEFA ülke puanı: 3800

Şubatı garantilediler

UEFA ülke puanı sıralamasında 11.basamakta
bulunan temsilcilerimiz kalan maçlarının hep-
sinde puan toplaması gerekiyor. Avusturya
takımlarında LASK Linz dün gece deplasmanda 2-
1 kazanırken, Salzburg yine deplasmanda Genk
karşısında 4-1 galip geldi. Salzburg'un bu gali-
biyet ile UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesi
kesinleşirken son maçların sonucuna göre
Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam etme şansı
bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücaele
eden LASK Linz 5.hafta maçları sonunda bir üst
tura yükselmeyi garantiledi. Başakşehir'in
grubunda yer alan Wolfsberger ise elendi.
Avusturya'nın iki takım Şubat ayını görmeyi
başardı.

Üst turları görebilirler

Fanatik'in haberine göre Ukrayna'nın Avrupa
Kupaları'nda bu sezon yoluna devam eden üç
takımında iki tanesi üst tur görebilir. Oleksandria
grubunda son sırada kaldı ve elenen taraf oldu
ancak Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'in halen
üst tura çıkma şansı var. Manchester City
deplasmanında 1-1 berabere kalan Shakhtar
Donetsk, 6 puanla 2.sırada bulunuyor. Son
maçında Atalanta ile evinde oynayacak Shakhtar
Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa
Ligi'nde üst tura çıkabilir. Shakhtar Donetsk
elenme ihtimali de mevcut. UEFA Avrupa Ligi grup
aşamasında oynadığı son maçta Malmö
deplasmanında kaybeden Dinamo Kiev ise 3.sırada
yer alıyor. Son maçında evinde Lugano ile oynaya-
cak Dinamo Kiev kazanırsa gruptan çıkacak.
Elenme ihimali de bulunan Dinamo Kiev'in görece
gruptan çıkma ihtimali daha yüksek. 

Falcao ilk
yarıyı kapattı
Büyük umutlarla transfer
edilmesine karşın sakatlıktan bir
türlü kurtulamayan Falcao'dan
Galatasaray'ı yıkan darbe geldi.
Kolombiyalının ilk yarıyı
kapattığını açıklayan 2. Başkan
Albayrak, İspanya medyasına
verdiği demeçte taraftarları
üzen gelişmeyi duyurdu
Akşam'ın haberine göre Galatasa-
ray'a imza attığı günden beri başı
sakatlık belasından kurtulmayan
Falcao’dan yine kötü haber geldi.
İspanyol basınına konuşan Gala-
tasaray İkinci Başkanı Abdurra-
him Albayrak, “Falcao fiziksel
olarak tam hazır değil. Bizimle
konuşmalarında bu durumdan
dolayı ne kadar üzgün olduğunu
anlatıyor. Sakatlığından tam ola-
rak kurtulması için 1 aya ihtiyacı
olduğunu düşünüyor. Biz de tam
olarak iyileşmeden sahaya çıkma-
sını istemiyoruz” dedi. Bu açıkla-
manın ardından Radamel
Falcao’nun sezonun ilk yarısını
kapatması da kesinleşti. 33 yaşın-
daki forvet, 1 Ekim’de PSG’yle
oynanan Şampiyonlar Ligi karşı-
laşmasından beri sahaya çıka-
madı. Aşil tendonundaki
problemi hala geçmeyen tecrübeli
oyuncu hakkında sürekli farklı bil-
giler geliyordu. Ancak Abdurra-
him Albayrak’ın İspanyol
basınına yaptığı açıklamalar son-
rasında durum netleşti. Falcao,
sahaya sezonun ikinci yarısında
çıkabilecek.

Pazartesi akşamı oynayacağı
zorlu Beşiktaş maçına hazırlanan
Kayserispor'da flaş bir karar çıktı.
Sarı kırmızılılarda 15 yaşındaki
Emre Demir kaptanlığa getiriliyor.
Türkiye Spor Yazarları Derneği
Kayseri Şubesi'ndeki spor yazar-
ları ile bir araya gelen Bülent
Uygun, genç futbolcunun sahaya
kaptan çıkacağını duyurdu. Kay-
serispor'un Gençlerbirliği ile oy-
nadığı maçta golle buluşan ve
Süper Lig tarihinin en genç gol-
cüsü olan 15 yaşındaki Emre hak-
kında konuşan tecrübeli teknik
adam konuyla ilgili şu ifadeleri
kullandı; "Emre Demir çok yete-
nekli ve her geçen gün üstüne ko-
yarak ilerliyor. Biz de elimizden
geldiğince destek oluyoruz. Kısa
sürede yıldız oyuncular arasında
Emre'nin de adı olacak. Süper
Lig'de gol atan en genç futbolcu
olan Emre Demir, Beşiktaş ma-
çında da büyük olasılıkla sahaya
takım kaptanı olarak çıkacak."

En genç 
kaptan geliyor

Derbi Karaman’dan sorulur
Yarın akşam sahasında Galatasaray ile hem kendini hem de zirveyi ilgilendiren karşılaşmada karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da en önemli koz Ünal Kara-
man. Göreve geldikten sonra ezeli rakiplerine içerde geçit vermeyen ve sadece dış sahada Galatasaray'a yenilen Karaman bir kez daha takımının itici gücü olacak
Trabzonspor'da, Teknik Direktör
Ünal Karaman'ın Beşiktaş, Fener-
bahçe ve Galatasaray karşısındaki
başarısı dikkat çekiyor. Bordo-mavi-
liler, Karaman yönetiminde İstanbul
ekiplerine karşı oynadığı 8 maçta
sadece 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı
ezeli rakibi karşısında da bordo-ma-
vililerin en büyük kozlarından biri
Ünal Karaman'ın sahaya süreceği
kadro ve vereceği taktiksel kararlar
olacak.

Karnesi dikkat çekici

Üst üste gelen talihsiz sakatlıklar
nedeniyle son günlerde ligde sıkıntılı
günler geçirmesine rağmen zirvede
tutunmasını başaran bordo-mavili-
ler, Galatasaray karşısında alacağı
galibiyetle zirveye yarışında bir en-
geli daha geride bırakmayı hedefli-
yor. Trabzonspor'un, Teknik
Direktör Ünal Karaman yöneti-
minde İstanbul'un üç büyüklerine
karşı aldığı saha sonuçları dikkat çe-
kiyor. Bordo-mavililer, geçen sezon

başında göreve getirdiği Ünal Kara-
man yönetiminde Beşiktaş, Fener-
bahçe ve Galatasaray karşısında
oynadığı 8 lig maçında sadece 1 ye-
nilgi aldı. Söz konusu maçlarda 4
karşılaşmadan galibiyetle ayrılan
Karadeniz ekibi, 3 maçta da rakiple-
riyle berabere kaldı. Bordo-mavililer
bu maçlarda attığı 17 gole karşılık
kalesinde 10 gol gördü. Karamanlı
Trabzonspor, bu sonuçlarla ezeli ra-
kipleri karşısında bugüne kadar 15
puan toplarken, 9 puan kaybetti.

Evinde yenilgi yüzü görmedi

Trabzonspor, Ünal Karaman yöne-
timinde taraftarı önünde İstan-
bul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı
maçları kazandı. Bordo-mavililer
Karaman ile ilk olarak geçen sezon
sahasında önce Galatasaray'ı 4-0,
ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup
etti. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı 2-1
ve 4-1'lik skorlarla geçerek ezeli ra-
kipleriyle evinde oynadığı 4 maçtan
12 puan çıkardı.

Sadece Galatasaray'a yenildi

Trabzonspor Karaman yönetiminde
ezeli rakiplerine karşı deplasmanda
oynadığı 4 maçta ise sadece 1 ye-
nilgi aldı. Geçtiğimiz sezon İstan-
bul'da Galatasaray karşısında 3-1
mağlup olan Trabzonspor, daha
sonra deplasmanda Fenerbahçe ile
1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ile 2-2
berabere kalan bordo-mavili ekip,
bu sezon ise Fenerbahçe ile İstan-
bul'da oynadığı mücadeleden de 1-1
beraberlikle ayrıldı. Evinde ise Be-
şiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

Ünal Karaman'ın Trabzonspor'un
başında 3 büyüklere karşı karnesi:
Trabzonspor - Galatasaray: 4-0
Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2
Galatasaray - Trabzonspor: 3-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1

Süper Lig'in13. haftasında oynayacağı Göz-
tepe maçının hazırlıklarını sürdüren Fener-
bahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sezonu
şampiyonlukla taçlandırmak isteyen ve bu
doğrultuda ocak ayında yapacağı değişiklik-
lerle takımı güçlendirmeyi hedefleyen sarı-laci-
vertlilerde beklenmedik şekilde 2 isimle yolların

ayrılacağı öğrenildi. Süper Lig'de bomba gibi
bir giriş yaptıktan sonra istikrarsız bir profil
çizen ve 12 hafta sonunda topladığı 21 puanla
lider Sivasspor'un 3 puan gerisinde 4. sırada
yer alan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dö-
nemine çevrildi. Ocak ayında başta sol bek
olmak üzere birkaç takviye yaparak sezonu

zirvede tamamlamak isteyen sarı-lacivertlilerin
adı Aleksandar  Kol-arov, Dario Melnjak, Vi-
talii Mykolenko, İrfan Can Kahveci,
Edin Visca ve Simon Kjaer gibi isimlerle anılı-
yor. Kanarya'da oyuncu arayışları sürerken,
sportif direktör Damien Comolli yaptığı açık-
lamada transfer çalışmaları ve ocak ayında ta-
kımdan ayrılacağı konuşulan Adil Rami'nin
durumu ile ilgili bilgi verdi. Kulüp televizyo-
nuna konuşan Fransız futbol adamı Rami ile

ilgili yapılan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıt-
madığını söylerken, "Aslında son zamanlarda
Adil Rami ile ilgili bir şeyler okudum. Kontra-
tında bir madde olduğunu ve bu maddeye
göre biz ocak ayında kendisinin kontratını fes-
hedip yollarımızı ayıracağımıza dair şeyler
okudum." "Bu haberlere dair çok fazla detay
almadık. Tek duyduğum kısmı buydu ama ta-
mamen dedikodu ve tamamen yanlış bilgi.
Herhangi bir gerçeklik payı yok.". 

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası

Bordo-mavililer, Karaman yönetiminde İstanbul ekiplerine
karşı oynadığı 8 maçta sadece 1 yenilgi aldı.
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D ünyada alışveriş çılgınlığı ola-
rak bilinen 'Şahane Cuma' in-
dirimleri başladı. Alışveriş

sektöründe firma ve mağazaların in-
dirim yaptığı bu günde Şişli, Teşvi-
kiye Caddesi üzerinde bulunan spor
mağazasında özel olarak üretilen
ayakkabıları almak için vatandaşlar
birbirleriyle yarıştı. Geceden sıraya
giren vatandaşların zaman zaman
gerginlik yaşadığı görüldü. Sıra yü-
zünden tartışmaların yaşandığı ma-
ğaza önünde, ayakkabıyı almayı
başaranlar ise alkışlar eşliğinde ma-
ğazadan ayrıldı.

Erken saatlerde kalkıp geldi

Sabahın erken saatlerinden itibaren
beklediğini belirten bir öğrenci,"
Sabah 07.00'den beri buradayız.
Erken saatlerde kalkıp geldik. Dün
geceden beri bekleyenler var. Adımızı
yazdırıp sıraya girdik. Sıra gelirse in-

şallah alacağız. Özel üretim bir
ayakkabı. Yaklaşık 600 tane geldi
Türkiye'ye. Normalde vitrin fiyatı 2
bin 500 lira. Ancak bugüne özel ola-
rak bin 500 liraya satışa sunulacak"
diye konuştu.

Ayakkabı için sıraya girdi

Ayakkabı alabilmek için okula gitme-
yerek sıraya giren bir başka öğrenci
ise," Ayakkabıyı alabilmek için sabah
erkenden buraya geldik. Okulu astık
bugün. Sıra gelirse alacağız ayakka-
bıyı" dedi.  Mevcut ekonomik şart-
lara göre pahalı bir ayakkabı aldığını
kaydeden bir vatandaş ise "Dün
akşam saat 23.00'den beri bekliyo-
rum. Asgari ücretin 2 bin lira oldu-
ğunu düşünürsek pahalı bir
ayakkabı. Bin 500 liraya ayakkabı sa-
hibi olduk. Zaman zaman sırada
tartışmalar yaşandı. Ben hiç oralı ol-
madım" şeklinde konuştu. DHA

TOKAT GUNLERI
KAPILARINI ACTI
İstanbul Yenikapı Tokat Günleri yapılan açılışla başladı. Vatandaşların ve gazetecilerin
yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuklara Erbaa'nın dünyaca ünlü yaprağı ikram edildi

İstanbul'daki sivil toplum kuruluşları,
Tokat Valilği, Tokat ve ilçe belediyeleri
işbirliğinde organize edilen Tokat Tanı-
tım Günleri Tokat'ın tüm renklerini Ye-
nikapı'da buluşturdu. Açılış programına
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat
Valisi Ozan Balcı, Tokatlı milletvekilleri,
Avcılar Belediye Başkanı Turan Han-
çerli, Tokatlı belediye başlanları, büro-
kratlar, sanatçılar, iş insanları ve binlerce

Tokatlı katıldı. Protokol konuşmalarının
ardından açılış kurdelesi kesildi ve tek
tek standalar ziyaret edildi.

Erbaa yaprağı ikram edildi

Yenikapı'da gerçekleştirilen Tokat tanı-
tım günlerinde Erbaa Belediyesi'nce
açılan standa vatandaşlar yoğun ilgi
gösterdi. Standa gelen konuklara Er-
baa'nın dünyaca ünlü yaprağı ikram

edildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul
Karagöl yaptığı açıklamada, “İlçemizin
tanıtımı için geldiğimiz İstanbul Yenika-
pı'da vatandaşlarımız daha ilk günden
Erbaa standımıza yoğun ilgi gösterdi. 1
Aralık tarihine kadar devam edecek
olan Tokat Tanıtım Günleri etkinliği-
mize ve özellikle Erbaa standımıza
bütün vatandaşlarımızı
bekliyorum"diye konuştu.

Öğrenci-hoca işbirliği yaptı
İstanbul’da öğrenim gören 22 ya-
şındaki üniversite öğrencisi İrem U,
Şişli Esentepe’de bulunan üniversite
kampüsünün çıkışında yolun karşı-
sına geçmek isterken bir aracın
çarpması sonucu ağır yaralanmış ve
uzun süre yoğun bakımda tedavi
görmüştü.10 Mayıs’ta yaşanan ka-
zanın ardından geçen 6 ay içinde
sağlığına kısmen kavuşabilen İrem
U, olayla ilgili olarak açılan davanın
2. duruşmasına katıldı. İrem U’nun
avukatlığını ise okuldan hocası Al-
tınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza Hukuku Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Hasan Sınar üstlendi.

Elimizden geleni yapacağız

Yapılan duruşmada İrem U’nun
avukatı olarak hazır bulunan üni-
versiteden ceza hukuku hocası Doç.
Dr. Hasan Sınar da en büyük se-
vinçlerinin İrem’in yeniden yanla-

rında olması ve onu ayakta görmek
olduğunu söyledi. Dava sürecine
dair bilgiler paylaşan Doç. Dr.
Sınar, "İrem'in hakkını en iyi bir bi-
çimde savunabilmek için üzerimize
düşen sorumluluk ne ise onu en
doğru şekilde yerine getirmenin gay-
reti içerisindeyiz. Biz failin işlemiş
olduğu bu vahim haksızlığın ağırlığı

ile orantılı bir biçimde cezalandırıl-
ması gerektiğine inanıyoruz ve bu
yargılamanın sonunda da hakettiği
cezayı alacağına olan inancımız
tam. Adaletin sağlanabilmesi için
elimizden gelen çabayı şu ana kadar
olduğu gibi bundan sonra da tüm
gücümüzle göstereceğiz" diye 
konuştu. DHA

Gösteri dünyasının, attığı her
adım olay olan ailesi Kardashian-
Jenner ile ilgili çarpıcı bir gerçek
daha gün yüzüne çıktı. Şu sıralar
bir yarışma için vahşi bir or-
manda mücadele eden Caitlyn
Jenner, 22 yaşındaki kızı Kylie
Jenner'ın aylık güvenlik mas-

raflarının 400 bin doları (yaklaşık 
2 buçuk milyon tL) bulduğunu söy-
ledi. Jenner, bunun da bir ev fiyatına
denk geldiğini belirtti. Bir zamanlar
ailenin annesi Kris ile evli olan ve o
dönemde Bruce Jenner olarak tanı-
nan ancak cinsiyet değiştirdikten
sonra Caitlyn adını alan Jenner,
kamptaki yarışmacı arkadaşlarına,
kendilerini üne kavuşturan Kee-

ping Up With the Kardashians
adlı şovun nasıl ortaya çıktı-

ğını da anlattı. Aile üyele-
rinin güvenlikleri için

bir koruma ordumu
tutmak ve çok para
harcamak zorunda
kaldıklarını söy-
leyen Jenner,
küçük kızı
Kylie'yi de
örnek gösterdi.

YAGMUR ALTINDA 
INDIRIM KUYRUGU

Her ay bir ev parası harcıyor

Dünya genelinde kasım ayının son haftasına denk gelen 'Şahane Cuma' indirimleri başladı. 'Şahane
Cuma' indirimleri kapsamında Teşkiviye’de bulunan spor mağazasında dün geceden sıraya girenler
yağmura aldırış etmeden 2 bin 500 liradan bin 500 liraya inen ayakkabıdan alabilmek beklediler

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
(FSMVÜ) Osmanlı Malay Dünyası
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (OSMAD) tarafından ilki
2017’de düzenlenen, Türkiye’de Gü-
neydoğu Asya kültürünün temsiline
yönelik ilk kültürel etkinlik olan Nu-
santara Festivali’nde Güneydoğu
Asya mutfağı, bölgeye özgü dans
gösterileri, bölgenin geleneksel oyun-

ları ve çeşitli kültürel aktiviteler yer aldı. Üni-
versitede öğrenim gören Malezya, Endo-
nezya, Filipinler ve Taylandlı öğrenciler
gelenekleri, dansları ve yemek kültürleri ile
renkli bir gün yaşattı. Festivali çok sayıda
resmi kuruluş, sivil toplum kuruluşu ve öğ-
renci dernekleri ve davetliler izledi. FSMVÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin
Başar, bu festivallerin öğrencilerin birbirleri-
nin kültürlerini tanıması açısından oldukça
önemli olduğunu söyledi. Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Fahameddin Başar, Malay öğrenci-
lerinin düzenlediği festivale ev sahipliği yap-
maktan mutluluk duyduğunu belirterek,
“Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen, üniver-
sitemizde okuyan öğrencilerimiz bizim bu
merkezimizi yakından takip ediyorlar” dedi. 

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatalca
Belediyesi Çocuk Meclisi’ni kuruyor. Meclis
Üyesi olmak isteyen çocuklar 13 Aralık 2019 
tarihine kadar başvuru yapabilecek. Başkan
Mesut Üner, çocuk-
ların ailesine, çevre-
sine ve yaşadığı
ilçeye ilgisini ve du-
yarlılıklarını arttır-
mak, öz güvenlerini
geliştirmek amacıyla
kurulduğunu ifade ettiği Çocuk Meclisi’ni çok
önemsediğini belirterek, “Çocuklarımızın sorun-
larını, çözümlerini, isteklerini, hayallerini yine
çocuklarımızla birlikte ortak kararlar alarak hiz-
mete çevireceğiz. Çocuklarımız gördüğü eksik-
likleri ve olması gerekenleri söyleyerek
Çatalca'mızın geleceğinde var olacak" dedi. 

Haydi çocuklar 
söz sırası sizde

Öğrencilerden
kültür şöleni


