
GIDA, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı
Çelik, tarım arazi-
lerinin korunması
amacıyla 49 ildeki
141 ovanın, koruma
alanı ilan edildiğini belirterek, "Bakanlar Kurulu
kararıyla belirlenen bu ovalarımız artık 'tarımsal
sit' gibi korunacak" dedi. Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Faruk Çelik, Bazı Ovaların Büyük
Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin
Kararı, AA muhabirine değerlendirdi. Tarım
arazilerinin korunması amacıyla yürüttükleri ça-
lışmalar kapsamında 49 ildeki 141 ovanın koruma
alanı ilan edildiğini söyledi.

MADAGASKAR basını, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yapacağı
ziyaretin bazı ülkeleri ve Fethullahçı Terör
Örgütü mensuplarını korkuttuğunu yazdı.
Ülkede Fransızca ve Malgaşça dilinde yayın
yapan gazeteler, Erdoğan'ın Afrika turu
kapsamında Madagaskar'a yapacağı ziyarete
geniş yer ayırdı. Ülkenin çok satan gaze-
telerinden Midi Madagasikara, Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ülkede merak
konusu olduğunu yazdı.

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bosna Hersek
Halklar Meclisi Başkanı Safet Softic ve
Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı
Şefik Dzaferovic ile görüşmesinde, Bosna
Hersek yönetimi ve halkının, 15 Temmuz
darbe girişimi karşısında Türkiye ile gösterdiği
dayanışma için teşekkür etti.

MEDİPOL Başakşehir'in tecrübeli
futbolcusu Emre Belözoğlu, Bağcılar
Belediyesi bünyesinde spor yapan be-
densel engellileri ziyaret etti. Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile
Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda
sporcularla bir araya gelen Emre, 
çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı
Topbaş, İstanbul'un en önemli hatlarından
biri olan Dudullu-Bostancı metrosu tünel
açma çalışmalarını başlattı. İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Dudullu-Bostancı metro hattının İstanbul'un
çok önemli hatlarından biri olduğunu belir-
terek, "Kuzey-güney aksı, Anadolu yakasında
diğer üç hattı da kesen, birbirine entegre
eden bir sistem." dedi.

İŞVERENLERİN, 2016
Aralık ayına aiṫ Aylık Priṁ
ve Hiżmet Belgeleriṅi̇ verme
süresi,̇ 25 Ocak 2017 tari-
hine kadar uzatıldı. 
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Trump'a 
ilk dava 
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sürüyor
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Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın 
Afrika turunun ilk 

durağı olan Tanzanya'da,
Türkiye ile Tanzanya 
arasında 9 anlaşma, 
işbirliği protokolü ve 

mutabakat zaptı imzalandı

ERDOĞAN ile Tan-
zanya Devlet Başkanı
John Pombe Joseph
Magufuli huzurunda

bu ülkenin Devlet Başkanlığı
Sarayı'nda imza altına alınan
anlaşma, işbirliği protokolü ve
mutabakat zaptları şöyle: Tür-
kiye ile Tanzanya arasındaki
"Savunma Sanayi İşbirliği An-
laşması"na Türkiye adına Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, Tanzanya adına Sa-
vunma Bakanı Hüseyin Mwinyi
imza attı. Eğitim Alanında İş-

birliği Anlaşmasını Albayrak
imzaladı. 

İki ülke arasındaki "Kalkınma
İşbirliği Anlaşması"na Türkiye
tarafından TİKA Başkanı Serdar
Çam, Tanzanya tarafından ise
Finans ve Kalkınma Bakanı Phi-
lip Mpando imza koydu. "Eğitim
Alanında İşbirliği Anlaşması"nı
Türkiye adına Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat Albay-
rak, Tanzanya adına ise Eğitim,
Bilim, Teknoloji ve Mesleki Eği-
tim Bakanı Joyce Ndalichako
imzaladı.

Madagaskar basını: 

Belediyelere 
kentsel dönüşüm

desteği geliyor

İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş, belediyelere kentsel
dönüşüm çalışmaları için yeni bir destek sağlayacaklarını bildirdi

İ LLER Bankası (İLBANK) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mücahit Demirtaş,  AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre

ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan İL-
BANK'ın, terörle mücadeleden zarar gören
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerindeki çalışmaların yanı sıra kent-
sel dönüşüme yönelik faaliyetler ve be-
lediyeleri finanse etmek konusunda yeni

projeleri hayata geçireceğini söyledi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet

Özhaseki'nin daha önce kentsel dönü-
şümün hızlandırılmasına yönelik açık-
ladığı projeler kapsamında hazırlıklarının
sürdüğüne değinen Demirtaş, beledi-
yelere kentsel dönüşüm çalışmaları
için yeni bir destek sağlayacaklarını
ifade etti. 

işBiRLiği PROTOKOLÜ 
VE MUTABAKAT ZAPTI iMZALANDI

Türkiye ile 
Tanzanya arasında

Ovalar 'tarımsal sit'
gibi korunacak

Suriye'de 
milyonlarca 
insanın suya 
erişimi yok

Türkiye 
yedinci 

referandumuna
hazırlanıyor

SGK, Aylık Prim ve 
Hizmet Belgelerini

verme süresini uzattı

Dudullu-Bostancı
metrosu 

tünel açma 
çalışmaları başladı
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u 9’DA

u 7’DE

Erdoğan'ın gelişi 
FETÖ'cüleri 
korkuttu

Başbakan Yıldırım,
Dzaferoviç ve 

Softiç'i kabul etti

u 9’DA

u 7’DE

u 9’DA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: 

Bir devrin bitişi, Yeni
Türkiye’nin doğuşu

Mehmet KOÇAK l 6’da

CHP 
istemese de

Abdurrahman DİLİPAK l 5’te

Bismillahirrahmanirrahıım

Şevki YILMAZ l 9’da

Stratejik 
ortağımız

Ali YÜKSEL l 8’de

İslam’ın terör dini olmadığını tam aksine terör anarşi ve fitneyi
yasakladığını Kur’an’dan delil getirerek ispatı

Filiz ÖZKAN l 4’te

Emre Belözoğlu'ndan
ANLAMLI 
ZiYARET

u15’TE

u 6’DA
u 6’DA
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Güncel
TÜRKİYE Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSUMB) Genel Başkanı Tev-
fik Keskin, Ulusal Süt Konseyinin bu yıl bir litre çiğ süt için belirledi-
ği 1 lira 21 kuruş taban fiyatına uymayan sanayicilerin, üreticiyi süt
almamakla tehdit edip "fiyat kırdığını" savundu.
Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyadaki
süt üreticisi ülkeler arasında önemli yere sahip olduğunu, iç pazar-
daki tüketimin yanı sıra ihracat kalemleri arasında da süt ve süt
ürünlerinin önemli yer tuttuğunu söyledi.

'Sanayiciler
üreticiyi süt 
almamakla

tehdit ediyor'

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde
öğretmenlik yapan Gül Al-
tınkaya, sanatçı Cem Adrian

ve üniversite öğrencilerinin deste-
ğiyle yürüttüğü kampanyayla yüz-
lerce öğrencinin mont ve bot ihti-
yaçını karşıladı.

Altınkaya, bunun üzerine Antalya
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
bölümü öğrencileriyle iletişime ge-
çerek öğrencileri için yardım top-
lamaya başladı.

Müzisyen ve sanatçı Cem Ad-
rian'ın da sosyal medyadan görerek
destek verdiği yardım kampanyası
ile toplanan yardım yüzlerce öğ-
renciyi sevindirdi.

Yardımlar Türkiye'ye yayıldı
Gül Altınkaya, AA muhabirine

yaptığı açıklamada, okuldaki birçok
öğrencinin maddi sıkıntılar çektiğini
söyledi.

Öğrencilerin bot ve montlarının
olmaması nedeniyle üzüldüğünü
anlatan Altınkaya, "Batı'da insanlar
çok küçük sayılabilecek eksiklikleri
gözlerinde büyütüyor. Gereksiz sa-
yılabilecek şeylerden yakınıyorlar.
Buraya geldiğimde öğrencilerin
maddi imkansızlıklarına şahit oldum
ve işte tam da bu noktada bir
şeyler yapmaya karar verdim" dedi.

Antalyalı Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık bölümü 4. sınıf öğ-
rencilerinin yardım kampanyasını

proje haline getirdiklerini ifade eden
Altınkaya, öğrencilerin bir cafe ara-
cılığı ile de sanatçı Cem Adrian'a
ulaşarak yardım taleplerine destek
istediklerini anlattı.

Adrian'ın sosyal medyada ko-
nuyu paylaşması üzerine yardımların
çoğaldığını aktaran Altınkaya, "Ad-
rian konuyu sosyal medyada pay-
laşınca yardımlar çığ gibi büyüyerek
Türkiye'ye yayıldı. Hatta yurt dı-
şından bile yardımlar gelmeye baş-
ladı. Yani diyebiliriz ki Cem Adrian,
yardım kampanyasının dönüm nok-
tası oldu. Yardımlar o kadar çok
gelmeye başladı ki artık ilçedeki
diğer okullara da dağıtıyoruz." diye
konuştu.

KONYA'da 2013 yılında doğan kızlarının down
sendromlu olduğunun anne karnında tespit edi-
lememesinden dolayı hatalı sağlık hizmeti ve-

rildiğini öne süren aile, mağdur oldukları gerekçesiyle
484 bin lira tazminat istedi. AA muhabirinin dava di-
lekçesi ve bilirkişi raporundan edindiği bilgiye göre,
bir Türkle evlenen 35 yaşındaki yabancı uyruklu C.D.D,
2013'te down sendromlu kızlarını özel bir hastanede
dünyaya getirdi. Aile kızlarının down sendromlu
dünyaya gelmesinden hastaneyi sorumlu tuttu. Anne
karnındayken bebeklerinin down sendromlu olduğunun
bilinmemesini hatalı sağlık hizmeti olarak değerlendiren
aile, 484 bin lira tazminat istedi. Davanın sürdüğü 1.
Tüketici Mahkemesi Hakimliğine sunulan bilirkişi ra-
porunda ise doktorun ve hastanenin ihmali olmadığı
bildirildi. Aile avukatlarının Asliye Hukuk Mahkemesi
Hakimliğine verdiği dava dilekçesinde, müvekkillerinin
gebeliğin takibi için hastaneye aşırı güvendiğini, hiçbir
masraftan kaçınmadığı bilgisi yer aldı.

"Önceden tespit edilse anne 
tarafından gebelik sonlandırılacaktı"

Dava dilekçesinde hastane doktorlarının aynı
özeni göstermediği, mesleklerinin genel geçer ku-
rallarını bile uygulamadıkları öne sürülerek şunlar
kaydedildi: "Şayet doğum anına kadar anomaliler
tespit edilmiş olsa anne tarafından gebelik sonlan-
dırılacak ve sakat doğumun önüne geçilebilecekti.
Oysa bu ağır ihmal sonucu gerek bebek, gerekse
ailesi için mücadele ve acıyla geçecek uzun yıllar
söz konusudur. Müvekkillerim doğum sonucu öğ-
rendikleri bu hatadan dolayı bütün yaşamları alt üst
olmuş, perişanlık içindedirler. Şimdi 3 yaşında olan
kız çocuğu yaşamı boyunca birilerinin yardımına
muhtaç, çalışma gücünden yoksun yaşayacaktır. Ai-
lenin kızı için tazminat olarak 100 bin lira talep
ediyoruz. Anne ve baba için özürlü ve özel eğitime
muhtaç bir çocuk büyütmek dünyanın en zor görevidir.
Kız çocuğunun bakımı ve eğitim giderleri için anne
ve baba adına 150'şer bin lira tazminat istemekteyiz.
Nine ve dede için torun evlatlarından daha değerlidir.
Evlat sermaye ise torun semeredir. Bu vahim hatadan
dolayı bütün imkanlarını torunları için kullanmaya
çalışan bu insanların manen zarara uğramadıklarını
düşünemeyiz. Bu nedenle her biri için 40'ar bin lira
tazminat istemekteyiz."

BİRLEŞMİŞ Milletler Bilim, Eğitim
ve Kültür Kuruluşu (UNESCO),
geçen yıl sonu ağır bombardımana

hedef olan Suriye’nin tarihi Halep ken-
tindeki tahribatın çok büyük olduğunu
bildirdi.

Halep’te 16-19 Ocak tarihlerinde in-
celemelerde bulunan UNESCO uzman
heyeti, görüş ve izlenimleri ile ilgili ilk de-
ğerlendirmelerini bugün kamuoyu ile pay-
laştı.

Halep’in UNESCO’nun koruması al-
tında olduğu belirtilen yazılı açıklamada,
"Eski kentin yüzde 60’ı ciddi bir şekilde
zarar gördü, yüzde 30’u tamamen tahrip
oldu." denildi.

Açıklamada, başta Büyük Cami olmak
üzere, kentteki diğer tarihi cami, kilise,
medrese, hamam, ve hanlar ile diğer tarihi
binaların önemli ölçüde zarar gördüğü
ifade edildi.

Yerel yetkililerle, tahrip olan tarihi ve
kültürel binaların restorasyonu konusunun
da ele alındığı belirtilen açıklamada, eski
kentin "koruma altına alınacak acil bölge"

ilan edilmesinin önerildiği bildirildi.
Açıklamada, UNESCO’nun diğer ulus-

lararası kurum ve kuruluşlarla buranın
yeniden restorasyonunun koordinasyo-
nunun sağlanması için gerekli çalışmayı
sürdüreceği kaydedildi.

Ağır bombardıman sonucu tahrip olan
okullar, elektrik, su gibi alt yapı sorunları

yüzünden eğitimin durma noktasına geldiği
hatırlatıldı.

UNESCO Genel Direktörü Irina Bo-
kova ise heyetin gerçekleştirdiği ziyaret
ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın
en eski kentlerinden birinin tahrip edilmesi
bütün Suriyeliler ve insanlık adına büyük
bir trajedi." ifadesini kullandı.

GAZİANTEP Büyükşehir Be-
lediyesi Sanat ve Meslek Eği-
timi Kursları (GASMEK)

bünyesinde kurulan el sanatlarında
oyuncak bebek yapımı eğitimi alan
aralarında Suriyelilerin de bulunduğu
60 ev hanımı, savaş mağduru çocuk-
ların yüzünü bir nebze olsun güldü-
rebilmek için sınır ötesine gönderil-
mek üzere yünden oyuncak bebekler
yaptı.

GASMEK kursunda boş zaman-
larını değerlendirmek ve çocuklarına
oyuncak yapmayı öğrenmek için bir
araya gelen kadınlar, Suriye'de özel-
likle Halep kentinde yaşanan drama
duyarsız kalmadı.

Ateşkesin ardından sınır bölge-
lerine aileleriyle gelen çocukların
yüzlerini güldürmek isteyen aralarında
Suriyelilerin de bulunduğu 60 kadın,
çocuklar için yünlerden bin bebek
yaptı. Kadınlar, ayrıca soğuk havalar
nedeniyle çocuklar üşümesin diye
ördükleri 90 atkı ve bere takımını
da hafta içinde Büyükşehir Belediyesi
aracılığıyla Suriye'ye gönderecek.

Kurs eğitmeni Dilek Yıldız, AA

muhabirine yaptığı açıklamada, ka-
dınların kendi el emekleriyle yaptıkları
bebekleri Suriyeli çocuklara hediye
edeceklerini söyledi.

"Kızlarım bebekleri
öpüp gönderdi"

Kursiyerlerden Filiz Garip, 3 aydır
kursa devam ettiğini bildirdi.

Son 15 gündür Suriyeli çocuklar
için bebek yaptıklarını anlatan Garip,
bebekleri yaparken çok duygulandı-
ğını belirtti. Garip, "Bu bebekleri
yapmak için yeri geldi çocuklarımızın
vaktinden harcadık. Yaparken çok
duygulandım. 3 çocuk annesiyim.
Çocukların bebeği ne kadar çok sev-
diğini biliyorum. Bebekleri yaparken
2 kızım da bana yardım etti. Onlar
da benim gibi çok duygulandı. Be-
bekleri öperek gönderdiler. İnşallah
bu savaş biter, çocukların yüzü güler."
diye konuştu.

Suriyeli kursiyerlerden Zeynel
Mahalli de kendisinin de savaş mağ-
duru olduğunu belirterek, Türk kar-
deşleriyle beraber Suriyeli kardeşle-
rine bebek yaptıklarını ifade etti.

Kadınlardan Suriyeli çocuklara oyuncak
Gaziantep'te el sanatları kursunda eğitim alan, aralarında 
Suriyelilerin de bulunduğu 60 kadın, savaş mağduru Suriyeli 
çocukların yüzünü güldürebilmek için bin oyuncak bebek yaptı

UNESCO Halep’te 
incelemelerde bulundu

Tuncelili kızların hayalini 
Bakırköy Belediyesi gerçekleştirdi

'Evlat sermaye
ise torun 

semeredir' deyip 
tazminat istediler

Ağrı, EMITT fuarında tanıtılacak
AĞRI Valisi Musa Işın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜYAP

Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 21. düzenlenecek fuarda İshak Paşa
Sarayı konseptli stant açacaklarını söyledi.

Fuarda Ağrı'nın tarihi, kültürel ve turistik yönlerini tanıtmaya çalışacaklarını
ifade eden Işın, "Bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığının uhdesinde EMITT
fuarı yapılacaktır. Biz Ağrı olarak İshak Paşa Sarayı konseptinde fuarda
yerimizi alacağız. Bizim İshak Paşa Sarayı konseptiyle katılmamızın en
önemli nedeni çok önemli bir mirasımız olan İshak Paşa Sarayı’nı bütün
dünyaya tanıtmaktır. Amacımız ilimizi en iyi şekilde tanıtmaktır. Burada
Ağrı’yı, Ağrı’nın değerleriyle tanıtmak için çalışmalarımız oldu ve bu ça-

lışmalarımızı oraya gelecek olan katılımcılar görecekler." dedi.
Fuarın 26-29 Ocak arasında düzenleneceğini belirten Işın, şunları

kaydetti: "Fuarda Ağrı’nın değeri olan Ahmed-i Hani'yi ve eserlerini gelen
insanlara takdim edeceğiz. Yine Nuh’un Gemisi’ni ve Ağrı Dağı’nı gelen
yerli ve yabancı katılımcılara tanıtmış olacağız. Hem doğal zenginliklerimizi,
hem tarihi ve turistik zenginliklerimizi yerli ve yabancı basına, konuklara,
katılımcılara tanıtacağız. Aynı zamanda yerel yiyeceklerimiz, giysilerimiz
bunlarda birer kültürel obje olarak katılımcılara tanıtılmış olacak. Umuyorum
ki en güzel şekilde Ağrı’yı maddi, manevi, tarihi, coğrafik, doğal değerleriyle
tanıtmış olacağız."

Öğrencileri
için kampanya
başlatan 
öğretmene
Cem 
Adrian'dan
destek

ÇİNLİ bilim adamları, kağıdın yapısını
ateşe ve sıvıya dayanıklı olacak şekilde
değiştirdi. Hong Kong merkezli South
China Morning Post'ta yer alan habere
göre, Şanghay Seramik Enstitüsünden
bilim adamları hem sıvıya hem de ateşe
dayanıklı kağıt üretti.

Araştırmacılar, kağıdın yapısını de-
ğiştirmek için "hidroksiapatit" adı verilen
ve hayvanların diş minesi ile kemiklerinde
bulunan bir tür kalsiyum kullandı. 

Geliştirilen kağıt türünün, 200 santigrat
derece ateşin yanı sıra kahve, meyve
suyu, çay gibi sıvılara dayanıklı olduğu
belirtildi. Daha önce suya ya da ateşe
dayanıklı kağıtların mevcut olduğuna
işaret eden araştırma ekibinin lideri Zhu
Yingjie, hem çeşitli sıvılara hem de
ateşe dayanıklı kağıdın ilk defa gelişti-
rildiğini bildirdi.Zhu, üretilen kağıdın ka-
ligrafiden reklam panolarına kadar pek
çok farklı alanda kullanılabileceğini vur-
guladı. Kağıdın üzerindeki yazılara hiçbir
zarar gelmeden su ile temizlenebileceğine
dikkati çeken Zhu, "Bu kağıt önemli bel-
gelerin yüzyıllar boyunca saklanmasını
sağlayacak çünkü herhangi bir yangın
ya da su basması durumunda yok ol-
mayacaklar." diye konuştu.

Çin'de suya ve
ateşe dayanıklı
kağıt üretildiTUNCELİ Munzur Üniver-

sitesi’nde okuyan kızların İs-
tanbul’u görme hayalini Ba-

kırköy Belediyesi gerçekleştirdi. 5
gün boyunca Bakırköy Belediye
Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun
misafiri olarak Bakırköy’de konak-
layan üniversiteli kızlar; Bakırköy
ve İstanbul’un tarihi, kültürel ve tu-
ristik mekanlarını ziyaret ettiler, si-
nema ve tiyatroya gittiler, Reina’ya
karanfil bıraktılar, Bakırköy Bele-
diyesi Atatürk ve Spor Yaşam
Köyü’nde kapalı havuzda yüzdüler,
günü birlik tarihi Gelibolu Yarıma-
dasını ve Truva’yi ziyaret ettiler.

Tuncelili üniversiteli kızlar, ”Hep
televizyondan imrenerek izlediğimiz

İstanbul’u görmek hayalimizdi. Bu
hayalimizi gerçekleştiren Bakırköy
Belediye Başkanı ve Bakırköy Be-
lediyesi yetkililerine teşekkür ederiz.”
dediler.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr.
Bülent Kerimoğlu da öğrencilerin
ziyareti sırasında yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “Kızlarımızın hayalini
gerçekleştirmenin onurunu yaşıyo-
ruz. Sadece Tunceli’den değil Ana-
dolu’nun pek çok kentinden Bakır-
köyümüze gelen öğrencilere ev sa-
hipliği yaptık ve yapmaya da devam
edeceğiz. Gençlerimizin anılarında
yer edinebilmenin mutluluğunu ya-
şıyoruz. Kapımız her zaman çocuk-
lara ve gençlere açık olacak.”
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n Önce sizi tanıyalım?
Sedat YILMAZ; 7 şubat 1973 İstanbul

doğumlu olup ilk okul ve lise eğitimini
İstanbulda  tamamlamıştır.Üniversite ha-
yatına Kıbrısta İşletme Üzerine devam etmiştir
.Elit Dış Tic. İthalat ve İhracat Tekstil Firmasının
, 2015 Ekim Ayından itibaren de Serdar Yılmaz
ve İlyas Ünlü ile birlikte  Ortaklı olarak Corner He-
alth&Fitness işletme sahibidir..Evli ve  bir kız çocuğa babası
olan Sedat Yılmaz Yeşilköy de  yaşamaktadır.

n Corner health fitness’i bize kısaca tanıtır mısınız?
2005 yılında bölgenin En büyük Tesisi olarak Açılmış Fitness

ve Spa Hizmeti vermektedir. 4500 m2 olan tesisimiz içerisinde,
Kids Room, Elektronik son teknoloji Tv, Wifi bağlantısı bulunan
Koşu bantları ve Cardio Aletleri  ,4 adet Stüdyo  ve bunlar içe-
risinde Grup dersleri, Masa Tenisi, Kick boks, Advance, Squash,
Basketbol alanı bulunmaktadır. Ayrıca Tesisimiz içerisinde
bulunan Apple cafeden diyet ve protein ağırlıklı beslenme sağ-
layabiliyor, Kadın Kuaförü ve Erkek Kuaförü, araçlarını Yıka-
tabilecekleri Meguiars oto yıkama ve bakımdan, Corner üyelerine
özel fiyatlardan yararlanabiliyorlar.

Üyeliklerimiz minimum 6 aylık, 1 yıllık ve maksimum 2 yıllık
olarak yapılmakta. Satış Departmanımız tarafından üyelik ya-
pıldıktan sonra Fitness ekibine yönlendirilerek Yağ, Kas, kemik,
vücut direnci, bölgesel olarak kas ve yağ dağılımı, sıvı oranı, bel
kalça oranı, mineral yoğunluğu, protein yoğunluğu, metobolizma
hızı ve biyolojik yaş ve kilo Ölçümlerine göre Program kartları
yazılmakta,

6  Haftada bir ölçümleri ve program kartları yenilenmektedir.
Üyelerimiz Grup Egzersiz derslerinden ücretsiz olarak yarar-
lanmakta. Uzman Eğitmenlerimizden Özel olarak Personal
Training ve Reformer Pilates alabilmektedir. Bölgedeki Çocuklu
Ailelerimiz Kids Club ( 2 İle 10 yaş arası  ve wc eğitimini ta-

mamlamış  çoçularını) Ço-
çuk Gelişimi mezunu öğ-

retmenimize bırakarak  ço-
cuklarına da eğlenceli ve eği-

tici vakit geçirterek sporlarını
yapabilmektedirler. Ayrıca Çar-

şamba ve Pazar günleri aileleri gö-
zetiminde çocuklarını tesise getirerek

spor aktivelerini (basketbol, masatenisi,) Ve
Kapalı Yüzme havuzumuzdan yararlandırabilmektedirler.
Dileyen üyelerimiz çoçuklarını grup Aikido dersine yazdırabil-
mektedir.

Tesisimiz içerisinde bulunan La&Spa ‘da Sauna, Buhar, Türk
Hamamı, Kapalı jakuzili Yüzme Havuzu ve Dinlenme bölümünde
Günün yorgunluğunu atabiliyor. Dileyen Üyelerimiz  belirli bir
ücret ödeyerek, Uzak Doğu masajı (bali, Shiatsu, Lomi Lomi,
Herbalball, Bali Mandara, Hot stone) hizmetini, Thailand  En-
donezya ve Türk Terapistlerimizden (isveç, spor masajı, Anti-
stress, Aroma Terapi Ve Kese) hizmeti alabilmektedirler.

n Diğer Fitnesslerden artılarınız ve farkınız nelerdir?
Bölgemizde bulunan pek çok spor salonunun içerisinde say-

dığımız bütün hizmetlerden tek bir üyelik bedeli ödeyerek ya-
rarlanılamamakta yada içeride (Havlu, duş, grup egzersizi gibi)
hizmetlerden ek ücret talep edilmektedir. Bölgede bulunan
bazı tesisler üyelik fiyatlarını çok düşük tutup eksik personel ve
eğitmenlerle hizmet vermeye çalışmaktadır. Corner’da sabit
üyelik ücreti ödeyerek sonradan eklenen ek hizmet bedelleri
bulunmamakta ve bununla farklı bir yerde olduğumuzu göster-
mekteyiz. Ayrıca Bu yıl çocuklara Yaz okulu açarak spor aktivi-
telerini ve sağlıklı yaşamı yeni nesillere benimsetmeyi hedef
edindik.

n Ders proğramlarınız ve hizmetleriniz  nelerdir?
Tesisimiz hafta içi sabah 07:00 açılarak gece 23:00 kapanmakta

hafta sonu 09:00-22:00 arası hizmet vermektedir.
Hafta içi sabah Pİlates, Burn it, Trx,Spinning,
Bosu Functional, Abs dersleri Akşamları ise Bosu,
Military bootcamp ,Trx,Hııt,Zumba,Yoga ,
core&more,Body bar Traınıng,Abs,Aİkido,Kick
boks dersleri, hafta sonu pilates dersleri verilmek-
tedir.

Halkla ilişkiler departmanımız dönem dönem içe-
ride  anketler düzenlemekte, Üyelerimizin isteklerini
belirlememekte Eğitmenlerimizin ve Tesis Perso-
nelinin  daha iyi hizmet vermelerini sağlamakta-
dır.

n Sizin söylemek istediğiniz eklemek iste-
diğiniz bir şeyler var mı?

Son zamanlarda sektör içerisinde bulu-
nan zincirleme spor salonlarının iflasını
açıklaması spor clublerine olan güveni
zedelemiş bir çok insana mağduriyet
yaşatmıştır. Bizim Corner Health Fit-
ness olarak 12 yıllık Deneyim ve
sağlıklı yaşam felsefemizle büyümek
yerine köklü bir clup olmayı ba-
şardığımızı düşünüyorum. Cor-
ner sadece bir spor salonu olarak
kalmamış aile olmayı başarmış,
içerisinde kalıcı dostlukların
olduğu yaşam alanına dö-
nüşmüştür. Bu samimiyeti
ve sağlıklı  yaşamı  he-
defleyip özleyen tüm bi-
reyleri kulübümüze
beklediğimizi bilme-
lerini isteriz.

CORNER health fitness

Röportaj



Güncel
06:25 08:07 13:28 16:09 18:32 20:00
06:24 08:06 13:28 16:10 18:33 20:01
06:23 08:04 13:28 16:11 18:34 20:03
06:22 08:03 13:28 16:12 18:35 20:04
06:22 08:02 13:28 16:13 18:37 20:05
06:21 08:01 13:28 16:14 18:38 20:06
06:20 08:00 13:28 16:15 18:39 20:07

1 Şubat Çarşamba
2 Şubat Perşembe
3 Şubat Cuma
4 Şubat Cumartesi
5 Şubat Pazar
6 Şubat Pazartesi
7 Şubat Salı

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
06:19 07:59 13:28 16:16 18:40 20:08
06:18 07:58 13:28 16:17 18:41 20:09
06:17 07:57 13:28 16:18 18:43 20:10
06:15 07:55 13:28 16:19 18:44 20:11
06:14 07:54 13:28 16:20 18:45 20:12
06:13 07:53 13:28 16:21 18:46 20:14
06:12 07:52 13:28 16:22 18:48 20:15

8 Şubat Çarşamba
9 Şubat Perşembe
10 Şubat Cuma
11 Şubat Cumartesi
12 Şubat Pazar
13 Şubat Pazartesi
14 Şubat Salı

Namaz
Vakti
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K urʼan, terörü lanetlemiş, anarşiyi
ve fitneyi en dehşetli bir olay

olarak nitelemiştir. İslamiyet, her
türlü terör, zulüm ve ihaneti yasaklar;
her türlü anarşiye, bozgunculuğa
şiddetle karşı çıkar. İslamiyet, zarara
zararla karşılık vermez. İslam dini,
adaleti tesis etmek, azgın nefislerin
tahakküm ve istibdadını kırmak ve
insan vicdanını itidal haline getirmek
için taraf-ı ilahiden gönderilmiştir.
Bu nedenle İslam bu konuda çok
hassastır. Öyle ki, Kurʼan, haksız
olarak bir cana kıymayı, kan akıtmayı
bütün insanlık alemine karşı işlenmiş
en dehşetli bir cinayet olarak nite-
lendirmektedir.

Nitekim, Cenab-ı Hak : “Kim ki,
bir cana karşılık veya yeryüzünde
bozgunculuk çıkarmaya karşılık
(ceza) olmaksızın (haksız yere) bir
cana kıyarsa BÜTÜN İNSANLARI
ÖLDÜRMÜŞ GİBİ OLUR. Her kim
de bir hayatı kurtarırsa BÜTÜN İN-
SANLIĞI KURTARMIŞ GİBİ OLUR”
(Mâide Sûresi, 32)buyurmaktadır.

Kurʼan, terör ile birlikte her türlü fitne
ve fesadı da lanetlemiştir. Kurʼan-ı
Kerim, fitne çıkartan, toplum hay-
atında fitneye vesile olan ve yönetime
geçtiği zaman fitne tohumları eken-
lerin ifsat ve şerlerine dikkati çekmiş,
bozgunculuğun dehşetini, fitnenin
vahametini açık bir biçimde ortaya

koymuştur : “ O yeryüzünde iş başına
geçti mi, orada fesat çıkarmaya,
ekini ve zürriyeti kökünden kurut-
maya koşar. Allah fesadı sevmez”
(Bakara Sûresi 2/205)

Kurʼan, fitneyi yasaklamıştır. Bir
Ayet-i Kerimede Cenab-ı Hak :“Fitne,
zulüm ve baskı adam öldürmekten

daha korkunçtur” (Bakara Sûresi,
217 ) buyurmaktadır.

Kurʼanʼın bu gibi ayetlerinden tam
istifade eden bir Müslümanʼın ruhun-
da düşmanlık, kin, vahşet yoktur.
En büyük düşmanıyla bir nevi
kardeşliği vardır.Mümin, “Yaratılanı
hoş gördük, Yaratandan ötürü”
hakikatini kabullenir. Mümin, muhab-
bet fedaisidir.Husumete vakti yoktur.
.Cenab-ı Hak, Kurʼan-ı Kerim de, bir
kısım insanların zararlarının diğer
bir kısım insanlar tarafından engel-
lenmesi neticesinde mabetlerinin
zararlardan korunduğunu ifade ed-
erek, inanların dikkatlerini zararların
önlenmesine çekmektedir: “.... Çünkü,
Allah insanları birbirlerine karşı savun-
masız bıraksaydı, şüphesiz o zaman,
içlerinde Allahʼın isminin çokça
anıldığı manastırlar, kiliseler, havralar
ve mescitler (çoktan) yıkılıp gitmiş
olurdu” (Hac Sûresi, 40).

Hz. Muhammed (s.a.v), rahmet
ve şefkat peygamberidir. Kurʼan-ı
Kerimde Cenab-ı Hak : “(Resulüm!)
Biz seni ancak alemlere rahmet
olarak gönderdik” (Enbiya Sûre-
si,107 ) buyurmaktadır. Hz.
Peygamber, güzel ahlakın bütün

kısımlarını hayatında en güzel bir
şekilde fiilen sergilemiş, hayatı
boyunca ashabını fitneden sakındır-
mıştır. Fevkalade bir ciddiyet ve
hassasiyet ile fitneden kaçınmayı
emretmiştir:

“Fitneden kaçının ! Çünkü o es-
nada dil, kılıç darbesi gibidir.” (İbn-
i Mace, Fiten,24 ) “Şurası
muhakkak ki, bir fitne, bir ayrılık
ve bir ihtilaf olacak. Bu durum
gelince Uhudʼa kılıcınla git! Kırılın-
caya kadar onu taşa çal. Sonra
evinde otur. Hatta sana günahkar
bir el veya ölüm gelinceye kadar
(evinden çıkma)” (İbn-i Mace, Fiten,
24) “Kıyametten hemen önce
karanlık gecelerin parçaları gibi fit-
neler var. Kişi o fitnelerde mümin
olarak sabaha erer, akşama kafir
olur ; mümin olarak akşama erer,
sabaha kafir çıkar. O fitnede oturan,
ayakta durandan hayırlıdır. yürüyen
koşandan hayırlıdır. Öyleyse yay-
larınızı kırın, kirişlerinizi parçalayın,
kılıçlarınızı da taşa vurun. Sizden
birinin evine girerlerse Hz. Ademʼin
iki oğlundan hayırlısı olsun(ölen
olsun, öldüren değil ) ( Ebu Davut,
Fiten 2, Tirmizi, Fiten 33)

İslam’ın terör dini olmadığını tam aksine terör anarşi ve
fitneyi yasakladığını Kur’an’dan delil getirerek ispatı

ESKİ Dışişleri Bakanı Halefoğlu'nun cenazesi, Teş-
vikiye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın
ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Halefoğlu için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni dü-
zenlendi. Eşi Zehra ve oğlu Melih Halefoğlu, kızı Nilgün
Yücaoğlu, damadı Erkut Yücaoğlu ile torunları burada
taziyeleri kabul etti.

Yücaoğlu, kayınpederi Halefoğlu'nun ciddi bir sağlık
probleminin bulunmadığını, ani şekilde vefat ettiğini be-
lirterek, "Çok güzel bir hayatı oldu. Herkese dokundu,
herkese katkıları oldu ve herkes ondan bir şeyler öğrendi.
98 sene ışık saçtı. Allah rahmet etsin." dedi.

Cenaze törenine, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi,
eski milletvekilleri Onur Öymen ve Hurşit Güneş, emekli
büyükelçiler Özdem Sanberk ve Volkan Vural, eski
Özelleştirme İdaresi Başkanı Uğur Bayar, eski Demokrat
Türkiye Partisi (DTP) Genel Başkanı Mehmet Ali Bayar,
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin,
eski İstanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsamettin Kavi,
eski Bakırköy Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir, iş
adamı Mehmet Nezih Erdem ile çok sayıda diplomat
katıldı. Törene, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve
Dışişleri Bakanlığının da çelenk gönderdiği görüldü.

Halefoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın
ardından askeri törenle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa
verildi. Vahit Melih Halefoğlu, 1919'da Antakya'da
doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren Halefoğlu,
Dışişleri Bakanlığında Siyasi Daire Genel Müdürlüğü,
Beyrut, Kuveyt, Moskova, Lahey ve Bonn büyükelçilikleri,
17. dönemde Ankara milletvekilliği ve Dışişleri Bakanlığı
yaptı. Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça bilen
Halefoğlu, iki çocuk babasıydı.

BAKANLIKTAN yapılan açıklama-
da, bazı basın yayın kuruluşlarının
haberlerinde yer alan "Mahmutbey

Gişeleri HGS'li Araçları Tanımıyor, Kaçak
Geçiş Ücreti Kesiliyor" şeklindeki haberlere
ilişkin açıklama yapılması gereği doğduğu
belirtildi. Mahmutbey gişelerinde yaşanan
trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla Serbest
Geçiş Sistemi kurulum çalışmalarının 22
Kasım 2016'da tamamlanarak hizmete gir-
diği anımsatıldı.

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) abonesi
olan araçlarda, araçların giriş bilgilerinin
OGS etiketinin üzerine yazıldığı, çıkış es-
nasında ücret toplama sistemi tarafından
araç giriş bilgisinin anında tespit edildiği
ve buna göre ücret uygulandığına işaret
edilen açıklamada, HGS abonesi olan
araçlarda ise HGS etiketinden araç plaka
bilgisinin okunduğu ve merkezde tutulan
havuzundan giriş bilgisinin sorgulandığı,
HGS etiketi okunamazsa bu abonelerin
kameralar tarafından plakalarının tespit
edildikten sonra yine aynı giriş bilgisinin
havuzundan sorgulandığı ifade edildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Giriş ve çıkış istasyonlar arası mesafe
kısa olduğunda HGS etiketli araçların
çıkış anında giriş bilgisi henüz merkeze
gelmediği durumlar oluşabilmektedir.

Böyle durumlarda giriş bilgisi olmayan
bu geçişler sistem tarafından U dönüşü
veya giriş bilgisi yok olarak değerlendi-
rilmiş olsa da giriş bilgisi daha sonra ula-
şıldığında yapılan tahsilat düzeltilmekte
ve vatandaş mağdur edilmemektedir.

HGS aboneleri için giriş bilgisinin daha
kısa sürede merkeze gönderilmesi ve geç
gönderilen giriş bilgileri için oluşan fazla tah-
silatların HGS hesabına önceki yapılan tüm
geçişler dahil otomatik iade edilmesi ile ilgili

sistem çalışmaları devam etmektedir.
Mahmutbey gişelerinde yaşanan yanlış

ücretlendirmelerin yeniden gözden ge-
çirilmesi ve fazla tahsil edilen tutarların
abone hesaplarına herhangi bir itiraz
başvurusu yapılmadan otomatik olarak
iade edilme işlemleri başlamış olup, yakın
zamanda çalışmalar tamamlanacaktır.
Fazla tahsil edilen tüm tutarlar, en kısa
sürede abone itirazlarına gerek olmadan,
hesaplarına iade edilecektir."

Bakanlıktan Mahmutbey 
gişeleri hakkında açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Mahmutbey 
gişelerindeki yanlış ücretlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesi ve 
fazla tahsil edilen tutarların abone hesaplarına herhangi bir itiraz başvurusu 
yapılmadan otomatik iade edilme işlemlerinin başladığı bildirildi

Eski Dışişleri 
Bakanı Halefoğlu
son yolculuğuna

uğurlandı

En Başarılı
Belediye Başkanı

Ödülü Temel 
Karadeniz’e

TORBA Yasa ile ithal 2. el araçlara
yönelik düzenleme yapıldığını söy-
leyen Bakan Tüfenkci, "Araç sahibi

ÖTV'nin yüzde 25'ini ödediği anda el
koyma kararı kalkacak" dedi. Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, güm-
rük mevzuatına göre 2. el sayıldığı için
binlercesine el konulan ithal araçların

sahiplerine iade edileceğini ve bu du-
rumdaki toplam 40 bin araca yönelik
takibatın sonlandırılacağını açıkladı. Ba-
kan Tüfenkci, "Araç sahibi ÖTV'nin yüzde
25'ini ödediği anda el koyma kararı kal-
kacak. Gümrükte bekletilen araçlar çü-
rümekten kurtulacak, tekrar alım satıma
konu olabilecek" müjdesini verdi.

Bakan Tüfenkçi: 
El konulan ithal 

arabalar çürümekten
kurtulacak

TOKAT Yayın Gurubu’nun organize ettiği Tokat Kültür
Haber Dergisi ve Tokat Gündem Gazetesi’nin
kuruluş günleri ve geleneksel olarak düzenledikleri

16. Tokat Enleri Ödül Töreni, Küçükçekmece Belediyesi
Nikah Sarayı’nda gerçekleşti.

Ünlü şovmen Ceyhun Yılmaz ve Arin Gürsoy' un
sunduğu ödül törenine, AK Parti Milletvekili Coşkun
Çakır, Muğla Valisi Amir Çiçek, Küçükçekmece Belediye
Başkanı Temel Karadeniz, AK Parti Küçükçekmece İlçe
Başkanı Mustafa Korkut, Tokat Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Zekeriya Yılmaz, Tokat Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Bayram Güvercin, Küçükçekmece Belediye Başkan Yar-
dımcısı Hamza Gönenç ile birlikte çok sayıda sanatçı,
STK üyeleri ile birlikte vatandaşlar katıldı. 

"TOKATLILAR KÜLTÜRÜNÜN 
SAHİBİ İNSANLAR"

Tokat Gündem Gazetesi En'leri ödül törenine ev
sahipliği yapmaktan onur duyduğunu ifade eden Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz; "Tokat
deyince aklıma ilk olarak unutulmaz ağıt türküsüyle on
beşliler geliyor. Tokatlılar son zamanlarda bunun bir ağıt
olduğunun altını özellikle çiziyorlar. Çünkü daha önce
Türkiye'de oyun havası şeklinde yaygınlaşması pek çok
Tokatlıyı üzmüştü. Bu hassasiyetinizden dolayı teşekkür
ediyorum. Bizlerin çocukları yetim kalmasın diye kendi
çocuklarını yetim bırakan bütün şehitlerimizi de rahmetle,
minnetle ve  şükranla anıyorum. Allah hepsinin mekanlarını
cennet eylesin. Bizleri de onlara komşu etsin inşallah. Bu
şölen havasındaki dayanışma son derece önemli. Bu
ödülü bana layık gören Tokat Gündem Gazetesi yöneticilerine
ve okurlarına da ayrıca çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Yerel yönetimlerde en başarılı başkan olarak Özel
Jüri Ödülünü alan Küçükçekmece Belediye Başkanı'ı
Temel Karadeniz'e ödülünü Muğla Valisi Amir Çiçek
verdi. Ayrıca Başkan Karadeniz ise, sanat dallarında ödül
alan sanatçılara ödüllerini takdim etti. 

Bakanlıktan Mahmutbey 
gişeleri hakkında açıklama
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gişeleri hakkında açıklama

Filiz ÖZKAN
filizozkan@floryagazetesi.com

““Fitneden kaçının ! Çünkü o
esnada dil, kılıç darbesi

gibidir.” (İbn-i Mace,
Fiten,24 ) “Şurası

muhakkak ki, bir fitne, bir
ayrılık ve bir ihtilaf olacak. 

“



Güncel

Sonuç ortada. CHP istemese de,
Anayasa değişikliği TBMM’de

kabul edildi. Sıra şimdi referandum-
da..

Bunun için asgari 330 oy gerekli
idi. Değişiklik AK Parti ve MHP oyları
ile 340 civarında bir oyla kabul edildi.
CHP ve HDP koalisyonu ancak 136
civarında kaldı. Ortalama 5 oy da boş
ve geçersiz çıktı..

Kamuoyu araştırmalarında destek
% 65 gibi gözüküyor. Ben bu rakamın
daha da artacağını düşünüyorum..
Bu kampanya sürecinde CHP’nin
etkin bir kampanya sürdürmesi bek-
lenmiyor. AK Parti alanda tek kale
oynayacak.. MHP de bu işe asılmay-
acak. HDP’nin zaten hiçbir şansı yok.
HDP’nin aleyhte kampanyası AK Par-
tinin işine yarar. Saadet Partisinin de
konuyla ilgili bir kampanya düzenleye-
ceğini sanmıyorum.

CHP’nin afiş, televizyonla sınırlı
bir kampanyası olacak. “Diktatörlük”
diyecekler, “Rejim değişikliği”nden
söz edecekler.. CHP ne derse desin,
kendi geçmişinde “daha vahim bir
durum” mutlaka vardır, o konu gün-
deme gelecek ve o konu tartışıla-
caktır..

CHP’nin geçmişte “yemediği halt”
ve “zulmetmediği ahali” kalmamış..

Referanduma kadar sussalar ol-
mayacak, konuşsalar olmayacak. Ne
yaparlarsa yapsınlar sonuçta kendi
aleyhlerine olacak.

Sırada YSK’nın açıklayacağı
referandum takvimi var. Ama bir başka

sorun daha var. Büyük ihtimalle CHP
bu Anayasa değişikliğini, bir sonuç
alamayacağını bile bile Anayasa
Mahkemesine götürecektir konuyu.
İyi, onu da denesinler, bir de oradan
alsınlar cevaplarını.. Anayasa
mahkemesinin CHP’nin talebi
yönünde oy karar vereceğini sanmıy-
orum..

CHP zaman kazanmaya çalışıyor.
İşi yokuşa sürmekten sadistçe bir
zevk alıyorlar herhalde. Ama tabi bu
şekilde halk nezdinde daha fazla itibar
kaybedecek..

Burada Cumhuriyetçileri görüyoruz,
ABD’de Cumhuriyetçi başkana karşı
çıkan Demokratların hali ortada.. Bu
işin Demokratı, Cumhuriyetçisi yok..
Sonuç ortada. ABD’nin 45. Başkanına
karşı Demokratlar “Trump’ı öldür”
diye kampanyalar düzenliyorlar..

Trump ilginç biri. Alman kökenli
ama İngiliz hayranı.. NATO ve AB’yi
ciddiye almıyor. Ama yeni yol hari-
tasında İngiltere ile kol kola girecek
gibi.. Almanya zaten Amerikan ve İn-
giliz derin devletinin operasyon üssü.
Almanya’da bir Amerikan, İngiliz, İsrail,
Vatikan ittifakı Trump’a istediğinden
fazlasını vadediyor.. Fransa’yı hesaba
katmıyor. Almanya üzerinden Kuzey
Ren Westfelya Başpiskoposluğu üz-
erinden Vatikan’la temas kurması zor
değil. Almanya’daki İsrail varlığı da
önemli.

PKK ve PYD’ye destek verenler
aynı zamanda CHP’yi de destekliyorlar.
Tabi FETÖ’yü de.. CHP onların, onlar

da CHP’nin umudu. AB den sağladık-
ları desteği NATO’dan da bekliyorlar.
Onun için “rejim değişikliği” ve “dik-
tatörlük” konusuna daha çok vurgu
yapacaklar.. Onlar CHP’den bu pası
bekliyorlar. Malum medya da tetikte
bekliyor. Erdoğan’ı Kaddafi’ye, Sad-
dam’a benzetmek istiyorlar.. Darbeye
darbe, darbeciye darbeci diyemeyen-
ler, Baradey ve Tony Blair’i Sisi’ye
danışman yapanların böyle bir planları
var.

CHP’lilere bu durumda “Papatya
falı” açmak kalıyor.. Hani Kemalistler
Mustafa Kemal ile ilgili 19’lu bir sis-
temden söz ediyor ya. Ebced hesabı
ile Trump’ı hesaplayayım dedim, bakın
ne çıktı: Trump 45. Başkan seçildi
ya. 4+5=9, 2016’da seçildi. 2+1+6=9.
“9” Ebced de “son” kabul edilir!?..
Trump 1998’de “54” diye bir film
çekmiş. “54” 45’in tersi. New York’ta
bir diskoda geçen bir olayı anlatan
filmin adı ilginç. 2 saatlik iddialı bir
film birileri tarafından “çürük domates”
ödülüne layık görülmüş..

ABD olmadan, NATO olmadan de-
rin devletçilerin, darbecilerin işi zor..
Trump açık sözlü “hepinizin canı ce-
henneme, sizinle uğraşacak vaktim
yok” diye, birileri çevresinden kova-
cağa benziyor.. “ABD’yi iki kez
yeniden inşa edecek trilyonlarca
dolarlık bir serveti Ortadoğu’da
kaybettik” diye düşünüyor.. Ya da
bakalım, hani “bekâra karı boşamak
kolaydır” derler ya, dün halkın arasında
söyledikleri ile Beyaz Saray’a otur-

duktan sonra söyleyecekleri arasında
farklılık olacak mı?

Biliyorsunuz, “servet ve iktidar
dönüştürür”. Herkes servet ve iktidarı
ülkeyi ve başkalarını dönüştürmek
için ister, ama ona sahip olduktan
sonra o, kendine sahip olanı
dönüştürür. Bu, adına “reelpolitik”
denen şeyin Trump döneminde ne
ölçüde etkili olacağını hep birlikte
göreceğiz.. 

Hele önce şu Gülen konusundaki
tavrını bir görelim. Bu bizim için emsal
teşkil edecek.. Ardından PYD ve PKK
konusunda izleyeceği politikayı bir
görelim. Rusya, Çin, İsrail politikasını,
Suriye, Irak, Afganistan, NATO ve AB
konusundaki politikasını bir görelim..

Şu günler sürekli brifingler alıyor
olsa gerekir. ABD’yi yeni tanıyor olsa
gerek..

Bakalım Kaliforniyalılar ne yapacak-
lar.. Birlikten ayrılan olacak mı? Glob-
alistler ve Demokratlar ne yapacaklar.
Büyük sermaye ne yapacak..

Sanırım biz referandum için sandığa
gidene kadar Trump’ın yol haritası
da belli olacak..

Sahi, eğer referandumda “evet”
oyları % 60’ın üzerinde gerçekleşirse
Kılıçdaroğlu ne yapacak.. CHP nereye
kadar Kılıçdaroğlu ile yola devam
edecek?

Kılıçdaroğlu ve CHP’liler istemese
de milli iradenin tecelligâhından çıkan
karar ortada. Sıra milletin kararında.

Selam ve dua ile.. 

Video oyunu sevenler, şubatta Gaming İstanbul 2017 fua-
rında bir araya gelecek. Gaming İstanbul 2017 (GIST 2017)
hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gaming İstan-
bul Marka ve Pazarlama İletişimi Müdürü Meriç Eryürek, bu
yılki fuarın katılımcıları şaşırtacağını belirterek "Türkiye’de glo-
bal bir oyun ve eğlence fuarı yaratma hayalimiz gerçekleşti.

GIST 2017’nin Efsanevi Sponsoru bu yıl Turkcell." ifadesini kul-
landı. Sony, Microsoft ve Türk Telekom gibi tanınmış şirketlerin
de etkinliğe katılacağını ifade eden Eryürek, "GIST, kadın, er-
kek, her yaştan ziyaretçinin ve çocukların istedikleri oyunu bu-
labilecekleri bir fuar. Zaten bu yıl iki sloganımız var: İçinde
oyun olan oyun fuarı ve aile boyu oyun fuarı.'" diye konuştu.

CHP istemese deAbdurrahman DİLİPAK
abdurrahmandilipak@floryagazetesi.com

Oyunseverler İstanbul'da buluşuyor
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"FIRST Robotics
Competition"da "en ya-
ratıcı takım" ödülünün
sahibi olan GÖKTÜRK-
LER ekibi, tasarladıkları
robotla Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde
yaşayan lemurlara yiyecek verdi.

Kasım 2016'da Türkiye'de ikinci kez düzenlenen
"FIRST Robotics Competition"da "en yaratıcı takım"
ödülünün sahibi olan Atalar Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nin GÖKTÜRKLER takımı, Faruk Yalçın
Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti.

Lise öğrencileri, yanlarında getirdikleri robotu
uzaktan kumanda ederek, içinde fıstık olan bir
kovayla lemur barınağına soktu. Lemurların yiye-
ceklerini robotun taşıdığı kovadan almaları ilginç
görüntüler oluşturdu.

GÖKTÜRKLER takımının mentör öğretmeni Okan
Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "FIRST Ro-
botics Competition"ın FIRST Vakfı tarafından her sene
lise öğrencileri için düzenlenen uluslararası bir robotik
yarışması olduğunu söyledi. Yarışmanın her yıl bir
tema çerçevesinde düzenlendiğini dile getiren Özkan,
öğrenciler tarafından tasarlanan robotların, belirli hedeflere
top atma, tırmanma, dengede durabilme gibi görevlerin
üstesinden gelmeye çalıştıklarını kaydetti.

İSLAM İşBİRLİğİ 
TEşKİLATI, Arakan
için eyleme geçecek

İSLAM İşbirliği Teşkilatı
(İİT) dışişleri bakanları Ara-
kan konusunu görüşmek

üzere dün Malezya’nın başkenti
Kuala Lumpur’da biraraya geldi.
Toplantı, 9 Ekim 2016’da başla-
yan ve yaklaşık iki ay süreyle
Myanmar’ın Arakan Eyaleti’nin
kuzeyinde, Bangladeş sınırında
yaşam süren Arakanlı siviller
üzerinde uygulanan şiddete bir
tepkiydi.

İİT’nin bu süreçte dışişleri
bakanları düzeyinde bir toplantı
kararı almasında ise, 4 Aralık
2016 tarihinde Kuala Lumpur’da
Başbakan Necib bin Rezak’ın da katılımıyla yapılan
“Arakan’a Destek” mitinginin payını dikkate almak
gerekiyor.

ARAKAN KONUSUNDA İKİNCİ
ÖNEMLİ İNİSİYATİF

Bu miting sonrasında Malezya Dışişleri Bakanı
Anifah Aman’ın girişimiyle İİT dışişleri bakanlarının
Arakan özel gündemiyle toplantısı gündeme geldi.
Kısa sürede planlanarak dün gerçekleştirilen top-
lantının 'dışişleri bakanları' düzeyinde olduğu ifade
edilse de, İİT’ye üye 57 ülkeden sadece sekizi yani
Malezya, Endonezya, Afganistan, Pakisan, Azer-
baycan, Filistin, İran ve Maldivler bakan düzeyinde
temsil edildi.

Kuala Lumpur’daki bu toplantı 9 Ekim 2016 ta-
rihindeki gelişmeler üzerine yeniden nükseden Ara-
kan Müslümanları sorunu çerçevesinde Myanmar
Dışişleri Bakanı Su Çi’nin çağrısıyla düzenlenen
ASEAN dışişleri bakanları gayriresmi toplantısından
sonraki ikinci önemli inisiyatif olma özelliği taşıyor.

SONUÇ BİLDİRGESİ
'EYLEM ODAKLI'
Bununla birlikte toplantı

sonrasında ilân edilen sonuç
bildirgesinin bazı ilklere sahne
olduğu gözlemleniyor. Malezya
Dışişleri Bakanı Aman'ın dü-
zenlediği basın toplantısında
da ifade ettiği üzere, genel iti-
barıyla bakıldığında ‘eylem
odaklı’ bir sonuç bildirgesi ile
karşı karşıya olunduğu görü-
lüyor. Bu bağlamda, şu husus-
ların öne çıktığını söylenebilir:

Gerek Başbakan Necib bin
Rezak’ın açılış konuşmasında gerekse basına
kapalı gerçekleştirilen ‘dışişleri bakanları’ toplantısı
sonrasında açıklanan sonuç bildirgesinde Arakan
Müslümanlarının maruz kaldıkları sorunun bir
insani yardım sorunu olmadığının altı çizilirken,
belki de en dikkat çeken husus bu gelişmenin
çeşitli açılardan bölgesel bir tehdit unsuru haline
geldiği ve bazı açılardan da gelme ihtimali olduğuna
yapılan atıflardı.

YENİ GÖÇ DALGALARI 
İSTENMİYOR

Resmi rakamlara göre yaklaşık 56 bin Arakanlı
Müslüman Malezya’da geçici olarak kalma hakkı
elde ederken, Başbakan Rezak ve Dışişleri Bakanı
Aman’ın konuşmalarında 2015 yılı Mayıs ayında
yaşanan ‘tekne krizi’nin tekrarından duyulan endişe
dile getirildi. Bu endişenin Malezya’yı ilgilendiren
yönü, zaten ülkede mevcut on binlerce Arakanlı’ya
ilâve olarak olası yeni göçmen akınının hükümeti
yeni tedbirler almaya zorlayacak olmasıyla ilgili.

İslam İşbirliği 
Teşkilatı'nın Arakan

gündemiyle Malezya'da
yaptığı toplantı, geçen

yıl ASEAN dışişleri 
bakanları gayriresmi

toplantısından sonraki
ikinci önemli inisiyatif
olma özelliği taşıyor

GÖKTÜRK'lerin
robotu lemurları
besledi



Ekonomi Cep telefonu ve elektronik eşya üreticisi Samsung, Galaxy Note 7
akıllı telefon modelinde görülen aşırı ısınma ve patlamanın, arı-
zalı bataryalardan kaynaklandığını açıkladı. Merkezi Güney Ko-
re'de olan şirketten yapılan basın açıklamasında, araştırma so-
nucunda, Galaxy Note 7'deki sorunun bataryalardaki üretim hata-

sından kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi. Samsung'un
akıllı telefon birimi sorumlusu Koh Dong-jin, basın toplantısında,
"Son birkaç aydır, alanında uzmanlaşmış bağımsız kurumlarla
birlikte titiz araştırmalar yürüttük. Bugün kendimizi, müşterileri-
mizin güvenini kazanmaya her şeyden daha çok adıyoruz." dedi.

Samsung, Note 7'deki arızanın nedenini açıkladı
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Bir devrin bitişi, Yeni Türkiye’nin doğuşuMehmet KOÇAK
mehmetkocak@floryagazetesi.com

Osmanlıʼdan Cumhuriyetʼe taşınan
en kötü miraslardan biri ʻsiyasi

kaosʼ dur.  
Siyasi çıkmazların sebep olduğu san-

cılar, tek parti döneminde en acımasız
şekilde devam etti.

Ülkemizde, ʻparlamenter sistemʼin
açıklarından yararlanan sermaye, medya
ve ordu üçgeninden oluşan vesayetçi
güç ve işbirlikçileri ülkeyi yönetecek ikti-
darları belirlerdi. 

Kim veya kimler seçilirse seçilsin,
her gelene hukuk dışı yöntemlerle uy-
gulanan baskıların sonucu diz çöktürül-
dü.

Bu üçlüden oluşan vesayetçi gücün
yapısı içindeki baronlar, ayaklarına ça-
ğırdıkları siyasilere talimatlar verir, ba-
kanların kim olacağını emrederlerdi. 

Hükümetler, onların talimatıyla kurulur,
çıkarları doğrultusunda hareket etmeyen
koalisyonlar yine onların girişimleriyle
bozulurdu.   

Bu baronlar ve işbirlikçileri üst düzey
devlet kurumlarında, meslek kuruluşları
odalarda, bazı dernekler ve vakıflar bün-
yesinde faaliyet gösterseler de asıl gö-
revleri, devlet ihaleleri ve hükümetlerin
faaliyetlerini yönlendirmekti.  

Kısacası, demokrasi deneyimi ve
koalisyon kültürümüzün olmayışı bize

çok ciddi anlamda zaman kaybettirdi. 
İNAT VE ISRARLARI BEYHUDE…

Küçük bir zümrenin çoğunluğa ta-
hakkümü olarak kullanıldığı için 140
yıllık parlamenter sistem, gelinen nok-
tada tıkanmıştır. 

Siyaset, sermaye, medya, asker, bü-
rokrat, akademisyenler ve hukuk ba-
ronlarından oluşan bu vesayetçi güç
odakları şimdilerde isyandalar. 

Emperyalist devletlerin ʻYeni Türki-
yeʼyi engelleme girişimleri ile içimizdeki
işbirlikçilerinin eylem ve söylemleri birbirini
tamamlıyor. 

Hem dış mihraklar, hem de içimizdeki
işbirlikçileri bir çılgınlık ve cinnet halini
yaşıyorlar.

Eylem ve söylemleri bu benzetmeyi
doğruluyor. 

Çünkü ʻyeni Türkiyeʼnin omurgasını
oluşturacak ʻyeni anayasaʼ ve ʻyeni
sistemʼ de onlar, yer bulamayacak. 

Hükümet kurma, koalisyon ve bakanlık
pazarlıkları ile sömürü planları, artık tarih
oluyor. 

Bunların büyük bir kısmı, devlete ver-
gisini ya hiç ödemiyor ya da alışılagelmiş
afları beklerlerdi.   

Şimdi o eski dönemler bitiyor ve
yerine ʻYeni Türkiyeʼ doğuyor.

Yeni sistemde, yasadışı yollardan
zengin olmuş işadamlarından hesap so-
rulacak korkusuyla hareket edilerek en-
geller çıkarılıyor.  

Eski dönem hükümetleri patronlara
çalışır ve onların emirlerini yerine getirirdi. 

R. Tayyip Erdoğan liderliğindeki
ʻYeni Türkiyeʼde onların dönemi tama-
men kapanıyor.  

Yeni hükümetler, vesayetçi güçlerin
ve patronların değil, Türk milletinin yetki
vereceği Cumhurbaşkanın emrinde
devlet ve milletimizin emrinde olacaktır.  

İşte onun için kuduruyorlar.
Ülkenin geleceğini, toplum yaşamının

tüm kurallarını düzenleyecek, anayasanın
görüşmeleri sırasında TBMMʼyi savaş
alanına çeviriyorlar. 

Isırıyor ve kürsüyü işgal ediyorlar. 
Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bu

girişimlerin tümü beyhudedir. 
Çünkü, hukuk dışı yapılanmaların

adı olan vesayetçi güçlerin dönemi ka-
panmıştır. 

Artık söz, milletin meclisinde ve milletin
kendisindedir. 

YIKICI DEĞİL, YAPICI 
MUHALEFET

Elbette demokratik hakkını kulla-
narak eleştirilerde bulunmak muha-

lefetin en tabii hakkıdır.  
Fakat, unutulmasın ki; demokrasiyi

içine sindirmek ve ülkenin ali men-
faatlerini düşünmek, iktidar kadar
muhalefetin asli görevidir.  

Bu yeniden inşa sürecinde mu-
halefet cephesine düşen yıkıcı değil,
yapıcı muhalefet olmaktır.

Hükümetin yaptığı iyi şeyleri tasvip
etmek kimseyi AK Partili yapmaya-
cağı gibi, yaptığı olumsuz icraatları
eleştiriyor olmak da, kimseyi vatan
haini yapmaz. 

Önemli olan doğruları alkışlayan,
yanlışları eleştirerek yapıcı muhalefet
yapacak kadar şahsiyetli olmaktır. 

Diğer bir önemli husus şudur.
Ülkemizdeki değişim ve dönüşü-

mün mimarı hiç şüphesiz Cumhur-
başkanımız Sayın R. Tayyip Er-
doğanʼdır. 

Ancak, MHP Genel Başkanı Sa-
yın Devlet Bahçeliʼnin de hakkını
teslim etmek lazım. 

“Önce devlet ve milletim” diye-
rek 15 Temmuz FETÖ ihanetine
karşı açık tavır almıştır.  

Milli birlik ve beraberliğimiz adına
başlatılan Yenikapı ruhunu yaşat-
mak için gösterdiği gayret ve milli
duruş, gerçekten takdire şayandır. 

DUDULLU-BOSTANCI METROSU 
tünel açma çalışmaları başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, İstanbul'un en önemli hatlarından 
biri olan Dudullu-Bostancı metrosu tünel açma çalışmalarını başlattı

Dudullu ile Bostancı arasında 13 istasyondahizmet vermesi planlanan 14,3 kilometrelikmetro hattıyla tek yönde saatte 43 bin 200yolcu taşınacak. 2019 yılında tamamlanmasıhedeflenen Dudullu-Bostancı metro hattı 90saniyede bir sefer yapacak ve yolculuk süresi21 dakika olacak.

Dudullu-Bostancı
metrosu

'Küresel ölçekte
dolarda satışlar 

hızlanabilir'

DESTEK Yatırım Araştırma Müdürü Tufan, "Kısa vadede
Trump sonrası dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler,
küresel ölçekte dolarda satışları getirebilir." dedi.

Tufan, haftanın önemli gelişmeleri ve beklentilerine ilişkin
yaptığı yazılı açıklamada, anketlerin ve tahminlerin tersine
sürpriz bir şekilde ABD başkanlık seçimlerini kazanan Trump'ın
yemin töreni sonrası görevine başladığını hatırlatarak, piyasaların
cuma akşamından bu yana büyük ölçüde Trump'ın yaptığı ko-
nuşmaya odaklandığını ifade etti.

Trump'ın icraatlarıyla ilgili çok net sinyaller vermemesinin
özellikle gelişen ülke kurları ve altının onsunu gevşeyen dolar
sonrası primlendirdiğine işaret eden Tufan, kısa vadede Trump
sonrası dolar endeksinde yaşanan geri çekilmelerin küresel
ölçekte dolarda satışları getirebileceği tahmininde bulundu.

Trump'ın ilerleyen günlerde tüm dünya ekonomilerini etki-
leyebilecek önemli açıklamalarda bulunduğunu ve ABD eko-
nomisinin bundan sonraki süreçte daha yerel ve büyüme
odaklı olacağının sinyallerini verdiğini belirten Tufan, Trump'ın
ticaret anlaşmalarını değiştirme adımlarına hazırlandığı yönündeki
algı ile dolar varlıklarının değer kaybettiğini, güvenli liman var-
lıklarında ise yukarı yönlü hareketler gözlendiğini kaydetti.

SGK, Aylık Prim
ve Hizmet 

Belgelerini
verme süresini

uzattı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, Dudullu-Bostancı
metro hattının İstanbul'un çok önemli

hatlarından biri olduğunu belirterek, "Ku-
zey-güney aksı, Anadolu yakasında diğer
üç hattı da kesen, birbirine entegre eden
bir sistem." dedi.

"Her Yerde Metro, Her Yere Metro"
projesi kapsamında, Dudullu-Bostancı
metrosu tünel açma çalışmaları,
Kadir Topbaş'ın katıldığı törenle baş-
ladı. Topbaş, inşaat alanına kullandığı
kamyonla geldi.

Topbaş, İstanbul'da günde mil-
yonlarca insanın şehri katederken,
yer altında da on binlerce insanın
değişik metro hatlarında çalışmalarına
devam ettiğini söyledi.

"Her Yerde Metro, Her Yere Metro"
sloganından yola çıkarak yaptıkları ça-
lışmalarla, en fazla yarım saatlik bir
yürüme mesafesiyle bir metroya erişile-
bileceğini söylediklerini hatırlatan Topbaş,
bunu başardıklarını aktardı.

Geçmişte müteahhitlerin, su olma-
dığı için binalarda hidroforlu sistemin
bulunduğunu söyleyerek konutları sat-
tığını, şimdi ise "Metroya 10 ya da 15
dakika" diye satışların yapıldığını ifade

eden Topbaş, hafta sonunda Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
teşrifleriyle Kartal-Pendik-Tavşantepe
metro hattının resmi açılışının gerçek-
leştirildiğini dile getirdi.

Dudullu-Bostancı metro hattını
bu yıl içinde, 30 Ağustos en son
kademesi olmak üzere, iki kademede
açmayı düşündüklerini aktaran Top-
baş, şöyle konuştu:

"Üsküdar-Ümraniye ve Çekmeköy-
Sancaktepe'ye kadar ki daha sonra uza-
yacak, devam edecek. Yoğun bir çalışma
içerisindeyiz. İstanbul'un çok önemli hat-
larından biri. Kuzey-güney aksı, Anadolu
yakasında diğer üç hattı da kesen,
birbirine entegre eden bir sistem. Bir
şehrin medeniyet ölçüsü, o şehirde ya-
şayan insanların toplu taşıma araçlarını
kullanma oranına bağlı. Bunu kullana-
bilmek için medeni, kaliteli, konforlu ve
güvenli olması gerekiyor. Bütün metro-
larımız, en ileri teknoloji, en modern, en
gelişmiş vagon ve sistemlerle donatılıyor.
Akıllı metro hatları kurduk ve kuruyoruz.
Yani işletmelerimiz, sürücüsü, makinisti
olmadan da sistem çalışabilecek bir şe-
kilde. Bu çok ileri bir teknoloji."

Topbaş, karıncalar gibi çalıştıklarını

belirterek, "14,2 kilometrelik bir hat bu.
13 istasyonlu hat. Şu anda 4 TBM dedi-
ğimiz dev makineler, her biri fabrika gibi,
büyük bir sistem. Çift tünel yapılıyor. Bu
taraftan 2 TBM deliyor. Diğer taraftan da
iki. Yani 4 TBM ile günde 10 metre
mesafe almak suretiyle bu kazıyı yapacak."
diye konuştu.

Çalışmanın kısa sürede tamamlan-
masını istediklerini dile getiren Topbaş,
"Takriben maliyeti ne biliyor musunuz?
2 milyar 250 milyon. Yani 2 katrilyon,
250 trilyon. Araçları, vagonlar hariç.
Onları koyduğumuzda 3 katrilyona çıkar
neredeyse. Devasa yatırım." değerlen-
dirmesinde bulundu.

İstanbul'da, günde 30 milyon insanın
hareket ettiğine, gelecekte bunun yaklaşık
50 milyona ulaşacağına dikkati çeken
Topbaş, şöyle devam etti:

"Yapmakta olduğumuz metro inşallah
tek istikamette 45 bin kişiyi taşıyacak.
Her iki istikamette bu 90 bin kişi demektir.
Ulaştırma Bakanlığımızın yapmakta olduğu
eski İstanbul Banliyö hattıyla kesişiyor
bir. Yukarıda, Kadıköy-Kartal-Tavşantepe
hattıyla kesişiyor iki ve daha yukarıda da
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattıyla
kesişecek, üç hatta entegre oluyor. Bu

müthiş bir olay. Yani yer altında istediğiniz
yerde, yüzeye çıkmadan milyonlarca in-
sanın hareketini sağlayacak önemli bir
şey. Bunu yaparken de özellikle aktarma
istasyonları, transfer merkezleri olsun
dedik. " Bu istasyonların yakın çevresinde
2 bin 870 araçlık otoparkın programlan-
dığını, bunlardan birinin hal binasının
bulunduğu Ataşehir'deki alan olduğunu
dile getiren Topbaş, "Büyük bir alan,
çok kıymetli, milyarlar değerinde." dedi.

Topbaş, halktan gelen talebe göre
bu değerli araziyi, altında otopark ve
istasyon olan, insanların rahat hareket
edebileceği bir park haline getirmeye
karar verdiklerini aktararak, bugüne
kadar 149,9 kilometre raylı sistem
yaptıklarını anlattı. Hattın tamamlan-
masıyla Modoko'dan Eminönü’ne 28
dakikada, İçerenköy'den Taksim’e 35
dakikada, Kayışdağı’ndan Kadıköy’e
19 dakikada ve Parseller Mahallesi'nden
Bostancı'ya da 21 dakikada kesintisiz
ulaşım sağlanabilecek. Proje kapsa-
mında, Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşe
Kadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy,
İçerenköy, Kayışdağı, Türk-İş Blokları,
İmes, Modoko, Dudullu, Yukarı Dudullu
ve Depo istasyonları yer alıyor.

Taşraya 
4,5G'yi devlet 

götürecek
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve

Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan, AA muhabirine yaptı-

ğı açıklamada, bilgi üretimine dayalı
bir sektör olan bilgi teknolojileri ve
iletişim sektörünün özellikle son yıl-
larda, ülkelerin ekonomik büyümeleri-
nin altyapısını oluşturan ve toplumla-
rın refah seviyesini artıran önemli bir
sektör haline geldiğini, bu bağlamda
yaklaşık bin 500 yerleşim yerine GSM
ve internet hizmeti götürülmesi ama-
cıyla Haberleşme Genel Müdürlüğün-
ce ihaleye çıkılacağını bildirdi.

"YAŞAMIN OLDUĞU 
HER YERE 4,5G'Yİ 
GÖTÜRECEĞİZ"

Yüzyılın son çeyreğinde bilgi ve
iletişim teknolojilerinin büyük bir
ivme kazanması nedeniyle tüm dün-
yada genişbant iletişime olan ihtiya-
cın arttığını vurgulayan Arslan, şöyle
devam etti:

"Dünyadaki bu gelişmeye paralel
olarak ülkemizde de sabit ve mobil ge-
nişbant erişime olan ihtiyaç üst düzeye
çıkmıştır. Bu konuda yapılan çalışma-
larla 4,5G teknolojisi ülkemize getiril-
miş ve vatandaşlarımızın kullanımına
sunulmuştur. Bu bağlamda kırsal alan-
da da genişbant internetin yaygınlaştı-
rılması Bakanlığımızın hedeflerinden
biri haline gelmiştir. Ayrıca ekonomi-
deki verimlilik düzeyinin ve rekabet
gücünün artırılabilmesi için kamu hiz-
metlerinin internet ortamında etkin ve
etkili sunulabilmesi, işletmelerin, va-
tandaşların ve kurumların bu hizmet-
lere elektronik ortamda hızlı bir şekil-
de ulaşması gerekmektedir. e-Devlet
uygulamalarının gün geçtikçe vatan-
daşlarımızın günlük hayatının bir par-
çası haline gelmesiyle ortaya çıkan in-
ternet ihtiyacı da artmaktadır."

İŞVERENLERİN, 2016 Aralık ayına
aiṫ Aylık Priṁ ve Hiżmet Belgeleriṅi̇
verme süresi,̇ 25 Ocak 2017 tarihi-

ne kadar uzatıldı. Sosyal Güvenlik Ku-
rumu Başkanlığı'ndan (SGK) yapılan
yazılı açıklamada, SGK e-Bildirge uy-
gulamasının "Chrome" ve "FireFox" in-
ternet tarayıcılarında hizmet vereme-
mesi nedeniyle, son günü bugün olan
söz konusu belgelerin, teslim alınama-
dığının anlaşıldığı belirtildi. Bu tarayıcı-
ları kullanan işverenlerin mağduriyeti-
nin önlenmesi amacıyla, Aylık Prim ve
Hizmet Belgelerinin verilme süresinin
25 Ocak saat 23.59'a kadar uzatıldığı
ifade edilen açıklamada, bu tarihe ka-
dar verilen 2016 Aralık ayına ait Aylık
Prim ve Hizmet Belgelerinin, yasal sü-
resi içinde verilmiş sayılacağı bildirildi.

Açıklamada, işverenlerin ileriki dö-
nemlerde İnternet Explorer tarayıcısını
kullanmaları halinde, Aylık Prim Hiz-
met Belgelerinin e-Bildirge kanalıyla
verilmesinde sorun yaşamayacağı
kaydedildi.



İLLER Bankası (İLBANK)
Yönetim Kurulu Başkanı
Mücahit Demirtaş,  AA

muhabirine yaptığı açıklamada,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
bağlı olan İLBANK'ın, terörle
mücadeleden zarar gören Doğu
Anadolu ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgelerindeki çalışmaların
yanı sıra kentsel dönüşüme yö-
nelik faaliyetler ve belediyeleri
finanse etmek konusunda yeni
projeleri hayata geçireceğini
söyledi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki'nin daha
önce kentsel dönüşümün hız-
landırılmasına yönelik açıkla-
dığı projeler kapsamında ha-
zırlıklarının sürdüğüne deği-
nen Demirtaş, belediyelere
kentsel dönüşüm çalışmaları
için yeni bir destek sağlaya-

caklarını ifade etti.
Bakanlığın hali hazırda İL-

BANK üzerinden belediyelere
üst yapı ve alt yapıya yönelik
kredilendirme yaptığını anım-
satan Demirtaş, yeni destek ça-
lışmasına yönelik, şu bilgileri
aktardı:

"Belediyelere yönelik ilk kez
kentsel dönüşüm kredi desteği
sağlayacağız. Bu hali hazırda
normal faizler üzerinden zaten
bankalarda olan bir kredi. Fakat
buna belediyelerin yaklaşımları,
maliyetleri yüksek olduğu için
çok mümkün olamadı.

Türkiye'nin her bölgesinde
depreme dayanıklı yapıların bir
önce temin edilmesi için bele-
diyeleri finanse etmek üzere
bir çalışma başlattık. Hem yurt
içindeki fonlar hem de yurtdı-
şında bu bağlamda kentsel dö-

nüşüm ve deprem başlıklı fon-
lardan yararlanmak üzere bir
çalışmanın içerisindeyiz. Ta-
mamlandıkça Sayın Bakanımız
ilan edecek. Amacımız, düşük
faizli yani neredeyse sıfır faizli
olacak şekilde uzun vadeli borç-
lanmalar yaparak, belediyeleri
kentsel dönüşüm alanlarının
yenilenmesiyle ilgili daha aktif
hale getirmek."

Demirtaş, belediyelere sağ-
lanacak kentsel dönüşüm kre-
disinin İLBANK üzerinden te-
min edileceğini bildirdi.

"YIKILACAK 
DURUMDA 5-6 MİLYON

BİNA VAR"
Türkiye genelinde deprem

riski taşıyan, çürük durum-
daki binalara yönelik bilgileri
paylaşan Demirtaş, "Sayın
Bakanımızın da açıkladığı
gibi eski, mühendislik hizmeti
almamış ya da çok az almış,
ilk depremde de yıkılması
öngörülen binaların toplam
sayısı 5-6 milyon civarında."
diye konuştu.

Ekonomi
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GIDA, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik, Bazı
Ovaların Büyük Ova Koruma

Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin
Kararı, AA muhabirine değerlendirdi.
Tarım arazilerinin korunması amacıyla
yürüttükleri çalışmalar kapsamında
49 ildeki 141 ovanın koruma alanı
ilan edildiğini söyleyen Çelik, şöyle
konuştu: "Tarımsal üretim potansiyeli
yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı
veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli ne-
denlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği bu illerdeki
ovalar artık koruma alanı olarak belirlendi. Ovaların sınırları içerisinde yer
alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı
uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar için alınmış kararlar
geçerliliği koruyacak." dedi. Amaç dışı ve yanlış kullanımlar sonucu tarım
topraklarının zamanla yok olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Oysaki 1 santimetre toprağın yaklaşık bin yılda oluştuğu göz önüne
alındığında bu konudaki önleyici çalışmaların önemi ortaya çıkıyor. Bakanlar
Kurulu kararıyla belirlenen bu ovalarımız artık 'tarımsal sit' gibi korunacaktır.
Böylelikle tarımsal nitelik taşıyan ovalarımızın amaç dışı ve yanlış kullanımlar
sonucu yok olmasını büyük ölçüde önlemiş olacağız."

İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş,
belediyelere kentsel dönüşüm çalışmaları
için yeni bir destek sağlayacaklarını bildirdi

GERÇEKLEŞTİRİLEN 277,2 milyar kilovatsaatlik
tüketimle 2016 tüm zamanların en yüksek
elektrik tüketilen yılı oldu.

Türkiye'de geçen yıl elektrik tüketimi, 2015'e göre
yüzde 4,3 artışla 277,2 milyar kilovatsaate ulaşarak
tüm zamanların en yüksek seviyesiyle rekor kırdı.

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)
verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin
elektrik tüketimini karşılamak için üretim yatırımları,
geçen yıl da devam etti. Bu kapsamda, geçen yıl
272 milyar kilovatsaat seviyesinde elektrik üretimi
gerçekleştiren Türkiye, 277,2 milyar kilovatsaat de
elektrik tüketti. Söz konusu tüketim, bir önceki yıl tü-
ketilen 265,7 milyar kilovatsaate göre yüzde 4,3
artışa denk geldi. Aynı zamanda, 2016 tüm zamanların
en çok elektrik tüketilen yılı olarak da kayıtlara geçti.
Elektrik üretimi ile tüketimi arasındaki 5,5 milyar ki-
lovatsaat seviyesindeki fark ise enterkonnekte sistem
üzerinden ithalat yoluyla karşılandı.

En düşük tüketim Kurban Bayramı'nın ilk günü
Geçen yıl elektrik tüketimi günlük bazda en

yüksek 10 Ağustos tarihinde görüldü. Türkiye, söz
konusu günde artan hava sıcaklıkları sebebiyle
aşırı klima kullanımına bağlı olarak 905 milyon
764 bin 38 kilovatsaat elektrik kullandı. Bu arada,
en düşük tüketim de Kurban Bayramı'nın birinci
gününe denk gelen 12 Eylül 2016 tarihinde gerçek-
leşti. Bu tarihte, günlük sadece 513 milyon 805 bin
39 kilovatsaat elektrik tüketildi.

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB), geçen yıl 12,3
milyar lira tutarında 1 milyon 17 bin senedin
protesto edildiğini duyurdu.

TBB Risk Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre,
2016 yılında 1 milyon 17 bin senet protesto edilirken,
bu senetlerin toplam parasal tutarı 12,3 milyar lira
oldu. Geçen yıl protesto edilen senet adedi 2015'e
göre yüzde 1,7, senet tutarı ise yüzde 22 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk
5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya
oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen
senetlerin yüzde 27'sini İstanbul'dakiler oluştururken,
İstanbul'u yüzde 13 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir,
yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Gaziantep izledi.

Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük
olduğu iller ise Bayburt, Siirt ve Tunceli oldu.

EKONOMİSTLER, TCMB'nin yarınki Para Po-
litikası Kurulu toplantısında faizleri artıracağı
beklentisi taşıyor. Ekonomistler, Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yarınki
Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizleri
artıracağını tahmin ediyor.

Bu yılın ilk PPK toplantısında ekonomistler, Merkez
Bankasının faizlerde cüz'i de olsa artırım yapma ihti-
malinin yüksek olduğunu belirtiyor. Bir hafta vadeli
repo ihale faiz oranı (politika faizi), marjinal fonlama
oranı (faiz koridoru üst bandı) ve Geç Likidite
Penceresi (GLP) borç verme faiz oranında artış bek-
lentisi bildiren ekonomistler, TCMB'yi faiz artışına
itecek en önemli faktörün TL'nin diğer gelişmekte
olan ülke para birimlerinden belirgin ayrışarak, en-
flasyonu hızlandıracak aşırı değersiz bölgeye doğru
gelmiş olmasını gösteriyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: 

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 

Çelik, tarım arazilerinin
korunması amacıyla 
49 ildeki 141 ovanın, 

koruma alanı ilan 
edildiğini belirterek, 

"Bakanlar Kurulu kararıyla 
belirlenen bu ovalarımız

artık 'tarımsal sit' gibi 
korunacak" dedi

Kılıçdaroğlu, eski
Bakan Ramazanoğlu'na

tazminat ödeyecek

5 Nisan 2016'daki CHP TBMM Grup Toplantısında, Bakan Ramazanoğlu'na yönelik sözleri
nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum
edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Nisan 2016'daki partisinin TBMM Grup
Toplantısındaki sözleri nedeniyle eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramaza-
noğlu'na 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Ankara 3. Asliye Hu-
kuk Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Ramazanoğlu'nun
avukatı Cihat Haykır, Kılıçdaroğlu'nun, özellikle bir kadına karşı söz konusu ifade-
leri kullanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.

Belediyelere kentsel dönüşüm
desteği geliyor

Elektrikte 
tüketim rekoru

kırıldı

2016'da 12,3 milyar
liralık senet

protesto edildi

Ekonomistler faiz
artırımı bekliyor

TRAFİK sigortası olmayan bir aracın
yaptığı kazada zarar gören 3'üncü ki-
şilerin ölümleri durumunda mirasçı-

larına, sakatlık veya iş göremezlik duru-
munda ise kendilerine yapılan ödeme tutarı
312 milyon lirayı aştı.

Trafik sigortası olmayan bir aracın yaptığı
kazada zarar gören 3'üncü kişilerin ölümleri
durumunda mirasçılarına, sakatlık veya iş
göremezlik durumunda ise kendilerine taz-
minat ödeyen Güvence Hesabı'ndan ya-
rarlananların sayısı 2016 yılında 31 bini,
tazminat ödemesi tutarı da 312 milyon
lirayı geçti.

AA muhabirinin Güvence Hesabı verile-
rinden derlediği bilgilere göre, trafik kaza-
larında meydana gelen yaralanma, sakat
kalma ve ölüm gibi hallerde mağdur va-
tandaşların zararını karşılamak için kurulan
hesaptan 2015 yılında 14 bin 708 dosya
sahibine 156 milyon 828 bin 132 liralık
ödeme yapıldı.

Söz konusu rakam 2016'da büyük artış
kaydederken, yılın tamamında 31 bin 159
kişiye toplam 312 milyon 150 bin 853
liralık ödeme gerçekleştirildi.

Yapılan tazminat ödemelerine kalem
bazında bakıldığında, geçen yıl 163 milyon
957 bin 298 liralık "maddi" ödeme gerçek-
leştirilirken, bu tutar "ölüm ve defin" için
61 milyon 807 bin 876 lira, "maluliyet"
için 84 milyon 625 bin 186 lira, "tedavi"
için ise 1 milyon 760 bin 493 lira oldu.

ŞİMDİYE KADAR 146 BİNDEN
FAZLA KİŞİ YARARLANDI
Güvence Hesabının devreye girdiği 1998

yılından bu yana toplamda 146 bin 36
kişiye 894 milyon 94 bin 463 liralık ödeme
yapılırken, bu meblağın 259 milyar 63 bin
837 lirasını "maddi", 304 milyon 874 bin
74 lirasını "ölüm ve defin", 301 milyon
286 bin 741 lirasını "maluliyet", 28 milyon
869 bin 812 lirasını da "tedavi" kalemleri
oluşturdu.

Ovalar 'tarımsal sit' 
gibi korunacak

Sigortasız araçların
verdiği zarar 

için 312 milyon lira
ödendi



Stratejik ortağımızAli YÜKSEL
aliyuksel@floryagazetesi.com

Hepimizin ma'lûmu, ABD Stratejik
ortağımız. ABD'nin görünen ida-

recileri yüzümüze güler, idarecilerimizi
güzel sözlerle uyuturken, derini de, can
damarlarımızı kesmek için strateji ge-
liştiriyor ve sessiz-sedâsız uyguluyor.
Öyle ya, bu devlet bizim STRAREJİK
ortağımız.

- PKK'yı terör örgütü listesine alıyor,
Suriyedeki PYD adıyla, isimlendirip ona
silah veriyor, elemanlarını eğitiyor. Ne
güzel bir strareji? Değil mi ya?

– DEAŞ adı verilen terör grubunu,
Guantanoma'da eğittiği elemanlarla
oluşturup, Müslümanların başına belâ
ediyor, sonra bu ortak düşmanımız
deyip bizi onların üzerine salıyor, beri
tarafta PYD ile iş tutuyor. Ne güzel bir
strareji! değil mi?

– Gizli servisleriyle bütün dünyada
Fetö'ye açtırdığı okulları CIA karokolu
gibi organize edip bilgi topluyor, istih-
barat sağlıyor, “CIA olarak organize ol-

mamızdan daha ucuza ve fakat daha
fazla ve güvenilir bilgi toplayabiliyoruz”
diyor. Ne güzel bir strareji! değil mi?

– 15 temmuz kalkışmasını organize
ediyor, kendi ülkemizdeki İncirlik Üs-
sünden, tecrübeli, güyâ emekli gene-
ralleri ile yönettiriyor, nasıl da güzel bir
straeji, değil mi?

– Büyük elçisi, CIA ajanı gibi çalışıp,
gözümüzün içine baka-baka aleyhimizde
beyanatlar veriyor. Ne güzel bir strareji!
değil mi?

Böyle STRATEJİK ORTAK dostlar
değil, düşman başına. ...

CHP'YE NELER OLUYOR?

CHP bildiğmiz bir parti. Genlerine
bu Milletin değerlerine düşmanlık öyle
işlemiş ki, bir türlü kurtulamıyor. Bazı
ümit verici değişim teşebbüsleri za-
man-zaman olmuyor değil, oluyor ama
arkası gelmiyor. Meselâ: Deniz Baykal
beyefendi çarşaflı bir kadına CHP rozeti

takıyor, CHP'li kadınlar çarşaflıları otö-
büsden indirip dışarı atıyor. Partiye
Yaşar Nuri Öztürk'ü alıyorlar, uzun süre
CHP Yaşar Nuri'ye, O da CHP'ye ta-
hammül edemiyor, kan uyşmazlığı ya-
şanıyor, ayrılıyorlar.

Artık siz düşünün, Bu parti ve par-
tililere Yaşar Nuri bile tahammül ede-
miyorsa, ...?

Yeni Anayasa maddelerinin Mecliste
görüşülmesi esnasındaki tavırlarına el-
bette şaşıranlar olmuştur. Ama ben
hiç şaşırmadım. Şayet olumlu bir tavır
sergileselerdi asıl o zaman şaşıracaktım
ve Allah, Allah bu bizim bildik CHP'ye
ne oldu? diyecektim.

Hani bazıları hadis olarak rivayet
ederler, (doğrusunu Allah bilir)“bir dağın
yerinden oynadığı haber verilse inanırım,
ama bir kimsenin huyu değişmiş denilse
inanmam”, burada CHP yi, kemiklerine
kadar işlemiş huylarıyla düşünecek
olursak, ondan Milletin yararına bir şey

sâdır olması imkansız. Onun için şa-
şırmamak lazım. Hem her mahalleye
böyle bir yapı (CHP olgusu) lazım.

– İyiki varsın CHP! Sen olmasan,
biz olumsuzluklar, iyi-kötü nasıl olur?
Nereden bilecektik?

– Sen olmasan, yapıcı-yıkıcı muha-
lefet nasıl yapılır nereden bilecektik?

– Sen olmasan terör örgütlerine
destek verip, sonra da barış havarisi
kesilmenin nasıl becerilebildiğine nasıl
şâhit olabilecektik.

– Sen olmasan, mecliste iktidar par-
tisinin vekillerini, ısırıp, burunlarını kırıp,
sonra da attıkları mesajlarla saldırıya
uğradıklarını, madurların nasıl oyna-
nabileceğini nasıl bilebilecektik?

– Velhâsılı siz bildiğiniz ve alışagel-
diğiniz yolda, aman ha! Hiç şaşmadan
devam ediniz, yoksa bizim pusulamız
şaşar, şarır kalırız.

– İyi ki varsın CHP!

PEKİ BİZE DÜŞEN NE?

Geçirmekte olduğumuz şu krıtik dö-
nemde, çok dikkatli olmalı, hislerimizden
çok, Allah'ın verdiği AKIL nimetini ça-
lıştırıp, akıllıca davranmalıyız. “Öfkeyle
kalkan, zararla otururmuş” derler ya;
biz de her türlü tahrik ve olumsuzluklar
karşısında, muvazenemizi kaybetmemeli,
sabır ve sebatla doğru hareket edebil-
meliyiz.

Zaten bizi alt etmek isteyenler, bizi
tahrik edip, yanlış hareket etmeye sev-
ketmek istiyorlar. Düşmanın oyununa
gelip, ekmeğine yağ sürmemek lazım.

“Sen HAKK üzere olursan, HAKK
senin yardımcın olacaktır.”

“Doğru duvar yıkılmaz”mış.
“Âkıbet müttekîlerin” olurmuş.
“Görelim Mevlâ neyler, neylerse güzel

eyler”miş.
Kalın sağlıcakla. Selâm ve duâla-

rımla.

Gündem
İran'dan Türkiye'ye 'doğalgaz indirimi'
İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid
Rıza Iraki, İran aleyhine açtığı uluslararası tahkim davasını kazanan Tür-
kiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim yapılmasının
kararlaştırıldığını belirtti. Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'nın
(İSNA) haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Ira-

ki, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu, Türkiye'ye ihraç
edilen doğalgaz fiyatındaki indirim ve tazminat miktarının belirlendiğini
söyledi. Mahkemenin kararı gereğince, Türkiye'ye verilen doğalgaz fiyat-
larına yüzde 13,3 indirim uygulanacağını aktaran Iraki, Tahran'ın Anka-
ra'ya yaklaşık 1,9 milyar dolar da tazminat ödeyeceğini belirtti.
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T ÜRK Silahlı Kuvvetleri
Müşterek Özel Görev
Kuvveti ve Koalisyon Hava

Kuvvetlerince Suriye'nin kuze-
yinde terör tehditlerine karşı baş-
latılan Fırat Kalkanı Harekatı
kapsamında Özgür Suriye Ordu-
sunca (ÖSO) terör örgütü DE-
AŞ'tan temizlenen Cerablus'ta
440 kişilik ekipten oluşan düzenli
polis teşkilatı kuruldu.

Asayişten terörle mücadele ve
trafiğe kadar farklı alanlarda eği-
tim alan polisler, il emniyet mü-
dürlüğü olarak hazırlanan binada,
görevlerine başlamadan önce ye-
min etti.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya,
törende yaptığı konuşmada, Fırat
Kalkanı Harekatıyla özgürleştirilen
Cerablus'un her gününün dünden
daha iyi olacağını söyledi.

Türkiye'nin Cerablus için ver-
diği desteklerin tamamının in-
sanlık namına olduğuna dikkati
çeken Yerlikaya, "Bugün çok
önemli bir gün yaşıyoruz. Özgür,
kendini yönetebilen bir Suriye
için düzenli polis teşkilatına ka-
vuşan Cerablus'tan bir umut ışığı
yakılıyor." dedi.

Cerablus'ta bulunan ÖSO as-
kerlerinin kendilerinden "Bizim
artık polis teşkilatımız olmalı.

Bunun için hizmet içi eğitim, tek-
nik ekipman ve donanım için Tür-
kiye bize yardımcı olur mu?" de-
diğini anlatan Yerlikaya, şöyle
devam etti:

"Polis teşkilatının kurulması için
çalışmalar bu teklifle başladı. Ge-
len teklifi, Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik.
Kendisi de ilgili bakanlığa ve biz-
lere bu konuda talimat vererek
çalışmalara başlamamıza vesile
oldu. Bu kardeşlerimiz 5 hafta
boyunca Mersin'de eğitim aldı. İn-
şallah bu kardeşlerimiz, Cerab-
lus'un daha güvenli ve huzurlu bir
yer olmasını sağlayacak."

"SURİYE SURİYELİLERİNDİR"
ÖSO gruplarından El Hamza Tu-

gayı Komutanı Ebu Celal ise Fırat
Kalkanı Harekatı sayesinde Cerab-
lus'un eski günlerinden daha iyisine
kavuşacağını dile getirdi. Halkın Ce-
rablus'un yönetiminde söz sahibi ol-
duğunu, kendilerinin de bu süreçte
huzur ve güven unsurlarını oluşturmaya
katkı sağlayacaklarını anlatan Celal,
"Cerablus, Cerablusluların, Suriye Su-
riyelilerindir. Bunu herkes bilmeli. Biz
Türkiye'deki kardeşlerimiz sayesinde
Cerablus'ta hayal ettiğimiz Suriye'nin
temellerini atıyoruz. İnşallah daha iyi
günler de gelecek." diye konuştu.

AVRUPA Birliği (AB)
Bakanı ve Başmüza-
kereci Ömer Çelik,

Avrupa Konseyi Parlamen-
terler Meclisinin (AKPM)
Türkiye'deki son gelişmele-
rin acil gündeme alınarak
tartışılması yönündeki talebi
dün reddetmesi kararına
ilişkin, "O kararlar Türki-
ye'ye hiçbir zarar vermez
ama Avrupa Parlamentosu-
nun Avrupalı değerleri sa-

vunmak konusunda ne ka-
dar yetersiz temsilcilere sa-
hip olduğunu gösterir. Bu
karar tarihe böyle geçecek-
tir." dedi. Bakan Çelik, İn-
giltere Dış Ticaretten So-
rumlu Devlet Bakanı Lord
Price ile bakanlıkta bir araya
geldi. İki bakan görüşme
öncesi basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu.

Çelik, konuk bakan Pri-
ce'ın yeni yılın başında Tür-

kiye'ye kapsamlı bir ziyaret
gerçekleştirdiğini belirterek,
Türkiye'nin İngiltere ile güç-
lü ilişkileri bulunduğunu
anımsattı. İngiltere ile ça-
lışmaları ve değerlendirme-
leri gereken birçok konu bu-
lunduğunu ifade eden Çelik,
İngiltere'nin AB'den çıkış
süreci ile Türkiye'nin Güm-
rük Birliği güncellenmesi
sürecinin eş zamanlı olarak
başlayacağına dikkati çekti.

CHP, faili meçhul cinayetlerin her yönüyle kapsamlı
şekilde araştırılması ve cinayetlerin arkasındaki so-
rumluların ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araş-
tırması açılmasını talep etti. CHP İstanbul Milletvekili
Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından TBMM
Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerek-
çesinde, "1990'lı yıllar kadar yoğun ve sistematik
olmasa da 2000'li yıllarda da faili meçhul cinayetlerin
sürdüğü ve özellikle son bir yılda hızlı bir artış
gösterdiği" savunuldu.

Gerekçede, "Türkiye İnsan Hakları Vakfı raporlarına
göre AKP Hükümetleri döneminde de 'Beyaz Toroslar'
faaliyetini sürdürmüştür. AKP Hükümetleri döneminde
2002-2015 yılları arasında 227 yeni faili meçhul
cinayet yaşanmıştır." ifadesine yer verildi.

Cerablus'ta polis teşkilatı
göreve başladı

AKPM'nin aldığı kararlar
Türkiye'ye hiçbir zarar vermez

AK PARTi GRUP BAşKANVEKiLi ELiTAş:

AKPARTİ Grup
Başkanvekili
Elitaş, "AK

Parti'de anayasa refe-
randum heyeti oluşturu-
lacak. Heyet, hem söyle-
mi hem de sürecin nasıl
işleyeceği konusundaki
kampanya sürecini be-
lirleyecek."dedi.

Elitaş, heyette kimle-
rin olacağının henüz tespit edilmedi-
ğini, bunu AK Parti Genel Başkanı,
Başbakan Binali Yıldırım'ın belirleye-
ceğini ifade etti. Mustafa Elitaş, "Bi-
zim anayasa değişiklik kanununun
sonuçlarının ne olacağı ile ilgili me-
seleyi ifade etmemiz gerekiyor. Mad-
denin ne içerdiği belli, önemli olan
bunu siyasi bir dille kamuoyuna anla-
tabilmek." dedi. Meclisin 7 Şubat'ta
çalışmalarına devam edeceğini dile
getiren Elitaş, gündemde Serbest Böl-

geler Kanun Tasarısı,
Sermaye Piyasası Kuru-
lu Kanun Tasarısı, Ahilik
fonu denilen tasarı ile
uluslararası anlaşmala-
rın onaylanmasına iliş-
kin tasarıların olduğunu
kaydetti.

AK Parti Grup Baş-
kanvekili Elitaş, referan-
dum gününe bir ay veya

5 hafta kalana kadar TBMM'nin çalış-
malarının devam edeceğini söyledi.
AK Parti'nin bugüne kadarki reklam
çalışmalarını, 15 Temmuzda şehit
olan merhum Erol Olçok'un yürüttüğü-
nü anımsatan Elitaş, "Onu rahmetle
anıyoruz. 2001'den bu yana gelen bir
sistem vardı, Türkiye'de yeni bir ekol
oluşturdu. AK Parti çok tutulmasına
rağmen, her kampanyada yeni bir
şarkı bütünlüğü ortaya çıkarıldı." ifa-
delerini kullandı.

CHP faili meçhul cinayetlerin
araştırılmasını istedi

Fırat Kalkanı Harekatı 
kapsamında terör örgütü 
DEAŞ'tan temizlenen 
Cerablus'ta 440 kişilik 
ekipten oluşan polis teşkilatı
mensupları, düzenlenen törenin 
ardından göreve başladı

AB BAKANI
ÇELİK:

AK Parti'de anayasa
referandum heyeti

oluşturulacak

CHP GENEL BAşKAN YARDIMCISI TORUN:

CHP Genel Başkan
Yardımcısı Torun,
"Referandum arife-

sinde yine aynı aldatma-
ca. Başbakanın ilan ettiği
teşvik programı halka de-
ğil, referanduma yatırım-
dır." dedi. CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Seyit To-
run, "Referandum arife-
sinde yine aynı aldatma-
ca. Başbakanın ilan ettiği teşvik progra-
mı halka değil, referanduma yatırımdır.
Bundan önce ilan ettikleri proje ve teş-
viklerin başına ne geldiyse, bu vaatlerin
de başına aynı şey gelecek, referandum
sonrası unutulacaktır." ifadesini kullan-
dı. Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Baş-
bakan Binali Yıldırım'ın, Doğu ve Güney-
doğu Anadolu bölgelerindeki 23 ile yö-

nelik teşvik programı açık-
ladığını hatırlattı.

İktidarın bunda samimi
olması durumunda her tür-
lü desteği vereceklerini
belirten Torun, yapılanın
referandum yatırımı oldu-
ğunu, insanların sıkıntıla-
rından siyasi kazanç dev-
şirilmeye çalışıldığını iddia
etti. Referandum biter bit-

mez sözlerin de projelerin de unutulaca-
ğını ileri süren Torun, şöyle devam etti:
"Referandum arifesinde yine aynı aldat-
maca. Başbakanın ilan ettiği teşvik
programı halka değil, referanduma yatı-
rımdır. Bundan önce ilan ettikleri proje
ve teşviklerin başına ne geldiyse, bu va-
atlerin de başına aynı şey gelecek, refe-
randum sonrası unutulacaktır."

Başbakanın ilan ettiği
teşvik programı 

referanduma yatırımdır



Gündem
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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, AA Editör Masa-
sı’nda referandum süreci konusundaki değerlen-
dirmesine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğ-
lu’nun sözleri üzerine açıklamada bulundu.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu

Ajansı (AA) Editör Masası’nda referandum
süreci konusundaki değerlendirmesi-

ne ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine açıklamada bulun-
du. Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki
hesabında, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugünkü açık-
lamasından anlaşılıyor ki kendisi, ne söylediklerimi
okumuş ne de dinlemiştir. Bir muhabirin, yorumu-
nu katarak yönelttiği soruya, sözlerimi çarpıtarak
ve bağlamından kopararak, cevap vermesi siyasi
suistimaldir." ifadesini kullandı.

BismillahirrahmanirrahıımŞevki YILMAZ
sevkiyilmaz@floryagazetesi.com

Ş eytan ve yandaşları kovboyların
şerrinden Allahʼa sığınıyoruz!

Bu hafta aslını kaybetmiş İncil üz-
erine yemin ederek göreve başlayacak
Donald Trump, sadece bir taşeron-
dur!

Unutmayalım ki; küçücük nüfusuyla
dünyaya kafa tutan Siyonist İsrailʼin
en büyük güvencesi sermayecilerinin
ve yöneticilerinin çoğunluğunun Yahu-
di olduğu Beşli Süper Çete Devlet-
leridir!

Siyonistlerin ikinci güvencesi de;
işgalci İsrailʼin çevresindeki halkı Müs-
lüman ülkelerin zalim, bâtıl rejimleri
ve yıkılmakta olan kukla yönetici-
leridir!

Kendi emniyetlerini sağlamak ve
Fas-Afganistan arasındaki geniş
toprakların üzerinde kurmayı hede-
fledikleri Büyük İsrail Devletiʼni ilan
etmek için, Müslümanları birbirleriyle
savaştırmaya devam ediyorlar!

Yarım asırdır devam eden, Müs-
lüman kardeşler arası ırk ve mezhep
savaşlarını bitirmek için Türkiyeʼmizin

önderliğinde ve Suudi Arabistanʼın
ev sahipliğiyle, 30 Müslüman ülkenin
katıldığı ve şimdilik 350 bin kişiden
oluşan “MÜSLÜMAN ÜLKELER-
ARASI BARIŞ ORDUSU!” Allahʼın
yardımıyla kurulunca, kıyamet kopu-
verdi ve 3. Cihan Harbiʼnin başlatıl-
ması için kanlı elleriyle düğmeye
bastılar!

Daha Trump göreve başlamadan
Ukrayna, Polonya vs. ülkelerin sınır
boylarına askeri yığınak yapmaya
başladılar! Ruslar da aynı sınıra, ko-
runma maksatlı yığınaklarına devam
ediyor! Çin de savunma tedbirlerini
artırmaya devam ediyor! Cihan Harbi
için tam bir seferberlik var!

I.Cihan Harbiʼyle en büyük en-
gelleri Osmanlı Cihan Devletiʼni yık-
tırttılar! 2. Cihan Harbiʼyle de Siyonist
İsrailʼi kurdurtanlar; şimdi, 3. Cihan
Harbiʼyle Mekke-i Mükerreme ve Me-
dine-i Münevvereʼyi de içine alan
“Büyük İsrail İmparatorluğu!”nu
kurmayı hedefliyorlar!

Roma (Vatikan) Merkezli Haçlı de-

vletlerini şer planlarına alet ederek,
başaracağını zanneden Siyonistlerin
unuttukları, Allahʼın “plan bozan tek
güç” olduğu hakikatidir!

Yaratıcımız, yaşatıcımız ve yö-
neticimiz Allahʼımızın bu planlarından
biri de;

“Hz. İsaʼnın tebliğ ettiği inanç sis-
temini değiştirip tanınmaz hale getiren
ve buna rağmen, ”Biz İsa Mesihʼin
yolunda giden Hıristiyanlarız!”
diyenlerden de buna benzer bir söz
almıştık. Ne var ki, onlar da kendilerine
tembih edilen öğütlerden birçoğunu
göz ardı ettiler. Bu yüzden onların
arasına ta kıyamet gününe kadar
sürecek bir kin ve düşmanlık soktuk!!!
Zaman zaman Müslümanları yok
etme dürtüsüyle bir araya gelseler
bile, çok geçmeden birbirlerine düşüp
parçalanacaklar. Ve sonunda; Allah,
yaptıkları her şeyi onlara mahşer
günü haber verecektir. O halde, Ey
Müminler topluluğu! Allahʼın azabından
korkun da ilahi kurtuluş reçetesine
kulak verin…ʼʼ (Maide S.14) İlahi

mesajında belirttiği Mucize
haberiyle biz  Müminlere müjde-
sidir!

Bu ayetin mucizesinin yaşandığı
yakın geçmişteki cihan harplerinde
Haçlı devletleri topraklarımızı pay-
laşmak hırsıyla birbirlerini acımasızca
yiyerek katletmeseydi, dünyada tek
bir Müslüman sağ kalabilir miydi!?

Kovboy Trump, Alman İmpara-
torluğuʼnun sonunu hazırlayan
Hitler gibi hem Amerika hem de Siy-
onist İsrailʼin sonunu hazırlamak için
nöbetine başlıyor!

ABD başkanı Kovboy Trump;
Beşli Çeteʼnin hegemonyasındaki,
zulümle kaim dünya iktidarını gasp
edenlerin elinden alınacak ve
yepyeni bir dünya iktidarını kuracak
olan Türkiye ve müttefiklerine,  bu
gücü ʻʼtrampaʼʼ etmeye geliyor in-
şaAllah!

Haydi; zalimlerin elinden dünya
nöbetini yeniden geri almak için,
kardeşçe el ele ve Ümmet ruhuyla
Milli Seferberlik Kervanına koşalım!

Milli Kurtuluş Savaşıʼnda, ülkemizi;
bölüp, parçalayıp, yutmak isteyen
düşmanlarımızın yanında yer alan
içimizdeki mandacılarla hasid, haris,
gâfil ve ahmakları Allah ıslah etsin!

Siyonist İsrail ve müttefikleri Apo,
Feto gibi av köpekleriyle beraber ye-
nilecekler, yıkılacaklar ve yok ola-
caklar inşaAllah!

Allah (c.c); din ve vatan
müdafaasında; nefislerimizin ve ne-
sillerimizin Dünya ve Ahiret saadeti
için şeytan ve yandaşlarına karşı mü-
cadele edenlerin daim yar ve yardım-
cısı olsun!

Şehidlerimize, gazilerimize ve İslam
Nizamıʼnın, yeryüzünde Hak ve
adaletiyle hakim oluncaya kadar Şe-
hadet için nöbete koşanlara selam
olsun!

Sunni-Alevi, Kürt-Türk tüm Kardeş-
lerim:

“Zafer uzakta varamam deme
sakın!

Safları sıklaştırın, başlıyor büyük
akın!”

MADAGASKAR basını, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın ülkeye yapacağı zi-

yaretin bazı ülkeleri ve Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını
korkuttuğunu yazdı.

Ülkede Fransızca ve Malgaşça dilinde
yayın yapan gazeteler, Erdoğan'ın Afrika
turu kapsamında Madagaskar'a yapacağı
ziyarete geniş yer ayırdı.

Ülkenin çok satan gazetelerinden
Midi Madagasikara, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın ziyaretinin ülkede merak
konusu olduğunu yazdı.

Tanindrazana gazetesi, ziyareti "Cum-
hurbaşkanı bugün geliyor." başlığıyla
verdiği haberde, Fransa ve Çin'den
sonra Türkiye'nin de Madagaskar'a ya-
tırım için geldiğini ifade etti. Gazetede
aynı zamanda, FETÖ mensuplarının
ülkedeki FETÖ okullarının Maarif Vak-
fına devredilmesinden korktuğu belir-
tilirken, Avrupa ülkelerinin de bu ziya-
retten çekindiğine vurgu yapıldı.

Haberde, Türkiye'de 15 Temmuz
darbe girişimi sonrasında yaşanan süreç

de anlatıldı.

"TÜRKİYE AFRİKA'YLA
İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK 

İSTİYOR"
Malaza Madagascar gazetesi ise Er-

doğan'ın ziyaretini manşetten görerek,
Cumhurbaşkanı'nın tam sayfa fotoğrafını
kullandı. Ziyaret çerçevesinde büyük
güvenlik önlemleri alındığını ifade eden
gazete, Erdoğan'ın beraberinde ülkeye
gelecek Türk iş adamı heyetine de
dikkat çekti. Vaovao gazetesi, "Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıyoruz." baş-
lığıyla haberi ilk sayfadan verirken, zi-
yaretin bazı ülkeleri rahatsız edebile-
ceğine de değindi.

Erdoğan'ın Afrika turunun anlatıldığı
Jejoo gazetesi de ziyaretin, iki ülke ara-
sında teknoloji ve ekonomi alanında
önemli iş birliklerini başlatabileceğine
vurgu yaptı. Gazetede ayrıca Erdoğan'ın
iki yıl içinde 10 Afrika ülkesine ziyaret
gerçekleştirdiği belirtilerek, "Türkiye
Afrika ile ilişkileri geliştirmek istiyor."
ifadesi kullanıldı.

BAŞBAKANBinali Yıl-
dırım, Bosna Hersek
Temsi̇lci̇ler Mecli̇si̇

Başkanı Şefik̇ Dzaferovi̇ç ve
Halklar Mecliṡi ̇Başkanı Safet
Softi̇ç'i kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım,
Bosna Hersek Temsil̇cil̇er
Mecliṡi̇Başkanı Şefi̇k Dzafe-
roviç̇ ve Halklar Mecliṡi̇ Baş-
kanı Safet Softiç̇'i kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım,
Bosna Hersek Halklar Meclisi
Başkanı Safet Softic ve Bosna
Hersek Temsilciler Meclisi
Başkanı Şefik Dzaferovic ile
görüşmesinde, Bosna Hersek
yönetimi ve halkının, 15 Tem-
muz darbe girişimi karşısında
Türkiye ile gösterdiği daya-
nışma için teşekkür etti.

Başbakanlık kaynakların-
dan alınan bilgiye göre Yıl-
dırım, Çankaya Köşkü'nde
bir araya geldiği Softic ve
Dzaferovic'e iki ülke arasın-
daki ikili siyasi ve ekonomik
ilişkilerin iyi seyrettiğini be-
lirtti. Ekonomi, ticaret ve ya-
tırımlar alanındaki iş birliği-
nin geliştirilmesine özel önem
atfettiklerini vurgulayan Yıl-
dırım, iş dünyası temsilcilerini
bu yönde teşvik etmeyi sür-

düreceklerini kaydetti. Böl-
gesel konuların da ele alındığı
görüşmede Yıldırım, Bosna
Hersek'in transatlantik ku-
rumlarla bütünleşme sürecine
ve bu yolda atılan reform
adımlarına destek vermeye
devam ettiklerini dile getirdi.
Yıldırım, bu çerçevede, Bosna
Hersek'in Avrupa Birliğine
üyelik başvurusunun 2016 Ey-
lül ayında kabul edilmesinin,
memnuniyet verici bir gelişme
olduğunu hatırlattı. Bosna
Hersek yönetimi ve halkının,
15 Temmuz darbe girişimi
karşısında Türkiye ile göster-
diği dayanışma için teşekkür
eden Yıldırım, Fetullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) ile mücadele
konusundaki tutum ve bek-
lentilerini dile getirdi. 

Bosna Hersek heyeti üye-
leri de Türkiye ile ilişkilerini
her alanda geliştirme arzu-
larını ifade ettiler. 15 Tem-
muz darbe girişiminin ilk sa-
atlerinden itibaren Türk halkı
ve Hükümetiyle dayanışma
içinde olduklarını dile getiren
heyet üyeleri, bu konunun
ikili ilişkileri olumsuz etki-
lemesine izin vermeyecekle-
rini vurguladılar.

Erdoğan'ın gelişi 
FETÖ'cüleri korkuttu
Madagaskar

basını: 

Madagaskar basını, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yapacağı 

ziyaretin bazı ülkeleri ve Fethullahçı 
Terör Örgütü mensuplarını 

korkuttuğunu yazdı

TÜRKİYE, kamuoyunda "Cumhurbaşkanlığı
sistemi" olarak bilinen 18 maddelik yeni
anayasa değişikliğini oylamak için mart

sonu ya da nisan başı gibi yedinci kez referan-
duma gidecek.

Türkiye, Türkçe karşılığı "halk oylaması"
olan Fransızca kökenli "referandum" sözcüğüyle
ilk kez, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından ta-
nıştı. Milli Birlik Komitesi tarafından hazırlanan
1961 Anayasası 9 Temmuz 1961'de halk oyla-
masına sunuldu. 1961 Anayasası, yüzde 38,3
"hayır" oyuna karşılık, yüzde 61,7 "evet" oyuyla
kabul edildi.

İkinci referandum yine bir darbenin ardından
gündeme geldi. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası
askeri yönetimin belirlediği "Danışma Meclisi"
tarafından hazırlanan anayasa, 7 Kasım 1982'de
halkın oyuna sunuldu. Bu anayasa, yüzde 8,6
oranında "hayır" oyuna karşılık, yüzde 91,4
oranında "evet" oyu aldı.

Halk liderlerin siyasi yasakları kaldırdı
Türkiye'nin 12 Eylül 1980 darbesinin etkilerini

yavaş yavaş üzerinden atmaya başlamasıyla
siyasi yasakların kaldırılması da gündeme
geldi. 1982 Anayasası'nın geçici 4. maddesi
ile getirilen siyasal yasakların kaldırılıp kaldı-
rılmamasını oylamak için Türkiye tarihindeki
üçüncü referanduma 6 Eylül 1987'de gitti. Halk
oylamasında yüzde 50,2 "evet"e karşılık yüzde
49,8 "hayır" sonucu çıktı. Böylece aralarında
Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin
Erbakan'ın da olduğu eski siyasilerin, siyasi
yasakları sona erdi.

CUMHURBAŞKANININ 
HALKIN SEÇMESİNE 
YÜZDE 68,9 "EVET"

Demirel, Ecevit ve Erbakan'ın siyasi yasağının
kalkması, Türk siyasetini de hareketlendirdi.
Gündeme yerel seçimlerin 1 yıl erkene alınıp
alınmaması geldi. 25 Eylül 1988'deki dördüncü
halk oylamasında seçmenlerin yüzde 65'i "hayır",

yüzde 35'i ise "evet" oyu kullandı. Böylece halk
yerel seçimlerin erkene alınmasını istemedi.

Türkiye beşinci referandumu ise AK Parti'nin,
başta cumhurbaşkanının halk tarafında seçil-
mesini içeren anayasa değişiklik teklifiyle gün-
deme geldi. 21 Ekim 2007'de yapılan halk oy-
lamasında seçmenlerin tercihi yüzde 68,9
"evet", yüzde 31,1 "hayır" oldu. Bu sonuçla
cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi
kabul edildi.

Türkiye en son referandumunu ise 12 Eylül
2010'da yaptı. Bu referandumda seçmen 26
maddelik değişiklik paketi için sandığa gitti.
Oy kullanan seçmenlerin 57,9'u "evet" ve yüzde
42,1'i ise "hayır" oyu verdi. 

CUMHURBAŞKANINA 
SUNULMASIYLA SÜREÇ 

BAŞLAMIŞ OLACAK
Anayasa Değişiklik Kanunu'nun Cumhur-

başkanı'na sunulmasıyla birlikte, halk oylamasına
giden süreç de başlamış olacak. Türkiye, 18
maddelik yeni anayasa değişikliğini oylamak
için mart sonu ya da nisan başı gibi yedinci
kez referanduma gidecek.

KAZAKİSTAN’daki Suriye konulu toplantıda
Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’deki
ateşkes ihlallerini üçlü ortak mekaniz-

mayla izleme ve uygulanmasını sağlama ko-
nusunda uzlaştı.

Mutabakat, üç ülkenin ortak bir mekanizma
kurarak, sahadaki ateşkes ortamını izleme ve
uygulanmasını sağlamasını öngörüyor. 

Üçlü mekanizmanın anlık izlemelerle ulaştığı
bilgilerden hızla tespitte bulunarak, saldırıların
durdurulması için taraflar üzerindeki nüfuzunu
kullanması bekleniyor. 

Dün de toplantının başladığı saatlerde rejim
güçleri Şam, Dera, Hama, Halep ve Lazkiye'de
muhaliflerin kontrolündeki bölgelere kara ve
hava saldırıları düzenledi.

Suriye'deki AA muhabirleri, söz konusu
bölgelerde saldırıların geceden bu yana sür-
düğünü bildirdi. Toplantı üçlü mekanizma
ilanıyla sona erdi. Toplantı, ev sahibi ülkenin

Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'un oku-
duğu ortak açıklamayla sona erdi.

Abdrahmanov, Türkiye, Rusya ve İran'ın
Suriye'deki ateşkesin izlenmesi amacıyla
ortak mekanizma kurulmasının kararlaştırdığını
duyurdu. Abdrahmanov, açıklamada, tarafların
Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği, bağımsızlığı
ve egemenliğine bağlı olduklarını vurguladı. 

Krizin sadece 2254 sayılı BM Güvenlik
Konseyi kararının tamamının uygulandığı
bir siyasi süreçle çözülebileceğini belirten
Abdrahmanov, ateşkes rejimini güçlen-
dirmeye, ihlallerin asgariye indirilmesine
katkıda bulunmaya, şiddeti azaltmaya, gü-
ven artırmaya, 2165 (2014) sayılı BM
Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak
insani erişiminin hızlı ve sorunsuz şekilde
önünün açılmasına ve Suriye’de sivillerin
korunması ve serbest dolaşımını sağlamaya
çalışacaklarını belirtti.

Astana'daki Suriye 
toplantısında 'ateşkesi izleme'

konusunda uzlaşıldı

Başbakan Yıldırım,
Dzaferoviç ve 

Softiç'i kabul etti
Türkiye yedinci
referandumuna

hazırlanıyor

‘Ağzına geleni
söylemesi 
en hafif tabirle
basiretsizliktir’



Siyaset

Ocak 201710

ERDOĞAN ile Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe
Joseph Magufuli huzurunda bu ülkenin Devlet Baş-
kanlığı Sarayı'nda imza altına alınan anlaşma, işbirliği

protokolü ve mutabakat zaptları şöyle:
Türkiye ile Tanzanya arasındaki "Savunma Sanayi İşbirliği

Anlaşması"na Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, Tanzanya adına Savunma Bakanı Hüseyin
Mwinyi imza attı.

Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasını Albayrak imzaladı 
İki ülke arasındaki "Kalkınma İşbirliği Anlaşması"na

Türkiye tarafından TİKA Başkanı Serdar Çam, Tanzanya ta-
rafından ise Finans ve Kalkınma Bakanı Philip Mpando imza
koydu.

"Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"nı Türkiye adına
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tanzanya
adına ise Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Mesleki Eğitim Bakanı
Joyce Ndalichako imzaladı.

"Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında Mutabakat Zaptı"na
Türkiye adına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tanzanya
adına Sağlık Bakanı Ummy Ally Mwalimo imza attı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Tanzanya
Ulusal Televizyon ve Radyo Kanalı arasında "işbirliği protokolü"
TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile Tanzanya Yayıncılık
Kurumu Genel Müdürü Eyüp Riyoba Chacha tarafından
imzalandı.

DIŞ İLİŞKİLER İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN 
MUTABAKAT ZAPTINI ÇAVUŞOĞLU İMZALADI 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Tan-

zanya Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanlığı Dış İlişkiler
Merkezi arasında "işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı"na
Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tanzanya
adına Dışişleri ve Doğu Afrika Bakanı Augustine Magiha
imza attı. İki ülke arasındaki "Turizm Mutabakat Muhtırası"
Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tanzanya
adına Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jumanne Maghembe
tarafından imza altına alındı.

KAZAKİSTAN'ın başkenti As-
tana'da düzenlenen Suriye gö-
rüşmelerine katılan muhalefet

heyetinin başkanı Muhammed Alluş,
görüşmelerin ana gündeminin ateşkes
ihlallerinin sona erdirilmesi olduğunu
hatırlattı.

ASTANA'DAKİ SURİYE 
TOPLANTISINDA 'ATEŞKESİ 

İZLEME' KONUSUNDA UZLAŞILDI
"Tüm tarafları ateşkese uymaya çağı-

rıyoruz" diyen Alluş, "Ateşkesin kalıcı hale
getirilmesi için yabancı terörist grupların
ülkeden çıkarılması gerekiyor." ifadesini

kullandı. Garantör ülkeleri ve Bir-
leşmiş Milletler'i (BM) ateş-

kesi ihlal eden tarafa yap-
tırım uygulamaya ça-

ğıran Alluş, "Hede-

fimiz, Suriye'de kalıcı, gerçek siyasi çözüme
ulaşmaktır." dedi. Alluş, bu çözümün Ce-
nevre-1 Bildirisi, BM Güvenlik Konseyi'nin
3118 ve 2254 no.lu kararları çerçevesinde
olması gerektiğine işaret ederek, "Siyasi
çözüm, Beşşar Esed ve Suriye'de kan
akıtan herkesin yargılanmasıyla gerçekle-
şecek." ifadesini kullandı.

EBU ZEYD: RUSYA 1 HAFTA
İÇİNDE YANIT VERECEK

Alluş'tan sonra gazetecilerin sorularını
yanıtlayan muhalefet heyetinin sözcüsü
Usame Ebu Zeyd, Rus heyetine, ateşkes
ihlallerini denetlemek için kurulmasında
uzlaşılan mekanizmanın yapısına ilişkin
bazı öneriler sunduklarını belirtti.

Rusya'nın 1 hafta içinde bu konuyu
Türkiye ile de değerlendirerek kendile-
rine yanıt vereceğini ifade eden Ebu

Zeyd, Rusya'nın kendilerine rejimin elin-
deki 13 bin kadın siyasi mahkumun ser-
best bırakılması için çalışma sözü ver-
diklerini söyledi. Ebu Zeyd, Rusya'nın,
rejim güçleri ve destekçilerinin Barada
Vadisi'ndeki ateşkes ihlalleri ile tehcir
tehdidiyle ilgili rejimin savunma bakan-
lığına uyarıda bulunduğunu aktardı.

Mistura: Rusya, İran ve Türkiye çok
önemli bir taahhüt ortaya koydu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel
Temsilcisi Steffan De Mistura, Kaza-
kistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen
Suriye görüşmelerinde, Rusya, İran ve
Türkiye'nin, Suriye'de 30 Aralık'tan bu
yana yürürlükte olan ateşkesin güçlen-
dirilmesi konusunda çok önemli bir ta-
ahhüt ortaya koyduğunu belirtti. 

Astana'daki görüşmelerin sonunda
gazetecilere açıklama yapan De Mistura,
ateşkesi destekleme mekanizması için
parametleri oluşturmak amacıyla üç ta-
rafın yakında Astana'da bir araya gele-
ceğini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, bazı AK Parti
milletvekillerinin yoklama sırasında mükerrer oy kul-
landıklarını belirtti. CHP Grup Başkanvekili Levent

Gök, bazı AK Parti milletvekillerinin yoklama sırasında
mükerrer oy kullandıklarını belirterek, "Mükerrer oy kullanmak
suretiyle sahtecilik işlemini gerçekleştiren bu milletvekillerini
ve AKP Grubu'nun bu iradesini halkımıza şikayet ediyoruz.
Alınan karar yok hükmündedir, tam kanunsuzluk halidir.
Dolayısıyla Meclisin tatil kararı alınamamıştır." dedi.

Gök, beraberindeki CHP milletvekilleriyle Mecliste dü-
zenlediği basın toplantısında, "Meclisimizin kara bir gününü
yaşıyoruz. İktidar partisinin emellerine ulaşmak için
başvurduğu bir sahtecilik yöntemiyle maalesef bugün yine
karşı karşıya geldik." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin grup önerisinin oylanması sırasında CHP
olarak yoklama istediklerini aktaran Gök, Meclisin çalışması
ve halkın yararına yasaları geçirmesi gerektiğini bildirdi.

Meclisin kapanmasının kabul edilemeyeceğini vur-
gulayan Gök, bu nedenle AK Parti'nin, Meclisin 7
Şubat'a kadar tatile girmesini içeren grup önerisine ret
oyu verdiklerini kaydetti.

Gök, AK Parti'nin, yoklama sırasında 164 milletvekilini
Genel Kurul salonunda bulundurması gerekirken mükerrer
oy kullandırdığını, Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın
da elektronik sisteme girenlerle oy pusulası gönderenleri
karşılaştırmadığını ve yeter sayının sağlandığı gerekçesiyle
grup önerisinin kabulüne karar verdiğini ileri sürdü.

işBiRLiği PROTOKOLÜ VE 
MUTABAKAT ZAPTI iMZALANDI

Türkiye ile Tanzanya arasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Afrika turunun ilk 
durağı olan Tanzanya'da, Türkiye
ile Tanzanya arasında 
9 anlaşma, işbirliği protokolü 
ve mutabakat zaptı imzalandı

TOKAT Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından yü-
rütülen soruşturma çer-

çevesinde aralarında zabıt katibi
ve öğretmenlerin olduğu tutuklu
sanıklar Hamza G, Gülay G,
Ayşe B. ile tutuksuz sanıklar
N.D.Y, A.G, S.Y, Z.Y, K.K, Y.M,
K.K, A.E. ve G.D'nin hakkında
açılan davanın ilk duruşması
Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde
yapıldı.

İki üniversite bitirdiğini an-
latan A.E, "Akademisyen ol-

mamı bazı arkadaşlar söyledi.
Ancak bana 'cemaatten refe-
ransın varsa akademisyen olur-
sun' dediler. Bizi 'mangal partisi
var' diye sohbete çağırıyorlardı.
Mangalı yedikten sonra sohbet
ederlerdi. Bizlere What-
sApp'tan 'mangal partisi var'
diye mesaj atarlardı. Bu du-
ruşma salonunda çok davaya
katıldım. Vatan ve millet aley-
hinde bir şey söylemedim. İşimi
en iyi şekilde yapmaya çalıştım."
diye konuştu.

Sanık Z.Y. de dini duygularla
sohbetlere katıldığını belirterek,
"Kullanıldığımızı göremedim.
Kurban yardımı yaptım. Haftada
bir sohbetleri oluyordu. 17/25'ten
sonra 3 veya 4 ayda sohbetler
oluyordu. Gülay G. benden ilk
maaşımın belli bölümünü istedi.
Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti savunma-
ların ardından tutuklu sanıklar
Gülay G. ve Ayşe B'nin tahli-
yesine karar vererek duruşmayı
erteledi.

Tokat'taki FETÖ davasında
sanıklar savunma yaptı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)
adliye yapılanmasına 
yönelik soruşturma 
kapsamında hakkında dava 
açılan 3'ü tutuklu 12 sanığın
yargılanmasına başlandı

YUNANİSTAN Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütünün
darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan 8
askerin iadesine ilişkin kararını 26 Ocak'a erteledi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), Fetullahçı Terör
Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a
kaçan 8 askerin iadesine ilişkin kararını 26 Ocak'a erteledi.
Darbeci askerler, sabah saatlerinde polis eşliğinde kelepçesiz
olarak mahkemeye getirildi. Ayrı ayrı mahkeme salonuna gelen
üç farklı hakim grubu da "konuya ilişkin görüşmelerin devam
ettiği ve henüz hazır olmadıklarını" belirterek karar duruşmasını
26 Ocak'a erteledi.

İki hafta önce yapılan üç ayrı duruşmada savcılar, darbeci
askerlerin adil yargılanmalarına yönelik şüpheler ve kötü
muamele göreceklerine ilişkin endişeler nedeniyle iade
edilmemelerini talep etmişti.

SÜREÇ
8 asker, darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle

Yunanistan'a kaçmış, Türkiye, askerlerin iade edilmesini talep
etmişti. Askerlerin durumları yerel mahkemece ayrı ayrı ele
alınırken son olarak Atina'daki temyiz mahkemesi, üç ayrı duruş-
manın ardından, üç askerin Türkiye'ye iadesini kabul etmiş, beş
askerin iadesini ise reddetmişti.

Yunan Temyiz Mahkemeleri Başsavcısı Antonis Liogas, iade
talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda
bulunmuş, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği
üç darbeci asker de temyiz başvurusu yapmıştı.

Yüksek Mahkemenin vereceği karar, darbeci askerlerin iade
süreçlerine ilişkin nihai karar olacak.

CHP Grup 
Başkanvekili Gök'ten
'mükerrer oy' iddiası

İSRAİL Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi
yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa
edilmesini onayladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki

Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2
bin 500 yeni konutun inşa edilmesine onay verdi. Ne-
tanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı
Şeria'da 2 bin 500 konutun inşa edilmesinin onaylandığı
belirtilerek, "İnşa ediyoruz ve inşaya devam edeceğiz."
ifadesi kullanıldı.

Haaretz gazetesinin haberinde, bu konutların ço-
ğunluğunun, büyük Yahudi yerleşim birimleri Meali
Adomim, Goş Atsiyon ve Arail'de inşa edileceği kay-
dedildi. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın da
konutlarla ilgili "Yahuda ve Samara'da (Batı Şeria)
doğal hayata dönüyoruz." değerlendirmesinde bulunduğu
belirtilen haberde, 100 yeni konutun da Ramallah ya-
kınlarındaki Beit-El Yahudi yerleşim biriminde inşa
edileceği bildirildi.

İsrail'den Batı Şeria'da
2 bin 500 yeni konut

Türkiye'ye iadelerine ilişkin
karar 26 Ocak'a ertelendi

DARBECi 8 ASKERiN

Astana'daki Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyetinin
başkanı Alluş, "Tüm tarafları ateşkese uymaya çağırıyoruz." dedi

ASTANA'DAKi SURiYE TOPLANTISI
SONRASI MUHALiFLERDEN AÇIKLAMA

TRT ve Digitürk'ü basan
FETÖ'cüler hakkında 
iddianame hazırlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, İstan-
bul'da TRT Ulus ve Digitürk binaları ile Vodafone Arena Stadı'nın ele geçiril-
meye çalışılmasıyla ilgili 56'sı tutuklu 94 şüpheli hakkında iddianame hazır-
landı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca
hazırlanan 318 sayfalık iddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Tem-
muz gecesi Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı ile Digitürk binasını ele geçir-
meye çalışan 56'sı tutuklu 94 asker yer alıyor.



SURİYE'nin Şam ve Halep kentleri
ile civarında güvenlik, teknik sorunlar
nedeniyle milyonlarca kişinin suya
erişemediği belirtildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofi-
si'nden (OCHA) yapılan açıklamada,

22 Aralık'tan bu yana Ayn el-Fica su
tesislerinin kullanılamaz durumda ol-
ması nedeniyle Şam ve civarında 5,5
milyon kişinin suya erişemediği be-
lirtildi.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle
Suriye Kızılayı ve teknik he-

yetin onarım çalışmala-
rını durdurmak zorunda
kaldığı kaydedilen açık-

lamada, BM'nin, tesislerin
hızlı şekilde onarımı için
hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Halep'in
doğusunda DEAŞ kont-
rolünde bulunan su tesis-

lerindeki arıza nedeniyle de
Halep'te 1,8 milyon kişinin
14 Ocak'tan bu yana susuz
kaldığı belirtildi.

DEAŞ'in onarım ekip-
lerine giriş izni vermediği

kaydedilen açıklamada,
BM ve diğer yardım

kuruluşlarının suya
erişimi olmayan
bölgelere tanker-

lerle su ulaştırmaya
çalıştığı ifade edildi. 

dünya
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Porto Riko'da özçekim can aldı
KARAYİP Denizi'nin kuzeydoğusundaki Porto Riko'da bir kişinin özçekim yaparken hayatını
kaybettiği bildirildi. Emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya eya-
letinden Porto Riko'ya gelen 31 yaşındaki Hubert Chim adlı erkek turist, ülkenin kuzey sahil-
lerindeki kayalıklarda özçekim yaparken ayağı kaydı ve denize düştü. Manati bölgesindeki
La Poza de Las Mujeres sahilinde meydana gelen olayda, genç adam boğularak can verdi.
Sosyal medya hesaplarından Chim'in Los Angeles'ta yaşadığı öğrenildi.

SAVAŞ suçu iddiasıyla hakkında
şikayet bulunan eski İsrail
Dışişleri Bakanı Tzipi Liv-

ni'nin, gözaltına alınacağı korkusuyla
Belçika ziyaretini iptal ettiği öne sü-
rüldü.

Savaş suçu iddiasıyla hakkında
şikayet bulunan eski İsrail Dışişleri
Bakanı Tzipi Livni'nin, gözaltına alı-
nacağı korkusuyla Belçika ziyaretini
iptal ettiği öne sürüldü. 

Livni'nin pazartesi günü, Belçi-

ka'nın başkenti Brüksel'de Avrupa'da
anti-semitizmi konu alan bir konfe-
ransa katılması bekleniyordu. Ancak
eski bakan ziyaretini iptal etti. Hü-
kümetten ayrıldıktan sonra Siyonist
Birliği Partisinden milletvekili olarak
siyasi yaşamını sürdüren Livni, İsrail
Radyosuna yaptığı açıklamada iptale,
"kişisel sebepleri" gerekçe gösterdi.

Buna karşın Belçika'da yayın ya-
pan Le Soir gazetesi, savcıların Liv-
ni'yi 2008 Gazze saldırısı sırasında

savaş suçu işlediği iddiasından dolayı
sorgulamak ve bu konudaki soruş-
turmayı "ilerletmek" istediğini yazdı.
Federal Savcılık Sözcüsü Thierry
Werts, İsrailli esli bakanın gözaltına
alınmasının seçeneklerden biri ol-
duğunu söyledi.

Hakkında savaş suçu şikayeti var
O dönem İsrail Dışişleri Bakanı

olan Livni ve diğer yetkililer hakkında
2010 yılında Belçika Federal Savcı-
lığına yapılmış bir suç duyurusu bu-

lunuyor. Belçika'daki Filistinli grup-
ların suç duyurunda bin 400 Filis-
tinlinin öldüğü Gazze saldırısı sıra-
sında savaş suçu işlediği belirtilen
İsrailli sivil ve askeri yetkilerin isim-
lerine yer veriliyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Emmanuel Nahshon, Livni'nin yurt
dışında tutuklanma veya gözaltına
alınma ihtimalini "Belçika yasal sis-
teminin gülünç bir şekilde kötüye
kullanılması" olarak niteledi.

KONGREDE yemin ederek görevine
başlayan ABD Başkanı Donald
Trump, dünya genelindeki yatırım-

larının görevine etki ettiği gerekçesiyle
ülkedeki bazı hukukçuların hedefi oldu.

Washington Sorumluluk ve Etik Grubu
(CREW) tarafından açılacağı belirtilen
davada, ülke yöneticilerinin yabancı bir
ülkeden kazanç sağlamasını yasaklayan ilgili federal yasaya atıf yapılacağı kaydedildi.

Buna göre, Trump'ın yabancı ülkelerdeki yatırımları üzerinden herhangi bir kazanç
sağlayıcı işlem yapamayacağı, ancak uluslararası otelleri üzerinden bunun ihlal edildiği
iddia ediliyor. Trump, konuyla ilgili bir süre önce yaptığı açıklamada, yabancı
hükümetlerden gelen otel gelirlerini ABD Hazinesine aktaracağını belirtmişti.

İ SRAİL Yüksek Mahkemesi,
hükümetin, Amona yerleşim
birimini tahliye etmemesine

karar verdi. İsrail Yüksek Mahke-
mesi'nin, Batı Şeria'nın Ramallah
kenti yakınlarındaki Amona Yahudi
yerleşim biriminin tahliye edilme-
mesine karar verdiği bildirildi.

İsrail Radyosu'nun haberine
göre, Mahkeme, hükümetin, Amo-
na'dan tahliye edilecek Yahudilerin
yerleştirileceği Filistin topraklarındaki
mevcut durumun değiştirilmemesi
yönünde karar aldı.

İşgal altındaki topraklarda Fi-
listinlilerin haklarını koruma ko-
nusunda faaliyetlerde bulunan
Yesh Din Organizasyonu Genel
Direktörü Neta Patrick, yaptığı
yazılı açıklamada, "Amona yerleşim
biriminin tahliye edilerek özel mülk
üzerine kurulması fikri ortaya atıldığı
andan itibaren, zulmün zulümle
düzeltilemeyeceğini ve Yahudilerin
hoşnut edilmesi için daha fazla

toprağın müsadere edilmesinin
mümkün olmadığını söyledik." ifa-
desini kullandı.

Patrick, mülkiyet haklarının el-
lerinden alınmaması için verdikleri
mücadelede tüm hukuki yolları
kullanarak toprak sahiplerine destek
olacaklarını kaydetti.

Patrick ayrıca, hükümetin,
Amona'yı tahliye etme çalışmasını
"illegal ve ahlak dışı bir anlaşma"
olarak nitelendirdi.

Yesh Din, geçen pazartesi, Fi-
listinli toprak sahipleri ve Batı Şe-
ria'da Yahudilerin yerleştirilmesinin
planlandığı Selvad beldesi meclisi
adına karara itirazda bulunmuştu.

İsrail hükümeti, İsrail Yüksek
Mahkemesi'nin Amona Yahudi
yerleşim yerinin boşaltılmasına
ilişkin verdiği kararın ardından
mahkemeden söz konusu yerleşim
biriminde yaşayan Yahudileri başka
bir yere taşımak için 30 günlük
süre istemişti.

PENTAGON SÖZCÜSÜ DAViS: 

PENTAGON Sözcüsü Albay
Davis, Türkiye’nin El Bab
ilçesini DEAŞ’tan geri al-

masını istediklerini ve bu minvalde
Türkiye destekli güçlere hava des-
teği verdiklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pen-
tagon) Sözcüsü Deniz Albay Jeff
Davis, Türkiye’nin El
Bab ilçesini DE-
AŞ’tan geri
almasını is-
tediklerini ve
bu minvalde
Türkiye destekli
güçlere hava desteği
verdiklerini açıkladı.

Suriye’nin El Bab ilçesi yakın-
larında DEAŞ hedeflerine beş hava
saldırısı gerçekleştirmesi üzerine
bir soruyu yanıtlayan Albay Davis,
Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde
operasyonlarını başlattığı günden
bu yana Carablus, El Rai (Çoban-
bey) ve Dabık’ın DEAŞ’tan alın-
masına hava desteği ve özel kuv-
vetlerle yardımcı olduklarını belirtti.
Davis, sözlerine, “Dabık’ın alın-
masından sonra (Türkiye destekli

güçler) El Bab’a yöneldiler. Biz
bunu da destekliyoruz ve onların
El Babı DEAŞ’tan almasını istiyoruz.
Türk hükümeti ve askeri mevki-
daşlarımızla görüşmelerimiz devam
ediyor.” şeklinde devam etti.

Türkiye'nin DEAŞ karşıtı ça-
balarını destekliyoruz

Görüşmelerde
duyurulacak

yeni bir ge-
lişme olma-
dığını kayde-

den Davis,
Türkiye’nin bir

koalisyon ortağı oldu-
ğunu ve ABD’nin Türkiye’nin DEAŞ
karşıtı çabalarına destek vermeye
devam edeceğini vurguladı.

Toplantıdan sonra AA muha-
birine açıklamalarda bulunan bir
Pentagon yetkilisi ise "ABD’nin,
Türkiye’ye sadece insansız hava
araçlarıyla istihbarat toplama ko-
nusunda destek verdiğini, bölgede
yapılan saldırıların ise koalisyonun
bağımsız olarak belirlediği hedeflere
operasyon düzenlemesi şeklinde
olduğunu" söyledi. 

Livni "gözaltı" korkusuyla Brüksel
PROGRAMINI İPTAL ETTİ İDDİASI

ABD'de Trump'a 
ilk dava hazırlığı

ABD'de
bir grup avukat,

yeni Başkan Trump
aleyhinde "Anayasayı 

ihlal etmekten" 
dava açmaya 
hazırlanıyor

Obama’dan Filistin'e
221 milyon dolar
yardım iddiası

ABD’nin eski Başkanı Oba-
ma’nın görevinin son saat-
lerinde Filistin Yönetimi’ne

221 milyon dolarlık yardım fonunu
serbest bıraktığını Kongre'ye bir
mektupla ilettiği iddia edildi.

Amerikan medyasına yansıyan
haberlere göre, Barack Obama
Cuma günü görevi yeni Başkan Do-
nald Trump’a devretmeden birkaç
saat önce Kongre’ye yazdığı bir mek-
tupla, Cumhuriyetçi Kongre üyele-
rinin durdurduğu Filistin'e yardım
fonunu serbest bıraktığını bildirdiği
belirtildi.

Birçok Kongre çalışanına ve
bir Dışişleri yetkilisine dayandırılan
iddiaya göre, Obama Filistin’e ya-
pılacak olan 221 milyon dolarlık
yardımın yanı sıra küresel iklim
değişikliği için dört milyon dolar
ve Birleşmiş Milletler organizas-
yonları için ise 1.25 milyon dolar
olmak üzere, toplam yaklaşık 227
milyon dolarlık hibe fonunu ser-
best bıraktı. 

Kongre’den çıkan durdurma ka-
rarlarına yönetim teamülen uyuyor
ancak yasal olarak yönetimi bağla-
yıcılığı bulunmuyor.

Amona yerleşim
biriminin 

tahliyesine ret

Türkiye’nin 
El Bab’ı almasını

destekliyoruz

Suriye'de milyonlarca 
insanın suya erişimi yok

TÜRKİYE AİHM'E 
HAKİM ADAYI 

SEÇECEK

ADALET Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde
(AİHM) Türkiye adına görev yapacak hakimin belir-
lenmesi için adaylık başvurularının başladığını
duyurdu. Bakanlığın internet sitesindeki açıklama-
ya göre, AİHM'de görev yapmak üzere, Türkiye
adına seçilmiş hakimin görev süresi 30 Nisan
2017'de sona erecek. Bu göreve seçilmek isteyen adayların
23 Ocak-23 Şubat 2017 tarihlerinde, Adalet Bakanlığına baş-

vuru yapmaları gerekiyor.  Başvuruların alınmasının ardın-
dan adayların aranan özelliklere sahip olup olmadığı

ve mülakata katılmaya hak kazanıp kazanmadığı,
Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinden oluşan
heyet tarafından 24 Şubat-3 Mart tarihinde ön de-

ğerlendirmeyle belirlenecek. Mülakata katılmaya
hak kazanan adaylara, Adalet Bakanlığı tarafından mülakat
günü ve yeri 3 Mart'a kadar bildirilecek.



Kültür - Sanat
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OYUNCU Ayberk Atilla yaşamını yitirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro-
larından yapılan açıklamada, Atilla'nın hayatı-
nı kaybettiği belirtilerek, "Değerli sanatçıları-
mızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin
derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm se-
venlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dile-
riz." ifadelerine yer verildi.

SERAMİK sanatçısı Serap Aksoy’un Toprak, Su ve
Ateş başlıklı sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat
Merkezi’nde Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat

Aydın ve sanatseverlerin katılımıyla açıldı.
Toprak, su ve ateş yeniden dile geldi. Sergi,

seramik, resim ve müzik gibi birçok sanat dalında
yoğun çalışmalara imza atan sanatçı Serap Aksoy,
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilhamını
Anadolu medeniyetlerinden aldığı çağdaş sanat eser-
lerinden seçkilerle sanatseverlerle buluştu.

“Toprak, Su ve Ateş” sergisi Serap Aksoy’un Tatbiki
Güzel Sanatlardaki akademi yıllarından bugüne, seramik
sanatıyla yoğrulmuş, sanat geçmişine dair küçük bir ret-
rospektif olma özelliği de taşıyor.

“18 YIL ÖNCEKİ GELİR 
BÜTÇESİNİN 3 KATINI KÜLTÜR 

SANATTA KULLANABİLİYORUZ”
Kültür ve sanat çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Son zamanlarda
ülkemizde kültür ve sanata ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor.
Özellikle yerel yönetimler dün klasik belediyecilik anlayışını
sürdüremezken, bugün ciddi anlamda kültür ve sanata
destek verip bütçe ayırıyor. Şunu açık ve net bir şekilde
ifade etmek isterim ki biz, 18 yıl önceki Zeytinburnu Beledi-
yesi’ne ait gelir bütçesinin 3 katına yakınını kültür ve sanatla
ilgili faaliyetlerde kullanıyoruz. Bu bakımdan 18 yıl öncesine
göre Zeytinburnu’nda kültür ve sanat alanında ciddi anlamda
mesafe alındı.” dedi.

ANADOLU MEDENİYETİ SERAMİK
SANATIYLA YOĞRULDU

Toprak, Su ve Ateş sergisine değinen Aydın, “Serap
Aksoy, bugüne kadar kıymetli eserlere imza atarak seramik
sanatının Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri olmuştur.
Hayran olunası bir azimle, birden fazla sanatsal formda
kıymetli eserler veren, yaşamına ve yaşamlarımıza şiirsel
tatlar katmaya devam eden sanatçımızın “Toprak, Su ve
Ateş” seramik ve heykel sergisinin, kültür merkezimizde
sergileniyor oluşundan gurur duyuyorum.” dedi.

ULUDAĞ'da okulların yarıyıl tatiline girilmesinin ardından
yaşanan yoğunluk sürüyor. Okulların sömestir tatiline
girmesinin ardından Uludağ'a gelen çok sayıda tatilci

ve günübirlikçiler, pistlerde kayak ve kızakla kaymanın tadını
çıkardı.

"KAR KAFE"DE DİNLENDİLER
Yükleyici iş makineleri tüm gün çalışarak otellerin önünde

biriken kar yığınlarını temizlerken, tatilcilerin "kar kafe" olarak
adlandırdıkları, metrelerce yükseklikteki karın içini oyarak
yapılan ve içine de masa sandalye konulan alanlar ilginç
görüntüler ortaya çıkardı. AA muhabirinin Bursa Meteoroloji
Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar
kalınlığı 1 metre 90 santimetre ölçüldü.

BÜYÜKELÇİ Saavedra,
"Türkiye'nin beni en
çok etkileyen özellik-

lerinden biri ülkedeki emniyet
ve güvenlik. Türkiye'de gecenin
herhangi bir vakti güvenli bir
şekilde dışarıda yürüyebilir, is-
tediğiniz zaman güven içinde
ulaşabilirsiniz.'' dedi.

Hintçe, Bengalce, Marathi,
İngilizce ve İspanyolca gibi bir-
çok farklı dilde basılmış 25 ki-
tabı bulunan ve Kolombiya'nın
Ankara Büyükelçisi olarak gö-
rev yapan Juan Alfredo Pinto
Saavedra'nın "Agua dulce, agua

de mar" isimli kitabının Türkçe
çevirisinin mart ayında yayım-
lanması planlanıyor.

Büyükelçi Saavedra, Tür-
kiye'ye dair izlenimlerini, Türk
mutfağına olan hayranlığını ve
diplomatlık görevinin yanı sıra
devam eden yazarlık tutkusunu
AA muhabirine anlattı.

Saavedra, Türkiye'ye gel-
meden önce cana yakın insan-
ların yanı sıra şaşırtıcı ve tarihi
mirasa sahip bir ülkeyle karşı-
laşma beklentisi içinde oldu-
ğunu ve büyükelçilik görevin-
den önce de Türkiye'de turist

olarak bulunduğunu dile ge-
tirdi.

Kolombiyalı Büyükelçi,
"Türkiye'ye geldiğimde bek-
lentilerimden çok daha fazlasını
buldum. Farklı dil konuşulması

sebebiyle iletişimde bir takım
eksiklikler olmasına rağmen,
Türk halkının oldukça cana
yakın, sıcak kanlı ve misafir-
perver bir halk olduğunu gör-
düm." ifadesini kullandı.

Uludağ'da sömestir
yoğunluğu sürüyor

Tahran'da sinemaseverler
Türk filmleriyle buluştu

BAŞKENT Tahran'daki
İran Sanatçılar Evi
Şehnaz Sinema Sa-

lonu'nda, Tahran Yunus
Emre Enstitüsü'nün (TYEE)
İran Sanatçılar Evi'yle ortak
düzenlediği ve Türkiye'nin
Tahran Büyükelçiliği tara-
fından desteklenen İran'da
Çağdaş Türk Filmleri Haftası, Yönetmen Coşkun'un
Uzak İhtimal filmiyle açıldı.

Açılış programında konuşan Türkiye'nin Tahran
Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, sözlerine geçen hafta
perşembe günü yangın sonrası çöken 17 katlı Plasku
İş Merkezi'yle ilgili üzüntülerini dile getirerek başladı.
Tekin, büyükelçilik yakınında meydana gelen olayda
ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

7 FİLM SEÇİLDİ
Etkinlik kapsamında çağdaş Türk sinemasından

7 güzel filmin seçildiğini anlatan Tekin, "Açılış prog-
ramında Uzak İhtimal filminin seçilmesi beni memnun
etti. Bu film, son yıllarda yaşanan medeniyetler ça-
tışması, din temelli ayrımcılık ve aidiyet konularında

eylem yönünden çok başarılıdır."
değerlendirmesinde bulundu.

"İranlı sinema severler ile
yönetmenleri bir araya getiriyo-
ruz"

TYEE Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Turgay Şafak da AA muhabirine
yaptığı açıklamada, bir hafta sü-
recek programla Türkiye'nin si-

nema yönünü İranlılarla buluşturmayı hedeflediklerini
söyledi.

Şafak, "Türk kültürünü dünyada tanıtma amacıyla
kurulmuş olan Yunus Emre Enstitüsü Tahran şubesi
olarak son yıllarda ciddi bir başarı sağlayan Türk si-
nemasını İranlı sinema severler ile buluşturmak için
böyle bir program düzenledik. Program bir hafta sü-
recek. Seçmiş olduğumuz bazı filmlerin yönetmenleri
de programa katılacaklar. Sinema gösterimi sonrası
İranlı sinema severler ile yönetmenleri bir araya ge-
tiriyoruz."

"Uzak İhtimal" filmi gösterimi sonrası düzenlenen
panelde filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun, Ali
Gemuhluoğlu ve Dr. Abdulhüseyin Lale, salonu
dolduran sinema severlerin sorularını yanıtladı.

Toprak, Su ve 
Ateş Dile Geldi

Oyuncu Ayberk
Atilla 

yaşamını 
yitirdi

Kolombiya'nın ünlü yazarı
Ankara'da büyükelçi
Kolombiya'nın ünlü yazarı
Ankara'da büyükelçi
Kolombiya'nın ünlü yazarı
Ankara'da büyükelçi
Kolombiya'nın ünlü yazarı
Ankara'da büyükelçi
Kolombiya'nın ünlü yazarı
Ankara'da büyükelçi
Kolombiya'nın ünlü yazarı
Ankara'da büyükelçi

Neşet Ertaş rüzgarı
Berlin'de esecek

TÜRK halkının gönlünde "Bozkırın Tezenesi" olarak yer edinen Neşet Ertaş'ın
hayatından yola çıkılarak hazırlanan ve sahnelendiği günden beri kapalı gişe
oynayan "Neşe, Dert, Aşk", Berlin'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Şirin Aktemur Toprak'ın yazdığı, Umut Toprak'ın sahneye taşıdığı eser,
Theater28’in davetlisi olarak 28-29 Ocak'ta Berlin'de "Theater am Kufürstendamm"
sahnesinde perde açacak. Oyunda Neşet Ertaş'ı canlandıran Devlet Tiyatrosu
sanatçısı Alpay Ulusoy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sahneye konulduğu
27 Mart 2015'ten bu yana oyuna seyircinin ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

MANİSA'daki Aigai Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık lahitin
bir okul müdürüne ait olduğu belirlendi.

Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Aigai Antik Kenti'nde bu-
lunan 2 bin 200 yıllık lahitin bir okul müdürüne ait olduğu belirlendi.

Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Aiol kenti arasında yer alan
Aigai'da, 2004'te başlayan kazılarında gün yüzüne çıkartılan on bin-
lerce parça arasında 2 bin 200 yıl önce yaşayan insanların günlük
hayatta kullandığı eserler de olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli kış turizm 
merkezlerinden Uludağ'da, okulların 
yarıyıl tatiline girilmesinin ardından çok
sayıda kayak tutkunu bölgeye akın etti

Manisa'da 2 bin 200 yılık
'okul müdürü' lahiti bulundu

İran'da Çağdaş Türk 
Filmleri Haftası, 

Yönetmen Mahmut Fazıl 
Coşkun'un "Uzak İhtimal"

filmiyle başladı



SağlıkGörme kusurlarını gidermenin yanı sıra estetik kaygıyla kullanılan şeffaf kontakt lensler, son yıllarda
erkekler arasında da yaygınlaşıyor.

Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, Türkiye'nin ilk göz içi ve kontakt lens üretim fabrikası
Anadolu Tıp Teknolojileri AŞ, 2005'ten bu yana faaliyet gösteriyor. Firma, ürünlerini iç ve lojistik merke-
zi Hollanda olan bir firmayla yaptığı anlaşma çerçevesinde dış pazarda satışa sunuyor. Fabrikanın üre-
tim müdürü Muhammed Nalbant, AA muhabirine, oftalmik (gözle ilgili) tıbbi cihaz ürettiklerini söyledi.
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ZEYTİNBURNU Belediyesi Aile
Kadın Destekleme ve Engelliler
Merkezi’ne (AKDEM) bağlı Hid-

roterapi Merkezi, 30 derecenin üstünde
sıcak suyun bulunduğu modern ve hij-
yenik kapalı havuzu sayesinde Zeytin-
burnu’ndaki tüm fiziksel engelli vatan-
daşlara “Ücretsiz” olarak hizmet sağlıyor.
Bay ve bayan olmak üzere 2 hidroterapi
teknikerinden oluşan kadrosuyla ayda

45 engelli vatandaşa hizmet veren AK-
DEM Hidroterapi Merkezi, ilçe halkın-
dan yoğun talep görüyor.

ENGELLERİ SUDA 
AŞIYORLAR

Bazı çocuklar için sıkıcı olabilen fizik
tedavi egzersizlerinin, hidroterapi saye-
sinde eğlenceli bir oyun haline dönüş-
tüğünü bunun da eğitmenler için büyük

kolaylık sağladığını ifade eden Hidrote-
rapi Teknikeri Semih Kıllı, bu durumun
çocukların psikolojisine de olumlu yönde
etki ettiğini ifade etti.

Tüm yaş grubundaki engelli vatan-
daşların yararlanabildiği Hidroterapi
Merkezi’nden faydalanmak isteyen va-
tandaşların, Zeytinburnu Aile Kadın
Destekleme ve Engelliler Merkezi’nden
(AKDEM) randevu aramaları yeterli.

ANTİBİYOTİK tedavisinin en sık
uygulandığı beta mikrobu kaynaklı
üst solunum yolu hastalıklarında,

uygun tedavi artık 5 dakikada sonuç
verebilen tanı kitleriyle tespit edilecek.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, ge-
reksiz antibiyotik kullanımının tüm dün-
yada ciddi tehlike oluşturduğunu, mik-
roplar var olan ilaçlara karşı direnç
gösterdiğinden hastalıkların tedavisinde
başarı oranlarının düştüğünü söyledi.

Gümüş, bakanlık olarak gereksiz
antibiyotik kullanımının önlenebilmesi
amacıyla Türkiye'de ciddi bir farkındalık
çalışmasına imza atılacağını dile getirdi.
Üst solunum yolu hastalıkları ve boğaz
enfeksiyonlarında, beta mikrobunun
etkili olup olmadığının tespitinin mevcut
testlerle 3-4 günü bulduğunu anlatan
Gümüş, hem hekimler hem de ailelerin,
beta mikrobunun olması halinde has-
talığın ilerleyerek ciddi bir boyuta gel-
mesinden endişe ettiklerini belirtti.

GÖNÜLLÜ, güvenli ve düzenli kan
bağışı programını 2005'ten bu
yana yürüten Türk Kızılayı, geçen

yıl bağış sayısında, bir önceki seneye
göre yüzde 11 artış elde etti.

Kan bağışı konusunda yürüttüğü
kampanyalarla toplumun algısını canlı
tutan Türk Kızılayı, her yıl bağış ra-
kamlarını artırdı. 2012 yılında 1 milyon
469 bin 807 ünite kan bağışı alan Türk
Kızılayı, 2013'te 1 milyon 640 bin 878
rakamına ulaştı. Kan bağışı sayısı
2014'te 1 milyon 860 bin 225, 2015
yılında ise 1 milyon 937 bin 932 üniteye
çıktı. Geçen sene 2 milyon 141 bin
762 ünite kan bağışı alan Türk Kızılayı,
bu yıl hedefini 2 milyon 271 bin olarak
belirledi. 2016'da toplanan kan, önceki
yıla göre ise yüzde 11 arttı.

Türk Kızılayı, toplam 17 bölgede
kan merkezi, 65 kan bağışı merkezi ve
mobil kan bağışı araçlarıyla, ülke ge-
nelindeki hastanelerde tedavi gören
hastalara destek oluyor.

Kan bağışında, 2015'te olduğu gibi
geçen yıl da Ege Bölge Kan Merkezi
(İzmir) birinci sırada yer aldı. 2015
yılında toplam 340 bin 363 ünite kan
bağışı alan merkez, 2016'da bu sayıyı
345 bin 434 üniteye çıkardı.

YAKALANANLARINyarısının 5 yıl için-
de hayatını kaybettiği ağız kanserini
erken teşhis ederek ölümleri azaltmak

isteyen Türk bilim insanları, 2 yıllık çalışma
sonucunda yeni bir biyopsi fırçası geliştirdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pelin Güneri,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl
dünyada 300 bin kişiye ağız kanseri teşhisi ko-
nulduğunu belirtti.

Sigara, alkol, beslenme alışkanlığı gibi çeşitli
sebepleri olan ağız kanserinin geçmişte ağırlıklı
olarak 60 yaş üzeri erkeklerde görüldüğünü
ancak son yıllarda 30'lu yaşlarda ve kadınlarda
da sık rastlandığını ifade eden Güneri,
ileri evrelere kadar yakınma
kaynaklı belirti vermeyen
hastalığa yakalananla-
rın teşhis konduktan
sonraki 5 yıl içinde
yaklaşık yarısının
kaybedildiğine dik-
kat çekti.

İleri evrelerde de
sadece yutma güçlüğü, ses
kısıklığı, şişlik, dişlerde sallanma
gibi yakınmalara ortaya çıkan hastalıkta
erken tanının çok önemli olduğuna işaret eden
Prof. Dr. Güneri, hastalık ne kadar erken ta-
nılayabilirse tedavinin o kadar başarılı olduğuna
işaret etti.

Hastalığın teşhisinde biyopsi fırçasının
çokça kullanılan araçlardan biri olduğunu,
ağız içinden küçük bir şişe fırçasına benzer
fırçayla hücre örneği toplayarak değerlendirme

yaptıklarına değinen
Prof. Dr. Güneri, mev-
cut fırçaların tanı ko-
nusunda önemli ek-
siklerini saptadıklarını

ifade etti.
Prof. Dr. Güneri,

şöyle devam etti:
"Mevcut fırçaların da eksik-

likleri var. Hücre örneği yeterince derin
tabakadan alınmadığında biz onu sağlıklı
dokuya benzetebiliyoruz. Aldığımız hücrede
bozulma olabilmesi nedeniyle tanısal değeri
kalmayabiliyor. Doğru tabakadan örnek top-
layabilen, hücrenin tanısal niteliğini koruyan,
hızlı, kolay ve güvenilir bir yönteme ihtiyacımız
vardı. Doktora yapan arkadaşlarla bir ekip
olduk ve üzerinde 2 yıl çalışarak bir prototip

elde ettik. İlk prototipin öncü formuyla toplanan
örnekleri mevcut yöntemlerle karşılaştırdık.
Daha kaliteli örnek topladığımızı, daha güvenilir
sonuçlar elde ettiğimizi gördük."

PATENTİNİ ALDILAR
Prof. Dr. Güneri, klinikte seçici hastalarda

kullanılmaya başlanan ve kısa süre sonra
seri üretime hazır hale getirilmesi planlanan
biyopsi fırçasının benzerlerinden farklı olarak
ağız boşluğunun her yerine rahatlıkla ulaşa-
bilecek şekilde boyunun ayarlanabildiğini,
biyopsi alanını aydınlattığını, mukozanın kıv-
rımlı yapısına uyum sağlayabilecek şekilde
hareket edebildiğini, örnek alınması sırasında
hücre hasarı yaratmadığını ve epitel dokunun
alt (bazal) tabakalarından da hücre toplaya-
bildiğini belirtti.

GELENEKSEL yöntemlerin sağlıksız
koşullarda yapılmasını engellemek
amacıyla başlatılan uygulama

kapsamında Bartın'da kurulan ha-
camat ünitesi, uzman hekimler
eşliğinde halka hizmet ve-
riyor.

Bartın'da, geleneksel te-
davi yöntemlerinin sağlıksız
koşullarda yapılmasını en-
gellemek amacıyla Sağlık Ba-
kanlığınca kurulan hacamat ünitesi,
vatandaşlardan ilgi görüyor. Tarihinin, M.Ö.
eski Mısırlılara kadar dayandığı ifade edilen
ve halk arasında "hacamat" olarak bilinen kupa
terapisi, Bartın Devlet Hastanesi Geleneksel
ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi (GETAT) aracılı-

ğıyla, halk arasında "merdivenaltı" şeklinde
tabir edilen sağlıksız ortamlardan alınarak, uz-

man hekimler eşliğinde vatandaşların
hizmetine sunuluyor. Milattan

önce Hint tıp yöntemleri ara-
sında yer alan, antik dö-
nemlerde de Mezopotam-
ya, Mısır ve Yunanistan'da
uygulanmasının yanı sıra

İslam peygamberi Hz. Mu-
hammed'in de Müslümanlara

önerdiği hacamat, tamamlayıcı te-
davi yöntemleri arasında sayılıyor.
Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

Musa Soyvural, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, hacamatın tarihinin 5 bin yıl önce eski
Mısırlılara kadar dayandığını söyledi.

Hidroterapiyle yaşama sarıldılar
Suda uygulanan fizik tedaviyle bedensel engellerin en alt düzeye indirilmesini sağlayan hidroterapi yöntemi, engelli çocukların umudu oldu

Geleneksel hacamat tedavisi
emin ellerde sürdürülüyor

Kalp yetmezliği çeken 
hastalar için yeni tedavi

Bilim adamları, kalbin etrafına
yerleştirilen ve atmasına yardımcı
olan, kişiye özel ayarlanabilen esnek
robot geliştirdi. Sonuçları "Science
Translational Medicine" internet si-
tesinde yayımlanan çalışmada, Har-
vard Üniversitesi ve Boston Çocuk
Hastanesinden araştırmacılar, kalp
yetmezliği çeken kişiler için yeni bir
tedavi yöntemi geliştirdi.

Çalışmada, yumuşak robotik kılıfın,
kalp atışıyla eş zamanlı bükülerek ve
kalbe baskı yaparak kalp yetmezliği
nedeniyle zayıflamış kardiyovasküler
işlevleri artırdığı belirtildi.

Çalışma ekibinden Ellen T. Roche,

"Bu araştırmayla geliştirilen yumuşak
robotlar, klinik ihtiyaçlara uygulanabilir,
kalp hastalığı yükünü potansiyel olarak
azaltabilir ve hastaların yaşam kalitesini
artırabilir." dedi.

HASTANIN DURUMUNA
GÖRE AYARLANABİLİYOR 

Cihazdaki kolun, her hasta için
özelleştirilebilir olduğunu söyleyen
Roche, örneğin bir hastanın kalbinin
sol tarafının daha zayıf olması duru-
munda, uyarıcıların (aktüatörlerin) bu
yönde daha fazla yardım sağlamak
üzere ayarlanabildiğini ve uyarıcıların
basıncının, hastanın durumu değişiklik

gösterdikçe zamanla arttırılabilir veya
azaltılabilir olduğunu ifade etti.

Yumuşak robotik kol, kalp işl-
evine yardımcı olan mevcut cihaz-
ların aksine doğrudan kanla temas
etmiyor. Bu, pıhtılaşma riskini az-
altıyor ve hastanın potansiyel olarak
tehlikeli olan kan sulandırıcı ilaçlar
alması gereğini de ortadan kaldırı-

yor. Araştırmacılardan Conor Walsh,
robotun güvenle yumuşak doku ile
etkileşime girebildiğini ve kalp fonk-
siyonunda gelişmelere yol açtığını
belirterek vücudun içinde ve dışında
mekanik yöntemlerle tedavi sunan
bu tür cihazların gelecekteki diğer
uygulamalar için ilham kaynağı ol-
duğunu söyledi.

Beta mikrobu
artık 5 dakikada
tespit edilecek

Ağız kanserine karşı 
'Türk fırçası' ile mücadele

SAĞLIK BAKANI 
AKDAĞ'DAN 

'ANTİBİYOTİK' 
AÇIKLAMASI

Lens kullanımı erkeklerde de yaygınlaşıyor

SAĞLIK Bakanı Akdağ, "Beta mikrobunu 5
dakika içerisinde tespit edebilecekleri hızlı
beta testi temin ettik. Bu test sonucunda

beta çıkarsa antibiyotik kullanmak lazım, değilse
o zaman antibiyotik kullanmaya gerek yok." dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, aile, çocuk, kulak
burun boğaz ve acil servis hekimlerine beta mik-
robunu 5 dakikada saptayabilecekleri bir test
temin ettiklerini belirterek, "Bu test sonucunda
beta çıkarsa antibiyotik kullanmak lazım, değilse
o zaman antibiyotik kullanmaya gerek yok." dedi.

Akdağ, bir otelde düzenlenen "Akılcı Antibiyotik
Kullanımı Lansman Toplantısı"nda yaptığı konuş-
mada, Bakanlıkça hayata geçirilecek sağlıktaki
yeni hamleleri ayda birkaç kez kamuoyuna tanı-
tacaklarını bildirdi.

Türkiye'de antibiyotiklerin çoğu zaman ge-
reksiz biçimde kullanıldığının altını çizen Akdağ,
"Gereksiz kullanım nedeniyle bakterilerin anti-
biyotiklere direnç göstermesi bakımından OECD
ülkeleri arasında en kötü durumdayız. Yanlış
işitmediniz." dedi.

Bu meselenin açık yüreklilikle göğüsleneceğini
ve ülke olarak üstesinden gelineceğini ifade eden
Akdağ, bunun için iki önemli yeni davranışa ihtiyaç
bulunduğunu belirtti.

Antibiyotiği hastanın kendi başına değil, dok-
toruyla görüşerek kullanması gerektiğini vurgulayan
Akdağ, vatandaşların doktorlarını antibiyotiğe ulaş-
ma konusunda zorlamaması gereğinin altını çizdi.
"Antibiyotik, ateş düşürücü ya da ağrı kesici bir
ilaç değildir." diyen Akdağ, antibiyotiğin mikropların
bir kısmına karşı kullanıldığını dile getirdi.

Kan bağışında
yüzde 11 artış

sağlandı



İZMİR'de kara kalem, sulu ve yağlı boya resimler yapan otistik
Kızıldağ, ailesinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen açtığı
resim sergilerinden elde ettiği gelirlerle ihtiyaç sahibi öğrencilere

destek oluyor. İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki
otistik ressam Erkan Kızıldağ, ailesinin ekonomik sıkıntısına
rağmen, tüm sergilerinde sattığı resimlerden elde ettigi geliri
ihtiyaç sahibi öğrencilere harcıyor. Daha önce açtığı 6 sergide
kazandığı parayla çevresinde ve Adana'da eğitim gören maddi
durumu iyi olmayan öğrencilere çeşitli kıyafetler gönderen Kızıldağ,
7. sergisinin geliriyle de "Karşıyaka'nın Filizleri" projesi kapsamında
üniversite öğrencilerine burs verecek. 

Evini resim atölyesine çeviren ve kara kalem, sulu, yağlı
boya resimler yapan Erkan Kızıldağ, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, resim yapmayı annesinden öğrendiğini, daha
sonra ders aldığını, küçük yaşlardan itibaren bu sanatla uğ-
raştığını anlattı. "Resim yaparken sevgi ve mutluluğu hisse-
diyorum" diyen Kızıldağ, bugüne kadar 7 sergi açtığını,
burada elde edilen geliri ise ihtiyaç sahibi öğrencilere harca-
maktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kızıldağ, şöyle konuştu:
"Sergilerimde sanatseverlerle buluşup yaptığım resimlerin

gelirlerinin ihtiyaç sahibi öğrencilere gitmesi bana huzur ve
mutluluk veriyor. Sergiden kazandığım para ile Adana'da
çocuklar üşümesin diye onlara palto ve ayakkabı aldım. Şimdi
ise öğrencileri okutmak için burs vermek istedim. Öğrenci
okutacağım. Onlarla bir araya gelince 'Yolunuz açık olsun,
başarılı olan, atamızın yolunda olun' diyeceğim."

Otistik ressam sergi
gelirlerini 

öğrencilere harcıyor

Yaşam
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Prof. Dr. Mustafa Özbalcı, sayısı 15 bini aşan ki-
taplarıyla kütüphaneye dönüştürdüğü evinin alt ka-
tında, 8 yıldır araştırmacılara ve öğrencilere gö-
nüllü danışmanlık yapıyor. Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümünden emekli 77 yaşındaki Prof.
Dr. Mustafa Özbalcı, çocukluk yıllarından bu yana
sakladığı sayısı 15 bini aşan kitaplarıyla evinin bir

bölümünde oluşturduğu kütüphanesinde 8 yıldır
araştırmacılara gönüllü danışmanlık hizmeti veri-
yor. Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'ndeki
3 katlı evinin alt katını öğrenciler, araştırmacılar
ve okumayı seven insanlar için kütüphane ve mi-
safirhane olarak düzenleyen Prof. Dr. Özbalcı, kü-
tüphaneden faydalanmak isteyen herkese ücretsiz
danışmanlık hizmeti sunuyor.

'Gönüllü 
kütüphaneci'den

araştırmacılara
destek

SİNEMASEVERLERİN yoğun ilgi gösterdiği festival
dün gece Zürih Dietikon Stadthalle Gösteri Mer-
kezi'nde yapıldı.

Türkiye'den yönetmen Osman Sınav, eski TRT yönet-
menlerinden Mustafa Uğur ve tiyatro sanatçısı Ahmet
Yenilmez'in jüri üyesi olarak katıldığı ve yoğun ilgi
gösterilen festival, yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladı.

Festival kapsamında 6 kısa film yarışırken, "En İyi
Film" ödülünü yönetmenliğini Cihad Danışkan'ın yaptığı
"1781" adlı yapım kazandı. Selim Çetinkaya'nın "Kimlik"
filmi ikinciliği, Hüseyin Altınsoy'un "Doktor" filmi de
üçüncülüğü aldı. "En İyi Oyuncu" ödülüne "Doktor"
filmindeki rolüyle Murat Keskin layık görülürken bu
alanda ikinciliği "1781" filmindeki rolüyle Enes Çiftçi,
üçüncülüğü de "Kurtuluş" filmindeki rolüyle Neslihan
Turhal kazandı.

FESTİVALİN ONUR ÖDÜLÜ YÖNETMEN
OSMAN SINAV'A VERİLDİ

İsviçre İslam Toplumu Başkanı Abdullah Kasapoğlu,
ödül töreninde yaptığı konuşmasında, katılımcılarla
teşekkür ederek gençlerin sanat ve kültürle ilgilenmesi
için başlattıkları çalışmanın her yıl büyüyerek devam et-
mesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"YENİ NESİL BU İHANETİ UNUTMASIN"
Öte yandan, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği Basın

Müşaviri Hacı Mehmet Gani, festivalin jüri üyeleri Sınav
ve Yenilmez ile festivalde yarışan 6 filmin yönetmenine
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mü-
dürlüğü tarafından hazırlanan ve üzerinde TBMM'nin
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki
darbe girişiminde bombalanan bölümünden küçük taşlar
bulunan plaketler takdim etti.

Gani, yönetmen Sınav'a ve en iyi 2. film seçilen "Kimlik"
filminin ödül plaketini verirken yaptığı konuşmada, şunları
söyledi:

"Yabancı kimlikler için öz kimliğini satanlar ve kimliğine
ihanet edenlerden milletimiz çok çekti. Bunun son örneği
15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ hainleridir.
Bu hainlerin darbe esnasında milletimizin iradesinin
tecelli yeri olan TBMM'yi bombalaması esnasında tahrip
olan ve yıkılan kısımlarından birer taş ve mermer parçasını
plaketleştirme suretiyle ölümsüzleştirmek istedik. Böylece
yeni nesil bu ihaneti unutmasın ki bir daha milletimiz
benzer hainlere karşı uyanık olsun istedik."

Altın Hilal Film Festivali, İsviçre İslam Toplumu tara-
fından 2009 yılından bu yana düzenleniyor.

Festivalde, kısa film yapımını özendirmek, gelişmesine
katkıda bulunmak, yeni sinemacıları desteklemek ve
sinema sektörüyle bütünleşmelerini sağlama amacı
güdülüyor.

8. Altın Hilal Film Festivali'nde
ÖDÜLLER SAHiPLERiNi BULDU

İsviçre İslam Toplumu tarafından 
geleneksel olarak düzenlenen 
8. Altın Hilal Film Festivali'nde 
ödüller sahiplerini buldu

OYUNCU Demet Akbağ, Türk
dizilerinin dünyanın hemen her
ülkesinde büyük beğeniyle iz-

lendiğini belirterek " Bayağı bayağı
sinema filmi tadında diziler var. Bizde
de iyi oyuncular var. Oyunculukta
hiç de dünyadan geri kalır bir tarafımız
yok" dedi.

"Bir Demet Muhabbet" isimli gös-
terisiyle Beşiktaş Kültür Merkezi'nde
sanatseverlerle buluşan sanatçı Demet
Akbağ, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, gösteride kendisini anlattığını
dile getirerek, "Gösteri fikri BKM'nin
komedi festivalinde ortaya çıktı. Se-
yirciyle biraz hasret giderelim diye
çıktı gösteri. Aslında tek gecelik bir
şeydi ama o gece bittikten sonra
bana başta Necati Akpınar ve Selma
Semiz olmak üzere herkes 'yeni gös-
terimiz hayırlı olsun' dedi." ifadelerini
kullandı.

Akbağ, gösteriyi 15 günde bir
sahnelemeyi düşündüğünü belirterek,
"Ben buna sohbet, anlatı diyorum.
Stand up demek, birazcık işin amacını
aşıyor gibi geliyor ya da seyirciyi
farklı beklentiye sokabilir diye düşü-
nüyorum. Beni seven, takip eden ve
özleyenlerle, sevenlerimle bir sohbet

diyelim kısaca." diye konuştu.
Kendisi için sinema ve tiyatronun

her zaman heyecan verici olduğunu
vurgulayan sanatçı Akbağ, şunları
kaydetti:

"Tabii sinema ve tiyatronun yeri
başka. Televizyonda, popüler olmak
adına sürekli haber olmanız, gün-
demde kalmanız gerekiyor. İnsanlar
olumlu görüyor olabilir kendileriyle
ilgili ama ben dizi işinin biraz daha
meşakkatli ve yorucu olduğunu dü-

şünüyorum. Hatta çok da fazla sa-
natsal kaygıyla bir şeyler yapılabile-
ceğine inanmıyorum. Çünkü dizilerde
korkunç derecede zamanla yarış var.
Biz özene bezene 8 haftada film çe-
kiyoruz ama dizilerde neredeyse her
hafta, sinema filmi kadar süren bir
bölüm çekiliyor. Benim zaten televiz-
yon dizisi olarak, Bir Demet Tiyatro
dışında uzun süren, uzun soluklu
işim olmadı. Demek ki oralarda be-
ğenmediğim, beğenilmediğim olmuş."

Myanmar'da 87 bin Arakanlı 
Müslüman yerinden edildi

BiRLEşMiş MiLLETLER: 

BM, Myanmar'da 
ordunun ekim ayından

beri devam ettirdiği
operasyonlarda en az

87 bin Arakanlı 
Müslüman'ın yerinden

edildiğini açıkladı

'Oyunculukta dünyadan
geri kalır bir tarafımız yok'

BİRLEŞMİŞ Milletler
(BM), Myanmar'da ordu-
nun ekim ayından beri

devam ettirdiği operasyonlarda
en az 87 bin Rohingya'nın (Ara-
kanlı Müslüman) yerinden edil-
diğini açıkladı. BM İnsani İşler
Eşgüdüm Ofisi'nin (UNOCHA)
haftalık raporuna göre, Myan-
mar'da Arakanlı Müslümanlara
karşı şiddet olaylarında en az 21
bin kişi ülke içinde yerinden edi-
lirken, tahmini 66 bin kişi de kom-
şu ülke Bangladeş'e kaçtı. Ra-
porda, Arakan eyaletinin kuze-
yindeki birçok bölgede insani yar-
dım faaliyetlerinin yeniden baş-
latıldığı ancak Myanmar hükü-
metinin halen uluslararası yetki-
lilerin bazı bölgelere girişine izin
vermediği aktarıldı.

Myanmar'da 1982 yılında çıkan
bir yasayla Arakanlı Müslüman-
ların vatandaşlıkları elinden alın-
mıştı. Yasa, Arakanlı Müslüman-
ları vatansız hale getirirken, se-
yahat özgürlüğü, temel eğitim ve
sağlık hizmetlerinden yararlanma

ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi
temel haklarını da kaldırmıştı.

"DÜNYANIN EN ÇOK
ZULÜM GÖREN HALKI"

BM, Arakanlı Müslümanları
"dünyanın en çok zulüm gören
halkı" olarak tanımlıyor.

Arakan eyaletinde sınır ka-
rakollarına düzenlenen saldırı-
ların ardından başlayan güvenlik
operasyonları ve şiddet dalga-
sında 17'si güvenlik görevlisi ol-
mak üzere 101 kişi hayatını kay-
betmişti. Rohingya dayanışma
grupları, operasyonların başla-
masından bu yana eyalette 400
Arakanlı Müslümanın öldüğünü
belirtirken, Myanmar hükümeti
86 "saldırganın" öldürüldüğünü
savunmuştu. Eyalette, 2012 yı-
lında Budistler ile Müslümanlar
arasında çıkan şiddet olaylarında
çoğu Müslüman çok sayıda kişi
yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve
iş yeri ateşe verilmiş, binlerce
Müslüman bölgeyi terk etmek
zorunda kalmıştı.
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GÜMÜŞHANE'de görev yapan özel harekat polisi çift,
Esma Nur Karabulut ve Aytekin Aydemir, nikah törenlerine
üniformasıyla geldi.

Gümüşhane'de görev yapan özel harekat polisi çift, nikah
törenlerine üniformalarıyla geldi. Kentte görevli özel harekat
polisi Esma Nur Karabulut ve Aytekin Aydemir, ağustos ayında
yapacakları düğün öncesi nikah kıydırmak üzere Belediye
Nikah Salonu'na geldi. Güzel bir anı olarak kalması için törende
üniformalarını giyen Karabulut ve Aydemir çiftinin nikahını,
Belediye Başkanı Ercan Çimen kıydı. Törene, Karabulut ve Ay-
demir'in aileleri ve çalışma arkadaşları katılırken, nikah şahitliklerini
ise Fatma Nur ve Samet Aydemir yaptı.

Özel harekat 
üniformalarıyla 

dünya evine girdiler

TÜRKİYE'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, yeni
hayatına başlamasının beşinci yılını, ameliyatı gerçekleştiren
doktorlarla pasta keserek kutladı.

Acar'ın yüz naklinin beşinci yılı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde program düzenlendi.

Programda, Acar ile Türkiye'nin dördüncü yüz naklinin
yapıldığı Turan Çolak, kol nakli olan Mustafa Sağır ile doktorlar
ve hastane yönetimi bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, burada yaptığı konuşmada,
merkezin büyük başarılara imza attığını, böbrek nakli sayısında
Türkiye'deki kamu hastaneleri arasında ilk sırada bulunduğunu
söyledi. İlk yüz naklinin yapıldığı Acar'ın beşinci yılını sağlıklı
şekilde tamamladığını kaydeden Ünal, yüz, uzuv, böbrek, ka-
raciğer, pankreas, kornea gibi tıp dünyasında yapılabilecek
nakilleri başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ameliyatı yapan Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da
dünyada bu çeşitlilikte nakil yapan başka merkez bulunmadığına
dikkati çekti. Merkezi daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini
anlatan Özkan, "Elimizden geldiğince çok titiz nakiller gerçek-
leştiriyoruz. Çıtayı daha üst seviyeye çıkarmak bize düşüyor.
Az lafla, çok işle götürmeye çalışıyoruz. Uğur bizim yola
çıktığımız hastaların ilkidir. Bundan önce kol nakli yapmıştık
2010 yılında Cihan'a. Cihan ile yedinci, Uğur ile beşinci, rahim
naklinde ise altıncı yılı tamamladık." dedi.

Yüz naklinin 
5. yılını pasta 

keserek kutladı



Spor
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen ilk oyunculardan
Gülseren Gönül, 66 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Basketbol Fede-
rasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Gülseren Gönül'ün cenazesi-
nin, yarın Ankara Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ar-
dından toprağa verileceği bildirildi. Açıklamada, "Merhumeye Allah'tan
rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri de yer aldı.

Eski basketbolcu
Gülseren Gönül

vefat etti
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GEÇİRDİĞİ rahatsızlık sonrasında hayatını kay-
beden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan
Cavcav, son yolculuğuna uğurlandı. Beştepe İlhan

Cavcav Tesislerinde düzenlenen anma töreninin ardından
Cavcav'ın cenaze namazı, Kocatepe Camisi'nde öğle na-
mazını müteakip kılındı. 

İLHAN CAVCAV İÇİN GENÇLERBİRLİĞİ
TESİSLERİNDE TÖREN

Kocatepe Camisi'nde Cavcav'ın ailesinin yanı sıra
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç,
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek, Spor Genel Müdürü
Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
Yıldırım Demirören ve yetkililer, Türkiye Futbol Direktörü
Fatih Terim, Gençlerbirliği Kulübünün yöneticileri, teknik
ekibi ve futbolcuları, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz
Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek,
bazı futbol kulüplerinin başkanları, spor federasyonları
başkanları ve teknik direktörler hazır bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, cenaze namazından ayrılırken
kendisine başkent ekibinin atkısını hediye eden taraftarlarla
bir süre sohbet etti.

Cavcav'ın cenazesi, daha sonra Cebeci Asri Me-
zarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Gençlik ve
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da Cavcav'ın mezarına
toprak attı.

BORUSSİA Dortmund'un 9,5
milyon avro bonservis bedeliyle
AIK'ten transfer ettiği Alexander Isak,
İsveç'ten yurt dışına gönderilen en
pahalı futbolcu oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bun-
desliga) ekiplerinden Borussia Dort-
mund'un, 9,5 milyon avroya İsveç'in
AIK takımından kadrosuna kattığı
Alexander Isak, Zlatan Ibrahimovic'in
transfer rekorunu kırdı. İsveç'in SVT
televizyon kanalına açıklamada bu-

lunan AIK'in sportif direktörü Björn
Wesström, 17 yaşındaki Isak'ın Bo-
russia Dortmund’a 90 milyon İsveç
kronuna (9,5 milyon avro) transfer
olduğunu belirtti. Manchester Uni-
ted'ın İsveçli yıldız futbolcusu Ibra-
himovic, 2001 yılında İsveç'in Malmö
ekibinden Hollanda temsilcisi Ajax'a
8,7 milyon avro bonservis bedeliyle
imza atarak, ülkenin yurt dışına
transfer olan en pahalı oyuncusu
unvanını kazanmıştı.

MİLLİ tenisçi Kaya Göre ve
Hint partneri Banthia, Avustralya
Açık'ta gençler kategorisi çift er-
keklerde ikinci tura yükseldi. Se-
zonun ilk grand slam tenis turnuvası
Avustralya Açık'ta milli tenisçi Kaya
Göre ve Hint partneri Siddhant
Banthia, gençler kategorisi çift er-
keklerde ikinci tura adlarını yazdı.

Gençler kategorisi çift erkekler
ilk turunda, milli tenisçi Kaya Göre
ve partneri Siddhant Banthia ile
İtalyan Federico Iannaccone ve
Hollandalı Ien Schouten ikilisi kar-
şılaştı. İlk seti 7-6 kaybeden milli
tenisçi ve Hint partneri, ikinci seti
6-2, final setini ise 11-9 kazanarak,
mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile
Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda sporcularla
bir araya gelen Emre, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sporcularla sohbet eden Medipol Başakşehirli futbolcu,
ayrıca buradaki atölyeleri de gezerek engelli kursiyerler
tarafından üretilen ürünleri inceledi. Kursiyer Yasin
Akkaş, Emre Belözoğlu'na, kendisini tasvir ettiği sulu
boya çalışmasını hediye etti.

Tecrübeli futbolcu, engellilere yönelik merkezin hizmete
sunulmasından dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'ya
teşekkür ederek, "Çok etkilendim. Ülkemize böyle güzel ve
donanımlı bir merkezi kazandırdığınız için teşekkür ediyorum.
İnşallah buraya daha sık geleceğim. Çok güzel anlar yaşadım."
ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sezon ön-
cesinde renklerine bağladığı savunma oyuncusu Shkodran
Mustafi'nin forma giydiği hiçbir maçı kaybetmedi. Başkent

temsilcisine, İspanya'nın Valencia takımından 35 milyon
sterlin bonservis bedeliyle transfer olan Arnavut asıllı Alman
futbolcu, kariyerinin en parlak günlerini yaşadığı Arsenal'da
Fransız teknik adam Arsene Wenger'in beklentilerini boşa
çıkarmadı. Mustafi'nin Premier Lig'de 15, Federasyon Ku-
pası'nda 1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere
toplam 21 maçta ilk 11'de forma giydiği maçlarda Londra
ekibi yenilgi yüzü görmedi. Ligde şampiyonluk mücadelesi
veren ve lider Chelsea'yi 8 puan geriden takip eden Arsenal,
24 yaşındaki oyuncunun mücadele ettiği 15 maçın 11'ini
kazanırken, Manchester United, Tottenham, Bournemouth
ve Middlesbrough maçlarında eşitliği bozamadı.

Arsenal'ın 4 kez kalesini gole kapadığı ligdeki puan mü-
cadelelerinde, 5-1 kazandıkları West Ham United karşılaş-
masında asist veren Mustafi, 90+7. dakikada Sanchez'in
penaltı golüyle 2-1 kazandıkları Burnley maçında ise Almanya
Milli Takımı'ndan arkadaşı Mesut Özil'in asistiyle takımını 1-
0 öne geçiren golü kaydetti.

Fransız teknik adamın ligde olduğu gibi Avrupa arenasında
da ilk 11'de vazgeçmediği isimlerden biri olan Mustafi,
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain
(PSG), Ludogorets ve Basel takımlarına karşı 5 maçta forma
giydi. Ludogorets ve Basel ile oynadığı ve hepsini kazandığı
3 maçta 11 gol atan, kalesine 2 gol gören başkent temsilcisi,
Fransız rakibi PSG ile 1-1 ve 2-2'lik skorlarla puanları
paylaştı.Mustafi'nin bir kez forma şansı bulduğu Federasyon
Kupası üçüncü tur maçında ise Arsenal, deplasmanda
Preston North End'i 2-1 yenerek kupada yoluna devam etti.

İLHAN CAVCAV
son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden duayen başkanın cenazesi, kulüp tesislerinde düzenlenen tören ve Kocatepe
Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi

Wenger'in sigortası
Shkodran Mustafi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel
Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 100
bin lira paraya cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada,

kurulun, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile oynadığı
maçta, belgelerin haksız kullanılmasından dolayı Fenerbahçe'ye
100 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi. PFDK'nın,
Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile yaptığı maçta, 6.
bayrak direğini bulundurmamasından dolayı Gaziantepspor'a
da 15 bin lira para cezası verdiği duyuruldu.

PFDK'dan Fenerbahçe'ye
PARA CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye
100 bin lira paraya cezası verdi

Chelsea ve 
Arsenal 
avantajı 

kaçırmadı

Chelsea ve 
Arsenal 
avantajı 

kaçırmadı

Chelsea ve 
Arsenal 
avantajı 

kaçırmadı Isak, Ibrahimovic'in 
transfer rekorunu kırdı

Milli tenisçi Kaya Göre
çiftlerde ikinci turda

Emre Belözoğlu'ndan 

ANLAMLI 
ZiYARET

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre
Belözoğlu, Bağcılar Belediyesi bünyesinde spor
yapan bedensel engellileri ziyaret etti

TOTTENHAM, Liverpool ve Manchester takımlarının
puan kaybettiği haftayı lider Chelsea ile Arsenal
kayıpsız geçti. İngiltere Premier Lig lideri Chelsea,

takipçilerinin puan kaybettiği haftanın son maçında sa-
hasında Hull City'yi 2-0 mağlup etti. Liverpool'un bu
sezon ilk kez sahasında yenildiği, Tottenham, Manchester
City ve Manchester United'ın berabere kaldığı 22. haftada
küme düşmeme mücadelesi veren Hull City'yi ağırlayan

Chelsea, Costa'nın 45+7 ve Cahill'in 81. dakikada attığı
gollerle galibiyete uzandı. İtalyan teknik adam Antonio

Conte ile tartıştığı ve takımdan ayrılacağı iddialarıyla gündeme
gelen İspanyol futbolcu Diego Costa, tüm kulvarlarda 100. kez

Chelsea formasıyla sahaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, başkent
ekibinde 52 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.
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