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FUTBOL DÜNYASI 
BIRBIRINE GIRDI

Ali Koç’un 
“Fenerbahçe’nin 
şampiyonluğunu 

engellemeye 
çalışıyorlar” deyip 

Trabzonspor 
ve Galatasaray 

başkanlarını 
suçlamasının 

ardından Ağaoğlu ve 
Cengiz sert konuştu.

KOÇ, Trabzonspor’un siyaset tarafın-
dan kollandığını ima etmiş, “Loca-
lara kim kaç para verdi, loca satın 
alanlar devletten ne kadar ihale 
aldı” diye sormuştu. 

TRABZONSPOR  yazılı açıklama yaptı, 
bu soruya yanıt vermedi, Koç’u sah-
te dış mihraklar yaratmakla suçladı. 

GALATASARAY Başka-
nı Mustafa Cengiz ise 
“FETÖ bittiktan sonra 
kim kaç defa şampiyon 
olmuş bakılsın” dedi. 
14’te

Merih Demiral’a 
nazar değdi

JUVENTUS Roma maçında ilk 11’de 
sahaya çıkan bir de gol atan Milli 
Takım’ın başarılı savunma oyun-
cusu Merih Demiral golden he-
men sonra sakatlandı. Merih’in 
çapraz yan bağları koptu ve sezo-
nu kapattı. 15’te

MEHMET ŞANDIR  
yazdı  4’te

DOÇ. İBRAHİM TURHAN 
yazdı  6’da

MURAT AYDIN 
yazdı  8’de

VAHAP ÇOŞKUN 
yazdı  5’te

SİNAN GÜLER 
yazdı  15’te

EĞER SAHNEDE 
GÖRDÜKLERIMIZ 
ROL PAYLAŞIMI 
DEĞILSE...

SADECE
INSANLARI DEĞIL 
GEZEGENI DE 
KORUYACAK

TOPLUM 
AÇIK OLSUN 
BÜTÇE 
DEĞIL...

DEVLETIN
ILGI ALANI 
VE 
EVLENME YAŞI

DEVLET 
AKLI 
YA DA 
AKILSIZLIĞI

SPOR 
GIRIŞIMLERINE 
YER AÇMA 
VAKTI

AVUSTRALYA’DA 
UMUTLAR 
YEŞERDI
AVUSTRALYA’DA aylardır devam eden yangınlarda ilk kez iyi 

bir gelişme sağlandığı ve alevlerin bir kısmının kontrol al-
tına alınabildiği açıklandı. Bazı bölgelerde de hafif de olsa 
yağmur yağması, yanan alanlarda yeşilin kendisini göster-
mesine neden oldu, yüzleri güldürdü. 11’de

DERDINI NOBELE ANLAT
ABD Başkanı Donald Trump’ın, 

Nobel ödülünün kendisinin 
hakkı olduğuna ilişkin sözlerine 
ödülü alan Etiyopya Başbaka-
nından yanıt var. Ahmed “Baş-
kan Trump, şikayetini Nobel’e 
yapmak zorunda” dedi. Trump 
geçtiğimiz günlerde “Bir imza 
attım bir ülkeyi kurtardım Nobel 
bana değil o ülkenin Başbakanı-
na ödül verdi” demişti. 11’de

ISPARTA’DA bir hastanın 
ölümünün ardından, 
kısa süre önce envante-
re dahil edilen anestezi 
ilacı toplatıldı. 10’da

YHT davasında 
2 tahliye

Sözcü’ye cezanın 
gerekçesi haber

Gökçek’e  
576 milyonluk 
suç duyurusu Öldüren anestezi 

ilacı alarmı

MAKAS değiştirmeyi unuttuğu için 
kazaya neden olmakla suçlanan 
memur dışında davada tutuklu 
kalmadı. Tutuklu Yıldırım du-
ruşmada sinyalizasyon olsaydı 
kaza önlenebilirdi” dedi. 8’de

SÖZCÜ davasında gazetecilere verilen ceza-
nın gerekçesi açıklandı. Mahkeme gerek-
çesine gazetenin 17-25 Aralık sonrasında 
örgüte can simidi olacak algı içeren ha-
berleri sistematik biçimde duyurduğunu, 
bunun gazetecilik olmadığını yazdı. 8’de

ANKARA Büyükşehir Beledi-
yesi Gökçek döneminde AN-
FA’nın yaptığı bir ihalede 
belediyenin 576 milyon 
lira zarara uğratıldığı 
iddiası ile savcılığa suç 
duyurusu yaptı. 3’te 

Aslı 
Erdoğan’a 
9 yıl hapis 

istendi 
9’da

ANKARA VE MOSKOVA 
LIBYA IÇIN MASADA

TÜRKIYE Libya’ya asker gönderece-
ğini hatta askerlerin yola çıktığını 
açıkladıktan sonra diplomatik tra-
fik hızlandı. Putin’in  Türkiye ziya-
retinde yapılan ateşkes çağrısının 
ardından savaşan taraflar Mosko-
va’da bir araya geldi ve bir anlaşma 
metni üzerinde uzlaşma sağlandı. 
Hafter imza için süre istedi. 

HAFTER ve Sarrac’dan imzalamaları 
istenen anlaşma metni için Rus ve 
Türk güvenlik yetkilileri uzun süren 
bir toplantı yaptı. O toplantıya An-
kara’dan Moskova’ya giden Dışişleri 
ve Milli Savunma Bakanıyla MIT 
Başkanı ve Rus mevkidaşları katıldı. 
Ateşkes anlaşmasına farklı ülkeler-
den destek açıklaması geldi. 4’te

Ankara’nın Libya 
için aldığı asker 

gönderme yetkisinin 
ardından başlayan 
diplomatik trafikte 

taraflar Moskova’da 
masaya oturdu.

UKRAYNA uçağının düşürülmesinin 
ardından İran’da rejim muhalifle-
rinin eylemleri büyüyünce Devrim 
Muhafızları sokağa çıktı. İnternete 
düşen son görüntüler İran polisi-
nin protestoculara gerçek mermi 
ile ateş açtığını gösteriyor. 

SÜLEYMANI suikasti ve sonrasın-
daki misillemeye ilişkin açıkla-
malarsa kafa karıştırıyor. ABD 
Süleymani’nin elçiliklere saldırı 
hazırlığında olduğunu iddia etmiş-
ti, iddiayı yine ABD yalanladı. İran 
ise misillemede ABD askerlerini 
hedef almadığını açıkladı. 5’te

Protestoculara 
karşı gerçek  

mermi mi  
kullanıldı?

EMRE ÖZPEYNİRCİ 
yazdı  7’de

MOSKOVO’DA TÜRKIYE ILE SURIYE ARASINDA ÜST DÜZEY TEMAS 5’TE
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CUMHURBAŞKANI Re-
cep Tayyip Erdoğan Pazar 
akşamı Fatih Çarşamba’daki 
İsmailağa Vakfı’nı ziyaret 
etti, cemaatin önde gelen 
isimlerinden Hasan Efendi ve 
İsmailağa Cemaatinin mane-
vi lideri Mahmut Efendi’nin 
oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu 
ile görüştü. Erdoğan’ın İsma-
ilağa Cemaati’ne yaptığı ziya-
retin fotoğraflarını paylaşan 
Mahmut Ustaosmanoğlu’nun 
torunu Muhammed Fatih 
Ustaosmanoğlu Twitter mesa-
jında “Ziyarette Hasan efendi 
ve Ahmed Ustaosmanoğlu 
hoca hazır bulundu. Ümmetin 
birliği için dualar edildi” dedi.

Daha önce de 23 Haziran 

2019’da tekrarlanan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı seçimlerine bir aydan 
kısa bir süre kala, Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin adayı 
Binali Yıldırım Cemaati ziya-
ret etmiş ve o ziyaret de tar-
tışma konusu olmuştu.

İsmailağa Cemaati, günü-
müzde Nakşibendi tarikatını 
temsil eden dini oluşum-
lardan biri. Cemaat, bugün 
90 yaşında olan Mahmut 
Ustaosmanoğlu tarafından 
1980’lerin başında kuruldu. 
1970’lerin sonuna kadar 
Fatih’te yine Nakşibendi eko-
lünden Mehmed Zahit Kotku 
ismiyle özdeş İskenderpaşa 
Cemaati bünyesinde bulunan 

Ustaosmanoğlu, Kotku’nun 
ölümünden sonra bağımsız 
bir oluşuma yöneldi.  Cemaat 
adını, 56. Şeyhülislam İsma-
il Efendi tarafından İstan-
bul’un Fatih ilçesindeki Çar-
şamba semtinde yaptırılan 
camiden alıyor.

Ustaosmanoğlu’nun yıllar-
ca imam-hatip olarak görev 
yaptığı bu cami, cemaatin de 
merkezi. Caminin yanında 
ise İsmailağa İlim ve Hizmet 
Vakfı binası bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan daha önce de 
İsmailağa cemaatini ziyaret 
etmişti. 2014’teki ziyaretten 
görüntüler kamuoyuna yan-
sımıştı.

MHP milletvekili Cemal 
Enginyurt, Sağlık Bakanı’nın 
boğazını sıkarak küfür etti-
ğini söylediği video ile ilgili 
“O görüntüler 20 yıl önce 
çekildi, AK Parti döneminde 
değil” açıklaması yaptı.  

“BOĞAZINDAN TUTTUM. 
LAN DEDIM YAV...K”

MHP’li vekil, tepki çeken 
görüntülerde şu ifadeleri 
kullanıyor: Arkadaşlar beni 
aradılar. Dediler ki; ‘Baş-
kanım, bizim hastane ka-
pandı.’ Gürgentepe Devlet 
Hastanesi. Sağlık Bakanı da 
tam o an karşımda. Gidip, 
‘Bizim Gürgentepe Devlet 
Hastanesi’ni kapatmışsın’ 
dedim. Ukala şekilde ‘Evet. 
Küçük yerlerde hastaneleri 

kapatıyorum’ dedi. Bunun 
boğazından tuttum. Lan 
dedim yav...k hastane mi 
yaptın da kapatıyorsun 
lan?’ dedim. Gürgentepeli, 
hastaneyi sana mı yaptırdı 
da sen kapatıyorsun?

Videonun ortaya çıkma-
sının ardından MHP’li En-
ginyurt olayın 2000 yılında 
yaşandığını söyledi. Engin-
yurt, “Gürgentepe Devlet 
Hastanesi bu dönemde yeni 
açılmıştır. Olay AK Parti dö-
neminde değil, 57. hükümet 
döneminde gerçekleşmiş-
tir” dedi. Bu açıklamayla, 
Enginyurt’un boğazına ya-
pışıp küfür ettiği bakanın, 
1999 ile 2002 arasında Sağ-
lık bakanlığı yapan Osman 
Durmuş olduğu anlaşıldı.

Saadet Partisi Genel Baş-
kanı Karamollaoğlu, “100 
farklı belediye AK Parti’ye 
geçiyor” iddiasını “Bu haki-
katen haysiyetsizlik” sözle-
riyle değerlendirdi.

Partisinin Kahramanma-
raş Elbistan 7. Olağan İlçe 
Kongresi’nde konuşan Kara-
mollaoğlu şunları söyledi:

“Yakında 100 tane beledi-
ye AK Parti’ye geçiyormuş. 
Vay canına! Nasıl olmuş bu 
iş? Belediye başkanı diyor ki 
‘Kusura bakma, ben mecbu-
rum bunu yapmaya. Bu beni 
utandırıyor ama mecburum. 
Borcu ödeyemiyorum, ben-
den önceki belediye bunu 
başıma bela etmiş. Hükümet 
de diyor ki gel benim yanı-
ma ben öderim. Bu hakika-
ten haysiyetsizlik ya! Bir 
de bununla övünüyorlar. 

Böyle bir mantık olur mu 
ya? Ülke böyle yönetilir mi? 
Bunun adına demokrasi 
denir mi? Buna insanlık 
denilir mi? Belediye başkan-
larının 100 tanesi geçecek-
miş! İktidar partisine geç-
meleri belki sağlanır ama 
ben inanıyorum ki samimi 
olan herkes bundan dolayı 
bu iktidara hınç 
besler.”

Selahattin Demirtaş’ın ceza-
evinde kaleme aldığı Leylan 
isimli romanı 22 Ocak’ta Dip-
not Yayınları etiketiyle okur-
la buluşmaya hazırlanıyor.

DEMIRTAŞ’TAN  
ILK ROMAN

Daha önce “Seher” ve 
“Devran” adlı iki öykü ki-
tabı yayımlanan Demirtaş, 
okurun karşısına bu kez bir 
romanla çıkıyor.  Demirtaş 
300 sayfa olan romanı Ley-
lan’ı Başak Demirtaş ve ço-
cuklarına “Başak’a ve onun 
buğdaylarına: Delal’e, Dıl-

da’ya…” sözleriyle ithaf etti.

22 OCAK’TA OKURLA 
BULUŞACAK

“Leylan”, 4 Kasım 2016 
tarihinden beri Edirne’de 
hapis tutulan Demirtaş’ın 
üçüncü kitabı. Yazarın ilk 
kitabı “Seher” kısa sürede 
çok satanlar listesine girdi 
ve 14 dile çevrildi. Ikinci ki-
tabı ‘Devran’ ise Jülide Kural 
ve Ömer şahin tarafından 
sahneye taşıdı. ‘Okuma ti-
yatrosu’ nu Selvi Kılıçdaroğ-
lu, Dilek Imamoğlu ve Başak 
Demirtaş birlikte katıldı.

AK PARTİ: CHP SİYASİ PROPAGANDA OLARAK KULLANMAK İSTİYOR
Fetö’nün siyasi ayağı araştırılmayacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 
‘Yeterli ilerleme sağlanamadı’ çıkı-
şıyla başlayan ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ 
tartışması sonrasında CHP’nin verdiği 
önergeye AK Parti ret yanıtı verdi.

AK Parti’den CHP’nin FETÖ’nün 
siyasi ayağının ortaya çıkarılması 
için TBMM’de araştırma komisyonu 
kurulması önerisine ret yanıtı geldi. 
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet 
Muş, CHP’nin siyasi propaganda 
yapmak istediğini vurgulayarak, 
“Bir siyasi propaganda olarak bunu 
kullanmak istiyor. Biz FETÖ ile çetin 
bir mücadele veriyorken CHP’de tek 
kelime duymadık” dedi.

“Darbenin üzerinden 4 yıl geçti, 
böyle bir önerge veriyor.  Bir siyasi 
propaganda olarak bunu kullanmak 
istiyor” diyen Muş, şöyle devam etti:

“Biz FETÖ ile çetin bir mücadele 

veriyorken CHP’de tek kelime duy-
madık. Ellerinde bu anlamda olan bil-
gilerini, yeni gelmiş olabilir ellerine 
var ve vermemişlerse savcılığa bu da 
ayrı bir mesele. Bunları ilgili birim-
lere ulaştırmalarını arzu ediyoruz, 
ulaştırmaya kendilerini davet ediyo-
ruz. 17-25 Aralık’tan sonra biz çetin 
bir mücadele veriyorken, FETÖ’nün 
ne olduğu belli olmayan kayıtlarını 
Meclis’in duvarlarına yansıtıp, grup 
toplantılarında bunları hep beraber 
alkışlatıp, FETÖ ile işbirliği yapıp, 
30 Mart seçimlerine gidiyorken bizi 
devirmeye çalışan CHP’nin böyle bir 
tutumunun olması bizim açımızdan 
ciddi bir taraftı olmamaktadır. CHP 
önce bu işlerin içiresine giriyorken, 
17-25’ten sonra çetin bir mücadele 
veriyorken, bankasının kapanmaması 
için mücadele eden milletvekillerini, 

basın yayın organlarının kapan-
maması için kendini orada adeta 
zincirleyen, oraya bağlayan milletve-
killerinin hesabını bir görsün. Ondan 
sonra bu anlamda konuştuklarını 
izleyelim.”

BAHÇELI’NIN 17:25 SAATI
Mehmet Muş’un açıklamaları şimdi 

iktidarın ittifak ortağı olan MHP 
Lideri Bahçeli’nin odasında 17:25’e 
sabitlenen saati gündeme getir-
di. Bahçeli’nin makam odasındaki 
saati, hala kaldırmadığı belirtiliyor. 
Bu konudaki son açıklamayı MHP’li 
Cemal Enginyurt yapmış, saatin hala 
odada olduğunu söylemiş ve “17-25 
Aralık’ta Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
durduğu nokta sabittir. Bundan da 
sayın Devlet Bahçeli hiçbir rahatsız-
lık hissetmemiştir” demişti.

Erdoğan 
Ismailağa’yı 
ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ismailağa cemaatinin lideri Mahmut 
Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu ve halefi olarak 
gösterilen Hasan Kılıç’ı ziyaret etti. Ziyareti kamuoyuna duyuran ise 
Cumhurbaşkanlığı’nın resmi kanalları değil, Ismailağa Cemaati oldu.

‘BU HAKİKATEN 
HAYSİYETSİZLİK’

BOĞAZINI SIKTIĞI 
BAKAN OSMAN DURMUŞ

Canlı yayında 
burnu kanadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
İdlib Yardım Kampanyası Toplan-
tısı’nda açıklama yaparken canlı 
yayında burnu kanadı. Soylu’ya 
ilk müdahaleyi doktor olan Türk 
Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık 
yaptı. Sağlık durumunda herhangi 
bir sorun olmadığı açıklanan Soy-
lu, günün kalan bölümünde rutin 
programına devam etti.

Selahattin Demirtaş’tan 
yeni roman: Leylan

IBB’ye bağlı Istanbul 
Kitapçısı’nda, eski HDP Eş 
Genel Başkanı Demirtaş’ın 
kitapları satılmaya başlan-

dı. Cezaevinde kitap ya-
zan Demirtaş’ın Seher ve 
Devran adlı kitapları, IBB 

Kültür A.Ş bünyesindeki 
istanbulkitapcisi.com’da 

satışa sunuldu.
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ANKARA Büyükşehir Belediyesi 
şirketi ANFA tarafından 2015 yılında 
1,7 milyar TL’ye ihale edilen ‘Parklar, 
Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, 
Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, 
Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile 
Belediye’ye Ait Tesislerin Bitkisel, İn-
şaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Ona-
rım Hizmet Alımı’ işine yönelik olarak 
Teftiş Kurulu soruşturması yapıldı.

Soruşturma sonucunda Belediye’nin 
576 milyon TL’lik zarara uğratıldığı ge-
rekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı, 28 Ara-
lık 2015’te ANFA Şirketi’ne 01 Ocak 

2016-31 Aralık 2017 tarihlerini kapsa-
yan 1 milyar 722 milyon 220 bin 502 
TL bedelli ‘Ankara İl Sınırları İçeri-
sinde Bulunan Parklar, Refüjler, Yan 
Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alan-
ları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, 
Havuzlar ve Göletler ile Belediyemize 
Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, 
Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet 
Alımı’ işini ihale etti.

IŞ SÜRESI 4 AY UZADI
2015 yılında yapılan ihale sözleş-

mesi 20 Ocak 2016 tarihinde imza-
landı. 1 Ocak 2016-31 Aralık 2017 
tarihleri arasında belirlenen iş süresi-
ne, işe 25 Ocak 2016 tarihi itibariyle 
başlandı. Genel Sekreterlik makamı-

nın 2 Ocak 2018 tarihli ‘olur’uyla ‘iş 
bitimi süresi’nden itibaren 92 takvim 
günü ilave zaman verildi. İş yaklaşık 
28 aylık bir süreye yayıldı.

SÖZLEŞMEDEKI IŞ KALEMLERI 
YERINE GETIRILMEDI

Teftiş Kurulu tarafından yapılan 
incelemede işin ihalesinde iş kalemi 
olarak 5 bin 301 pozun yer aldığı, 
ancak işin uygulaması sırasında bin 
817 pozda çalışılmadığı belirlendi. 
Bununla birlikte yapılan pozlarda-
ki belirtilen metrekarelerin (çeşitli 
kullanım alanlarındaki çim, çiçeklik 
alan, ağaçlık alan, sert zemin temizli-
ği gibi) hakediş evraklarında yükselti-
lerek yansıtıldığı tespit edildi.

576 MILYON TL ZARAR  
Ankara Büyükşehir Belediye Baş-

kanlığınca yapılan teftişte alımla 
ilgili 576 milyon TL idari zarar olduğu 
tespit edildi. Kurul raporunda, yakla-
şık maliyetin piyasa fiyatlarından çok 
yüksek olduğu ve fiyatı yüksek olan 
imalatların miktarının arttırılması 
nedeni idare zararına neden olun-
duğu da vurgulandı. Ankara Büyük-
şehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği 
soruşturma sonucunda kurumun 576 
milyon TL’lik zarara uğratıldığı gerek-
çesiyle Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı’na suç duyurusunda bulundu. 
Ayrıca ihaleyi alan şirketler hakkında 
da idareyi zarara uğrattıkları gerekçe-
siyle ek soruşturma başlatıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Sözcüsü Murat Ongun, yapımı süren şe-
hir hastanesine de bağlanacak Başakşe-
hir-Kayaşehir metro hattı projesi için 1.5 
milyar lira kaynak gerektiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan’ın söz konusu projenin İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimin-
ce durdurulduğu yönündeki iddiasının 
gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ongun,  
“Kamuoyuna üstelik bir bakan tarafından 
yanıltıcı bilgi verilmesinin arkasındaki 
motivasyon düşündürücüdür. Kamuoyu-
nu sağlıklı ve şeffaf bir şekilde bilgilen-
dirme gayretimiz devam edecektir” dedi.

Metro projesinin yapımının 2017’de 
başladığını, finansman bulunmadan iha-
leye çıkıldığı için Ekim 2018’den bu yana 
durduğunu ve yüzde 9’unun tamamlan-
dığını söyleyen Ongun, sadece bir istas-

yonun yüzde 25’inin yapıldığını belirtti.
IMAMOĞLU KREDI BULMUŞTU

Kamu bankalarından kaynak edinmekte 
zorlandığını ifade eden İmamoğlu, pro-
jeler için finansman arayışına girişerek, 
Almanya, Fransa ve İngiltere’de temaslar-
da bulunmuş, bu sayede önceki yönetim 
döneminde durmuş olan bazı projelerde 
çalışmalar yeniden başlamıştı.

AK Parti, yerel yönetimlerin 
imar yetkilerini kısıtlayacak ka-
nun teklifini TBMM’ye sundu.

AK Parti milletvekilleri tarafın-
dan imar mevzuatıyla ilgili ha-
zırlanan yasa teklifi Meclis gün-
demine  getirildi. Düzenleme, 
belediyelerin parsel bazlı plan 
değişikliğine kısıtlama getiriyor.

AK Parti Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, “Bundan sonra 
hiçbir belediye parsel bazlı imar 
değişikliği yapamayacak. Ancak 
talep olursa adadakilerin hep-
sinin rıza göstermesi suretiyle 
ada bazlı olabilir. Ortaya çıkacak 
değer artışı kamuya gidecek. Bu 
değer artışının yüzde 25’ini ilçe, 
yüzde 25’ini büyükşehir bele-
diyesi, yüzde 25’i bakanlığın, 
yüzde 25’i de maliyenin hesabı-
na yatırılacaktır” dedi.

YÜKSEKLIK SINIRI 
Meclis’e sunalan teklife göre 

ayrıca bundan sonra imar 
planlarda ‘yükseklik serbest’ 
tanımı yer alamayacak. Tek-
lif yasalaşınca çıkılacak kata 
firmalar karar veremeyecek. 
AK Parti Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, yeni kanun tek-
lifi ile ilgili yaptığı açıklamada, 
“Yatay mimari olarak dile getir-

diğimiz uygulamanın yer bul-
ması amacıyla, bundan sonra 
binalar istedikleri kadar yukarı 
gidemeyecekler” dedi.

Teklife göre, kat sınırlarını 
belediye meclisleri belirleye-
cek. 1 Temmuz 2021 tarihine 
kadar imar planlarının bu tas-
lağa göre düzenlenmesi gereke-
cek, aksi takdirde ruhsat veril-
meyecek. Tasarıya göre, kaçak 
yapıların satış ve kiralamasını 
engellemek için tapularına 
şerh konulacak. Kaçak yapıla-
rın, ilgili idarece yıkılmaması 
durumunda, bakanlık yıkımı 
gerçekleştirecek. Bu defa yıkım 
maliyetini yüzde 100 fazlasıyla 
idareden tahsil edecek.

KENDI YAPANA YOK
İmar Barışı’na başvurup Yapı 

Kayıt Belgesi alanlar, yapı de-
netim firmalarının kontrolün-
de güçlendirme yapabilecek. 
Vatandaş, hak kaybı olmadan 
belediyelerden güçlendirme 
ruhsatı alabilecek. Vatandaş 
kendi iş gücü ve nakdi takviye-
si ile yaptığı konutlar için harç 
ödemeyecek. Her türlü izin ve 
hizmet bedelinin ilgili idareler 
tarafından alınmayacağına iliş-
kin düzenleme yapılacak.

Gökçek 
dönemine 

576 milyon 
liralık 

soruşturma
Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2015 

yılında 1,7 milyar TL’ye ihale edilen işlere yönelik Teftiş Kurulu 
soruşturması tamamlandı. Belediye 576 milyon lira zarara 

uğratıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan, Kanal İstan-
bul’dan geçecek gemilerden alı-
nacak paranın, asgari yıllık net 
1 milyar dolar civarında olaca-
ğını söyledi, “68 bin kapasiteli 
kanaldan 50 bin gemi geçtiğin-
de yıllık 5 milyar dolar gelirimiz 
olacak” dedi. Bakan Turhan 
eğer başka gelir kalemlerini bu 
hesaba dahil etmediyse, kanal-
dan geçecek her gemiden 100 bin dolar 
gelir beklendiği ortaya çıkıyor.

Bakan Cahit Turhan’ın AA’ya yaptığı 
açıklamada öne çıkan mesajlar şöyle:

GEÇEN GEMI SAYISI AZALDI
“15 yılda İstanbul Boğazı’ndan geçiş 

yapan gemilerin sayısı yıllık ortalama 
48 bin 296. Bu rakam, zaman zaman 50 
binin üzerine çıktı. Son 5 yılın ortalaması 
42 bin 258. Ama bu gemilerin taşıdığı yük 
miktarında yüzde 53’lük artış var. İşte 
bizi de en fazla korkutan tehlikeli madde 
miktarı. LNG, doğal gaz, kimyasal mad-
de, petrol, patlayıcı madde taşıyor. 10 yıl 
önce yükün yüzde 25’iydi tehlikeli madde 
miktarı, şimdi yüzde 35’in üzerine çıktı.”
PROJEYLE 3 ÜLKEDEN 
FIRMALAR ILGILENIYOR

“Projenin hazırlık aşamasında uluslara-

rası denizcilik konusunda uzman 
bir Hollanda firmasına Boğaz tra-
fiğinde gelecek dönemde olacak 
artışa ilişkin bir rapor hazırlattık. 
Kanal İstanbul Projesi ile Hollan-
dalı, Belçikalı, Fransız firmalar 
ilgileniyor. Hepsi bu işlerde uz-
man firmalar.”

“Otoyol standardındaki Kanal 
İstanbul’dan güvenli şekilde 
günde 185 gemi geçirebilece-

ğiz. Şu anda Boğaz’dan 118-125 gemi 
geçirebiliyoruz. Hesaplara göre Kanal 
İstanbul’dan geçecek gemilerden alına-
cak para, asgari yıllık net 1 milyar dolar 
civarında olacak. 68 bin kapasiteli ka-
naldan 50 bin gemi geçtiğinde (uluslara-
rası sözleşmelere göre gemiler kanaldan 
geçmeye zorlanamayacak) yıllık 5 milyar 
dolar gelirimiz olacak, bu rakamlara ge-
lecekte ulaşacağız.”

‘2026’DA TAMAMLANACAK’         
“Milli menfaatler söz konusu olunca 

herkes esas duruşa geçecek, yerini, yet-
kisini, sorumluluğunu bilecek. Kanal 
İstanbul’un projelendirilmesinden sonra 
yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar, 
inşaat maliyetini 10 milyar dolar olarak 
belirledik. Kanal İstanbul’a 2020’de kaz-
mayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 
gibi tamamlamış olacağız.”

Belediyelerin 
imar yetkisine 
tırpan

İBB: Şehir hastanesine metro için 1.5 milyar lira gerekiyor

‘BAKANIN SÖZLERİ YANILTICI’

Bakan Turhan’ın hesabı şaşırttı
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Eğer sahnede gördüklerimiz bir rol 
paylaşımı değilse…

“Geçen hafta Dünya uçurumun kena-
rından döndü” diyebiliriz. 

İnsanlık tarihinde ilklerin yaşandığı 
Ortadoğu Bölgesi’nin sonu, İslam inan-
cına göre “Büyük Kapışma” Melheme-i 
Kübra, Hiristiyan ve Yahudi inancına 
göre Armagedon yani “Hak ve Batılın” 
çatışması olacaktır ve kıyamet burada 
kopacaktır. 

Cengiz Çandar, “yaşamın ve ölümün 
sürekli bir flört halinde olduğu bu top-
raklarda olup bitenler, günlük olayların 
doğal akışı içinde değerlendirilemez.”der 
ve Ortadoğu’yu bir çıkmaz sokak olarak 
tanımlar.

Bu görüş doğrudur. Ortadoğu’da 
yaşanan her olayın dünden kaynaklanan 
bir sebebi ve gelecekle ilgili bir amacı 
vardır.

Ortadoğu Bölgesi, Osmanlı asırların-
dan sonra önce İngiliz ve Fransızların 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra da Amerikalı-
ların kontrolünde kıyameti yaşamaktadır. 

1187 yılında bölgedeki son Hristiyan 
Kudüs Krallığının yıkılmasından 731 yıl 

sonra 1948 yılında Müslüman denizinde 
küçük bir adacık halinde yeniden kurulan 
Hristiyan-Yahudi İsrail Devleti’ni koru-
mak için Ortadoğu’da Müslüman kanı 
akıtılmaktadır.

1948-49 Arap İsrail, 1967 6 Gün, 1973 
Yom Kippur, 1975-1990 Lübnan, 1980-
1988 İran-İrak, 1990-1991 1.İrak, Mart 
2003 2.İrak, 2011 Suriye savaşları ve 
daha bir çok kanlı çatışmalarla Ortado-
ğu  Bölgesi insanlığın kanayan yüreği 
olmuştur.

Kısacası, 1094 yılında Avrupa’nın 
birlikte başlattığı haçlı seferleri 1918 
yılında yeniden başlatılmış ve bu gün de 
devam ettirilmektedir. 

Ortadoğu, tarihin tüm dönemlerinde, 
gerek stratejik konumu ve sahip oldu-
ğu maddi zenginlikler, gerekse de tüm 
semavi dinlerin kutsal merkezi olması 
açısından çok değerli ve önemli olmuş-
tur. 

Dünya petrol rezervinin % 62’si, doğal 
gaz rezervinin % 40’ı Ortadoğu’da, 
bulunmaktadır. Bu zenginliği pazarlara 
ulaştıran su yolları buradadır. 

Ayrıca, ABD Jeolojik Araştırma Kuru-

mu, 2013 yılında yayınladığı raporunda, 
Doğuakdeniz çanağında 3 Trilyon, 450 
Milyar Metreküp keşfedilmemiş doğalgaz 
olduğunu, doğalgaz bulunduysa petrolün 
de olabileceğini açıkladı.

Buraya hükmetmeden küresel güç 
olmak mümkün değildir. Tarih yazan 
milletler bu coğrafyaya gelmiş, birbirleri 
ile çatışmışlar ve geri gitmişlerdir. 

Ortadoğu’da yaşananlar, öncelikle 
bölgenin yukarıda ifade ettiğimiz karek-
terinden ve değerinden kaynaklanmakta-
dır. Ancak Batılı’ların bu kadar acımasız 
ve hukuk tanımaz tavırlarının gerçek 
sebebi hiristiyanlaştırmaktan ümit kes-
tikleri Türk Milleti ile kapanmamış tarihi 
bir hesablarının oluşudur.

1815 Viyana Konfransı’nda alınan 
“Şark Meselesi” kararı gereği Balkanlar-
da ve Ortadoğuda yaşanan tüm ayrılıkçı 
hareketlerin arkasında Avrupalıların 
desteği ve parmağı olmuştur. Türkleri 
Anadolu’dan da çıkarmak için yüz yıldan 
bu yana neler yaptıklarını biliyoruz.

Milletlerin psikanalizi yapılmadan mil-
letler arasındaki ilişkilerin ve yaşanan 
her türlü olayın gerçekleri ve muhtemel 

sonuçları doğru belirlenemez.
Hıristiyan Batı’nın şuur altını oluştu-

ran ve artık genetik bir karaktere dönü-
şen saldırgan tavrının altında “HAÇLI 
asabiyeti” ile İslam Dini ve Türk düş-
manlığı saplantısı yatmaktadır. 

Avrupalılar, Atilla’yı, Kılıçaslan’ı, Se-
lahattin Eyyüb’ü, Fatih Sultan Mehmed’i, 
Kanuni Sultan Süleyman’ı, Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü, genç yaşlarında devşirilen 
Sokullu Mehmet Paşa ve Mimar Sinan’ın 
Türk Devleti’ne hizmetlerini unutamaz, 

711-1492 yılları arasında Avrupa’da 
bir medeniyet zirvesi oluşturan ENDÜLÜS 
İslam Devletini, bir sendroma dönüşen 
HİTTİN yenilgisini ve LOZAN’la yaşadıkla-
rı aşağılanmayı asla unutamazlar.

Batılılara göre,
Birinci Konsül’ün toplandığı kutsal 

İZNİK şehrinin 1080 yılında Sultan 1.Kı-
lıçaslan tarafından Bizans Devletinden 
alınarak Anadolu Selçuklu Devleti’ne 
başkent yapılmasından sonra Anado-
lu’yu işgal eden bu halkın adı TÜRK 
MİLLETİ’DİR.

1187 yılında Selahaddin Eyyübi yö-
netimindeki Türk İslam ordularının tüm 

dinler için kutsal olan KUDÜS’ün Hittin 
savaşı sonucunda haçlılardan alınarak 
İslam’a kazandırılmasından sonra Orta-
doğu artık bir İslam coğrafyasıdır.

Doğu Roma imparatorluğunun baş-
kenti İstanbul, Osmanlı Devleti Sultanı 
21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet 
tarafından 1453 yılında fethedilmesi 
ile bu coğrafyanın patronu artık Türk 
Devleti’dir.

Çanakkale’yi geçemeyince ve Mustafa 
Kemal Atatürk’ü tanıyınca da bu milletin 
asla esir edilemeyeceğini anladılar. 

Kısaca, TÜRK MİLLETİ’Nİ, “geldikleri 
Ortaasya karanlıklarına geri göndermek” 
hayali, Hıristiyan Batı’nın “genetikleş-
miş” hasta psikolojisidir, bundan kolay 
kolay kurtulamazlar.

BENCE,
Ortadoğu’nun karekteri hükmünü icra 

edecek, tarihin tüm dönemlerinde olduğu 
gibi emperyalist emellerle Ortadoğu’ya 
gelen bölge dışı güçler bu coğrafyada 
kalıcı olamıyacaklardır. 

Yine “geldikleri gibi geri 
gideceklerdir.”

MEHMET
ŞANDIR

BENCE

ORTADOĞU ÇIKMAZI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Yasin Aktay, Türkiye’nin 
ilişkilerini askıya aldığı Mısır ile masaya oturulması gerektiğini 
savundu. AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak ga-
zetesi yazarı Yasin Aktay, “İki ülkenin bir işbirliği ve dayanışma 
içinde olmaktan başka bir kaderleri yok ve eninde sonunda bunu 
yapmaları gerekiyor” dedi. Mısır’da 2011 yılında patlak veren 
sokak eylemleri ardından Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed 
Mursi, 2012’de ülkenin Cumhurbaşkanı seçilmiş, 1 yıl sonra ise 
Sisi tarafından yapılan darbeyle iktidardan uzaklaştırılmıştı. 
Türkiye o günden beri Mısır’la olan ilişkileri askıya almıştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Libya'da Türkiye ve 
Rusya öncülüğünde varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını 
ancak bu ülkenin yeniden yapılandırılma sürecinin BM tarafından 
yürütülmesi gerektiğini belirtti. Lüksemburg Başbakanı Xavier 
Bettel ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilere konuşan von der 
Leyen "Evet, bu doğru yönde atılan bir ilk adım. Ancak bir kon-
solidasyon, yeniden inşa ve hükümet birliği sürecine ihtiyaç var. 
Bunun için de uzun bir yol gidilmesi lazım. Ve bu, Birleşmiş Mil-
letler (BM) öncülündeki bir süreç olmalı" dedi. Avrupa Komisyonu 
Başkanı, "En önemlisi bu" diye ekledi.

Moskova'daki Libya zirvesinde ilk gün uzlaşı çıkmadı

TASLAK VAR, ANLAŞMA YOK
Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla 

silahların sustuğu Libya’da 
kalıcı ateşkes için oturulan 

masadan ilk gün imza çıkmadı. 
Hafter’in talepleriyle değiştirilen 

taslak metni Sarraj imzaladı, 
Hafter bugüne kadar süre istedi.
Libya’daki iç savaşta kalıcı ateşkes 

sağlanması amacıyla Türkiye ve Rusya 
heyetlerinin katıldığı toplantıda sa-
vaşan taraflar bir araya geldi. Türkiye 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 
başkanylık ettiği toplantıda iç savaşın 
tarafları olan Fayez el Sarraj ile General 
Halife Hafter aynı masada buluştu. Top-
lantıya Türkiye’yi temsilen Milli Savun-
ma Bakanı Hulusi Akar ve MIT Başkanı 
Hakan Fidan katıldı.

TASLAK METIN HAZIR
6 saat süren toplantı sonrası Dışişle-

ri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı 
Lavrov ortak basın açıklaması yaptı. 
Çavuşoğlu “Muhtemel bir ateşkesin mo-
dalitelerini içeren taslak bir metin ortaya 
çıkardık. Bu metin üzerinde özellikle 
Hafter tarafından gelen değişiklik öneri-
lerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık" 
dedi. Çavuşoğlu Hafter tarafının Libya 
ateşkes mutabakatını imzalamak için bu-
gün sabaha kadar süre istediğini söyledi.

‘RUSYA’YLA ÇALIŞMAYA  
DEVAM EDECEĞIZ’

Çavuşoğlu, “Yarın (bugün) sabah Haf-
ter tarafı da bu metni imzalarsa daha 
önce girişimimiz ve iki başkanın çağ-
rısı sonucunda sözlü olarak ateşkese 
uyacaklarını ilan eden Sarraj ve Hafter 
tarafı yazılı bir şekilde bu taahhüdü-
nü yerine getireceklerdir. Ondan sonra 
ateşkesin devamı ve siyasi sürecin hız-
lanması, Berlin ve BM çabaları dahil, 
neticeye ulaşılması için biz Rusya ile ça-
lışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Rus bakan Lavrov da, Sarraj tarafın-
dan da olumlu bir karar çıkacağını ifade 
ederek, Türkiye ve Rusya’nın şu anda 
üzerinde görüşülen anlaşmaların uygu-
lanması için taraflara gerekli desteği sağ-
lamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
ÇALIŞMA GRUPLARI 
KURULACAK

Hazırlanan taslak metin Libyalı taraf-
ların birbirlerine yönelik saldırganlık-
lara son verme ve tüm alanlarda askeri 

gerilimi azaltma konusunda mutaba-
katını içeriyor. Bu kapsamda taraflar, 
Libya’daki krizin çözülmesi için çalış-
ma grupları kuracak. Metinde, “Libyalı 
taraflar arasında müzakereler yoluyla 
siyasi çözüm bulunmasını, insani sorun-
ların çözülmesini ve ülkenin ekonomik 
olarak yeniden canlanmasını sağlayacak 
koşulların oluşturulması için çalışma 
grubu kurulması kararlaştırıldı. Çalışma 
grubunun ilk toplantısı, ocak ayı içinde 
yapılabilir” denildi.

‘5+5 FORMATINDA ASKERI 
KOMISYON’

Taslak metnin bir diğer maddesine 
göre taraflar, 5+5 formatında bir askeri 
komisyon kuracak. BM Libya Misyo-
nu’nun önlemleri kapsamında öngörü-
len şekilde 5+5 formatında kurulacak 
askeri komisyon, çatışmanın tarafları 
arasındaki kesişme hattının belirlen-
mesinden, ateşkesin izlenmesinden ve 
ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlan-
masından sorumlu olacak.

Libya’nın doğu-
sundaki Tobruk’ta 
bulunan Libya Tem-
silciler Meclisi’nin 
Başkan Danışmanı 
el-Safi, Moskova’da-
ki görüşmenin sona 
erdiğini ama hiçbir 
anlaşmanın imza-
lanmadığını belirtti. 
General Halife Haf-
ter tarafından des-
teklenen Libya Tem-
silciler Meclisi’nin 
Başkan Danışmanı 
Hamid el-Safi, “Lib-
yalı taraflar arasın-
daki görüşme, bir 
anlaşma imzalanma-
dan sona erdi” dedi.

Libya için kalıcı ateşkes imzası 
beklenirken gözler Berlin’deki 
zirveye çevrildi. Ateşkese giden 
süreçte trafiği yönlendiren ise 
Erdoğan ile Putin’in İstanbul’daki 
çağrısı oldu. Libya’da iç savaşın 
seyri, Türkiye’nin Libya tezke-
resini çıkarmasıyla değişti. Türk 
askeri Libya’ya gitmeye başladı-
ğında, diplomasi koridorları da 
hareketlendi. Libya iç savaşında 
etkin tüm ülkeler arasında yoğun 
görüşme trafiği başladı. Bu görüş-
melerde süreci tümüyle farklı bir 
evreye taşıyan ise Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı 
Putin’in ateşkes çağrısı oldu.

YOĞUN TRAFIK
Erdoğan ve Putin’in çağrısıyla 

düğmeye basılan ateşkes anlaş-
masının ardından ülkeler ara-
sındaki görüşme trafiği yeniden 
hareketlendi. Üst düzey bir ABD 
heyeti İtalya’nın başkenti Roma’da 
çağrıyı reddeden Hafter ve Serrac 
hükümetinin İçişleri Bakanı Fethi 
Başağa ile ayrı ayrı görüşerek ateş-
kesi destekledi. İtalya Başbakanı 

Conte, Roma’daki görüşmelerin 
ardından Ortadoğu turuna çıktı. 
Bu turun son ayağı Ankara oldu. 
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
görüşen Conte, temaslarından elde 
ettiği bilgileri paylaştı.

‘AMAÇ KILICI BARIŞ’
Hafter ile görüşme hakkında 

Erdoğan’a bilgi veren Conte, ortak 
açıklamada, “Türkiye ve Rusya’nın 
çağrısının ardından Libya’da yürür-
lüğe giren ateşkesin barışçıl sürece 
girilmesi için fırsat penceresi aça-
cağını” söyledi. Erdoğan da  “Bir-
leşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 
Libya Özel Temsilcisi Selame’nin 
girişimlerini ve Berlin sürecini 
yapıcı şekilde destekledik. Bu hafta 
sonu Berlin’de yapılacak zirve ile 
ilgili gerek Sayın Putin gerek şah-
sım gerekse Sayın Conte de Berlin’e 
katılma noktasında şu anda karar-
lılığımız var” diye konuştu. 

MERKEL’IN TRAFIĞI
Geçen eylülde, Libya için Berlin 

zirvesinin düğmesine basan Al-
manya Başbakanı Angela Merkel 

ise İstanbul’daki ateşkes çağrısın-
dan sonra Rusya’ya gitti, Putin ile 
görüştü. Hafter, tam da o saatlerde 
ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

Bu temaslar sürerken Libya 
UMH Başkanlık Konseyi Başkanı 
Fayiz es-Sarraj önceki gün, yeni-
den Türkiye’deydi. Sarraj, Erdo-
ğan ile görüştü. Erdoğan aynı gün 
Almanya’da bir zirve düzenlemeye 
hazırlanan Angela Merkel’le de bir 
telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İstanbul’da Putin ile yaptığı ateş-
kes çağrısının ardından Almanya, 
İngiltere, İtalya, Libya liderleri ve 
BM temsilcileriyle bir telefon dip-
lomasisi yürüten Erdoğan ise şim-
di. Berlin zirvesine hazırlanıyor.

GÖZLER BERLIN ZIRVESINDE
Kalıcı ateşkes için mutabakat im-

zası bugün atılırsa Libya’da barış 
sürecinin son dönemeci Berlin için 
tüm koşullar tamamlanmış olacak. 
Erdoğan Berlin'deki konferansa 
katılmak üzere 19 Ocak'ta Alman-
ya'ya gidecek. Merkel de, zirve ön-
cesi detayları ele almak üzere bu 
ay içinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

AB’den  
‘Rol  

çalmayın’ 
uyarısı

Erdoğan’ın 
danışmanından 
Mısır çıkışı: 
Masaya oturmalıyız

TÜRKİYE’DE ATEŞKES ÇAĞRISI, RUSYA’DA 
İMZA SÜRECİ, ALMANYA’DA BARIŞ ZİRVESİ

SON VIRAJ BERLIN

ANLAŞMA 
IMZALANMADI
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TAHRAN’DAKI Azadi 
Meydanı’nda yaşanan olay-
lara ilişkin dün sosyal med-
yaya düşen görüntülere 
uluslararası kamuoyundan 
da tepkiler yükseldi.

Görüntüler ilk olarak New 
York merkezli İran İnsan 
Hakları örgütü’ne gönderil-
di. Orijinalliği teyit edilen 
bir videoda gazdan kaçan 
insanların ‘Diktatöre ölüm’ 
diye bağırdığı duyuluyor. 
Bir başka videoda ise baca-
ğından vurularak yaralan-
mış olan bir kadının olay 
yerinden taşınarak götürül-
düğü görülüyor.

Siyah üniformalı ve kasklı 
polis kuvvetlerinin Pazar 
günü pek çok meydanda bu 
tür önlemler aldığı rapor 
edilirken Devrim Muha-
fızları üyelerinin şehirde 

motosikletler ve sivil kı-
yafetlerle devriye gezdiği 
aktarılıyor.

ÖRTBAS ÇABASI 
IRANLILARI 
ÖFKELENDIRDI

Geçtiğimiz Çarşamba günü 
Ukrayna Havayolları’na 
ait bir uçak İran üzerinde 
düşmüş ve içerisindeki 176 
yolcu ve mürettebat hayatı-
nı kaybetmişti. İran rejiimi 
olayı üç gün boyunca örtbas 
etmeye çalışmış ancak daha 
sonra ortaya çıkan veri ve 
kanıtlar ışığında geri adım 
atarak yanlışlıkla füze ile dü-
şürüldüğünü kabul etmişti.

İran ABD’nin General 
Kasım Süleymani’yi öldür-
mesinin ardından Irak’taki 
iki ABD üssüne füze atmış 
ve bu karşılık sonrası olası 

bir ABD cevabına karşı üst 
düzey alarma geçmişti. Üs-
lere yapılan saldırıda ABD 
hiçbir kayıp vermediği için 
misilleme olmamış ve ABD 
sadece yeni yaptırımlar uy-
gulanacağını açıklamıştı.

IRAN DEVLET 
TELEVIZYONUNDA 
ISTIFA

Uçağın içerisinde yurtdı-
şında okuyan ve akademik 
çalışmalar yapan İranlılar 
ile onlarla birlikte İran’ı 
ziyaret eden Kanadalılar 
bulunuyordu. Olayın üze-
rinin kapatılmak istenmesi 
yas tutan İranlıları daha da 
öfkelendirdi. İran devlet te-
levizyonunda çalışan iki kişi 
olayla ilgili haberlerin san-
sürlenmesi ve çarpıtılması 
nedeniyle istifa etti.

VAHAP
COŞKUN

İran’ın keskin bir devlet aklının olduğu 
düşüncesi birçok kişi ve kesim tarafın-
dan paylaşılır.

Buna göre İran, her konuyu ince eler 
sık dokur. Meseleyi bütün ayrıntılarıy-
la göz önünde bulundurur. Muhatabı 
olan aktörlerin güçlü ve zayıf yanlarını 
değerlendirir, uygun bir yol haritası 
belirler. Herhangi bir adım atmadan çok 
yönlü hesaplamalar yapar, askeri ve 
diplomatik bütün araçları kullanır ve o 
adımı kendisi için en doğru olan zaman-
da atar.

İranlıların müzakere masalarından 
hep kazançlı çıkmasının altında, bu za-
mana içinde kurumsallaşan ve incelikli 
hale gelen aklın yattığı belirtilir.

Böylesine zarif ve güçlü bir devlet 
aklına herhalde en çok kriz anlarında 
ihtiyaç duyulur. Eğer gerçekten böyle 
bir akıl varsa, ondan hemen devreye 
girmesi, krizi gerçekçi bir şekilde tanım-
laması, alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmesi, hem kitlelerin güvenini kazana-
cak yöntemleri bulması hem de yönetimi 

krize gerekli kıldığı bir tarzda harekete 
geçirmesi beklenir. Kriz ancak böyle 
yönetilebilir ve krizin doğurması muhte-
mel zararları ancak bu şekilde asgariye 
düşürülebilir.

Rejimin has evladı Ne var ki İran’ın 
o çok abartılan devlet aklı son iki hafta 
içinde adeta çuvalladı. Yaptıkları hiçbir 
hamle yerini bulmadı, tersine bir bume-
rang gibi dönüp rejimin kendisini vurdu. 
İran, önce Haşdi Şabi eliyle ABD’nin Irak 
büyükelçiliğini kuşattı ve Washington’un 
1979’daki derin travmasını harekete 
geçirdi. Trump, buna İran’ın bölgede 
nüfuzunu artırmaya yönelik bütün dış 
operasyonlarını yöneten Kasım Süley-
mani’yi vurarak cevap verdi. Rejimin 
yayılmacı siyasetini temsil eden has 
evladının -Bağdat’ta ve yanındakilerle 
birlikte- havaya uçurulması, İran’ı güç 
bir duruma düşürdü.

Tahran, içine düştüğü zorluktan 
çıkmak için önce cenaze törenini ABD’ye 
karşı toplu bir karşı çıkışa çevirmeye 
kalkıştı. Süleymani’nin tabutu şehir 

şehir gezdirildi, her yerde halkın ABD’ye 
karşı nefret bileylenerek rejimin arkasın-
da saf tutmaları sağlanmaya çalışıldı. 
Fakat yönetim, defni iyi organize ede-
mediği için, çıkan izdihamda onlarca 
İranlı hayatını kaybetti, yüzlerce İranlı da 
yaralandı.

Ardından İran, Irak’ta ii üsse füze 
ile saldırdı. Kamuoyuna, Irak’taki ABD 
üslerinin vurulduğu ve 80 ABD askerinin 
öldürüldüğü söylendi. Oysa Irak’ta ABD 
üssü yoktu; vurulanlar koalisyon güçleri-
nin konuşlandığı Irak üsleriydi. İlk anda-
ki heyecan dağılınca, İran’ın saldırıdan 
önce Irak’ı haberdar ettiği, Irak’ın ABD’yi 
uyardığı ve ABD’nin de bu üsleri boşalt-
tığı ortaya çıktı. Keza akabinde ABD, 
tek bir askerinin bile zarar görmediğini 
açıklayarak İran’ı yalanladı.

Masumların katli Füze saldırısının 
yapıldığı gün Tahran-Kiev seferi yapan 
Ukrayna Havayolları’na ait bir yolcu 
uçağı düştü, düşen uçaktan kurtulan 
olmadı, 176 insan can verdi. Yolcuların 
büyük bir bölümü, çoğunluğu Kanada 

‘da olmak üzere başka ülkelerde okuyan 
ve çalışan İran vatandaşlarıydı. Uçağın 
düşmesinin füze saldırısı ile aynı saatle-
re denk gelmesi, kafalarda birtakım soru 
işaretlerine sebep verdi. Başta Kanada 
olmak üzere birçok, uçağı düşmesinden 
İran’ın füze saldırısının sorumlu olabile-
ceğini belirttiler.

Tahran, hemen inkâr etti; uçağın 
düşmesiyle bir bağlantılarının bulunma-
dığında, herhangi bir sorumluluklarının 
olmadığında ısrar ettiler. Lakin bugünün 
dünyasında ve bugünün teknolojisiyle 
böylesine trajik bir olayı karanlıkta bı-
rakmanın imkânı yoktu. Nitekim Kanada, 
ABD ve İngiltere, istihbari ve teknik 
bilgilerin, uçağı İran’ın düşürdüğünü 
açıkladı.

Ukrayna’dan gelen uzmanların yap-
tıkları incelemeden vardıkları netice de 
aynıydı. Artık olayın gizlenebilecek bir 
tarafı kalmadığında, İran itiraf etmek 
zorunda kaldı. Hamaney ve Zarifi, 
Devrim Muhafızlarını sebebiyet verdiği 
felaketi kabul edip özür dilediler, çok bü-

yük bir üzüntü duyduklarını r ve gerekli 
soruşturmanın başlatıldığını söylediler.

Hem 176 masumun katledilmesi hem 
de buna dair üç gün boyunca bütün 
dünya kamuoyuna açık açık yalan söy-
lenmesi, içte ve dışta İran’a karşı olan 
öfkeyi kabarttı. Rejim karşıtları sokağa 
indi, “yalancılar” “diktatör”, “istifa” 
çığlıkları eşliğinde büyük gösteriler 
yapıldı.

Bu gösterilerin rejimi ne kadar sar-
sacağını zaman gösterecek. Ancak 
hâlihazırda meydanda, aşırı bir önem 
atfettiği bir cenazeyi bile doğru dürüst 
defnedemeyen, halkın gazını almak 
için boş tarlalara saldırılar düzenleyen, 
bir yolcu uçağını düşmanı sanarak bir 
faciaya imza atan, bütün bu süreçte 
hem halkına hem de dünyaya sürekli 
olarak yalan söyleyen ve yalanları tek tek 
çürütülüp yüzüne vurulan bir devlet var. 
Panik halinde peşi sıra bu kadar ağır 
yanlılar yapan bir devletin sağlam bir 
aklı olduğundan ya da akılla işlediğin-
den pek söz edilemez herhalde!

DEVLET AKLI YA DA AKILSIZLIĞI

İRAN’DA ÖFKE BÜYÜRKEN DEVRİM MUHAFIZLARI SOKAĞA İNDİ

‘Gerçek mermi’ 
görüntüleri ortalığı 

karıştırdı
Ukrayna uçağının 

düşürülmesinin 
ardından 

Iran’da rejim 
muhaliflerinin 

eylemleri 
büyüyünce Devrim 

Muhafızları 
sokağa çıktı. 

Internete düşen 
son görüntüler 
Iran polisinin 

protestoculara 
ateş açtığını 

gösteriyor. Iran 
yönetimi ise 
suçlamaları 

reddetti.

‘ABD’nin gözü 
üzerinizde” yanıtı
‘PROTESTOCULARI 
ÖLDÜRMÜYORUZ’

İran polisi, Ukrayna uçağını 
yanlışlıkla düşürüldüğünün 
Tahran yönetimi tarafından iti-
raf edilmesinin ardından patlak 
veren protestolarda eylemcilere 
ateş açtığı suçlamasını reddetti. 
Tahran Emniyet Müdürü Hü-
seyin Rahimi, sosyal medyada 
yayılan görüntülerin ardından 
“Polis protestolarda kesinlik-
le ateş açmadı çünkü başkent 
polisine itidal gösterme talimatı 
verildi” açıklaması yaptı.

TRUMP’IN TIMSAH GÖZYAŞI
İran hükümet sözcüsü Ali Re-

bii ise Trump’ın attığı “Protes-
tocuları öldürmeyin, ABD’nin 
gözü üzerinizde’ tweet’ine tepki 
gösterdi. Rebii, İran halkının 
‘Trump’ın Süleymani’yi öldür-
düğünü unutmayacağını’ söy-
ledi; ABD Başkanı’nın endişe 
beyan ederken aslında ‘timsah 
gözyaşları döktüğünü’ söyledi.

Ankara ile Şam 
Moskova’da 

masaya oturdu
Irak’ı işgalinde ‘Kitle imha 

silahları var’ gerekçesini kulla-
nan ve ellerinde delil de olduğunu 
söyleyen ABD yönetimi, Süleymani 
suikastında da aynı yöntemi kul-
lanmış olabilir. 

ABD’nin Iranlı komutan Kasım 
Süleymani’yi öldürme gerekçesi 
üzerindeki tartışmalar sürerken 
Washington’dan bu konudaki 
şüpheleri artıracak bir açıklama 
geldi. ABD Savunma Bakanı Mark 
Esper, ABD’nin dört büyükelçiliği-
nin saldırı tehdidi altında olduğu 
için Süleymani’nin öldürüldüğünü 
belirten Başkan Donald Trump’ın 
sözlerine “katıldığını” ancak bu 
istihbaratı doğrulayacak net bir 
kanıt olmadığını açıkladı.

2003 yılında Irak’ın işgali ön-
cesinde ABD yönetimi, Saddam 
yönetiminin elinde kitle imha 

silahları olduğunu duyurmuş, bunu 
‘kanıtlayan’ raporlar işgale daya-
nak yapılmıştı. Işgalin ardından ise 
o raporların gerçeği yansıtmadığı 
ortaya çıkmıştı.

Esper, “Başkan’ın dört büyü-
kelçilikle ilgili söyledikleri, benim 
de inandığım şeyler. Muhtemelen 
bölgedeki elçilikleri hedef alacak-
larına, alabileceklerine inandığını 
söyledi” dedi. Esper, bu doğrul-
tuda açık bir kanıt olup olmadığı 
yönündeki soruya ise “Dört büyü-
kelçilikle ilgili bir kanıt görmedim” 
yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanı, “Başkan 
da hiçbir zaman dört büyükelçi-
likle ilgili kesin bir kanıt olduğunu 
söylemedi” ifadesini kullandı.

Trump geçen Perşeme günü 
yaptığı açıklamada, “Yaptık 
çünkü büyükelçiliğimizi havaya 

uçurmak istiyorlardı” demişti. 
ABD Başkanı ertesi gün ise “Muh-
temelen dört büyükelçiliğimizi 
hedef alacaklarını zannediyo-
rum” ifadesini kullanmıştı. ABD 
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da 
Süleymani suikastının gerekçesi-
ne yönelik tartışmalara “nokta” 
koymak için yaptığı açıklamada, 
“Gerçekleşmesi yakın bir tehdit 
konusunda kesin bilgi sahibiydik. 
Ve bunun içinde ABD büyükel-
çiliklerine yönelik saldırılar da 
vardı. Bu kadar. Nokta” demişti.

2003 yılında Irak’ın işgali 
öncesinde ABD yönetimi, Saddam 
yönetiminin elinde kitle imha 
silahları olduğunu duyurmuş, 
bunu ‘kanıtlayan’ raporlar işgale 
dayanak yapılmıştı. Işgalin ar-
dından ise o raporların gerçeği 
yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.

Süleymani için de delil yokmuş
Suriye resmi haber ajansı Sana 

Moskova’da Türkiye Suriye Rusya üçlü 
toplantısı yapıldığını toplantıya Türki-
ye adına MİT Başkanı Fidan’ın Suriye 
adına ise Ulusal Güvenlik Büro Başkanı 
Tümgeneral Ali Memlük’ün katıldığını 
duyurdu.

Sana’da yer alan habere göre Şam 
Ankara’dan Suriye’nin toprak bütünlü-
ğüne saygı göstermesini ve toprakların-
dan tam olarak çekilmesini istedi.

Şam’ın bir başka talebi de İdlip konu-
sundaydı. Suriyeliler Hakan Fidan’dan 
Türkiye’nin Soçi mutabakatının gereğini 
yapmasını, bölgeyi silahlardan ve terö-
ristlerden arındırmasını, Halep Lazkiye ve Halep Hama 
yollarının açılmasını talep etti.

Haberde toplantıya katılan Rus yetkililerin isimlerine 
ilişkin bir bilgi yer almadı. 
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Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) havayolları, seya-
hat acenteleri ve konak-
lama ile ilgili yurt dışına 
ilişkin harcamalarda tak-
sitlendirme sürelerinin 6 
aydan 3 aya düşürüldüğü-
nü açıkladı.

BDDK'nın yaptığı 
açıklamada “BDDK'nın 
10.01.2020 tarihli ve 8791 
sayılı Kararı ile Banka Kart-
ları ve Kredi Kartları Hak-
kında Yönetmeliğin 26'ncı 
maddesinin 7'nci fıkrası 
uyarınca, 11.01.2019 ta-
rihli ve 8198 sayılı Kurul 
Kararı ile belirlenen kredi 

kartlarında taksitlendirme 
sürelerinin; havayolları, 
seyahat acenteleri ve ko-
naklama ile ilgili yurt dışı-
na ilişkin harcamalarda 6 
aydan 3 aya düşürülmesine 
karar verilmiştir” ifadeleri 
kullanıldı.

Bu değişikliğin özellikle 
yurt dışı turlar düzenleyen 
seyahat acenteleri üzerinde 
etkisi olacaktır. BDDK’nın 
bu adımının gerekçeleri 
arasında iç turizme destek 
vermek ve yurt dışına çıka-
cak dövizin önüne geçmek 
olabilir. Ancak bu hedef ne 
kadar gerçekleşir zaman 
içerisinde göreceğiz.

DOÇ. DR. 
IBRAHIM
TURHAN

CARI FAZLA 
DÖNEMI 

SONA ERDI
Dün Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından Kasım 2019 
dönemine ilişkin ödemeler 
dengesi verileri açıklandı. 
Buna göre, 2018'in kasım 
ayında 1 milyar 41 mil-
yon dolar fazla veren cari 
işlemler hesabı, 2019'un 
aynı döneminde 518 milyon 
dolar açık verdi. Bunun 
sonucunda 12 aylık cari iş-
lemler fazlası 2 milyar 725 
milyon dolar oldu. 

Cari dengenin eksiye 
dönmesinin nedenlerini şu 
maddelerle sıralayabiliriz: 

• 2018 yılının kasım ayın-
da 412 milyon dolar fazla 
veren ödemeler dengesi 
tablosundaki dış ticaret 
dengesi kaleminin geçen 
yılın aynı ayında 1 milyar 
111 milyon dolar açık ver-
mesi

• Hizmetler dengesi kay-
naklı net gelirlerin 71 mil-
yon dolar azalarak 1 milyar 
601 milyon dolara ve ikin-
cil gelir dengesi kaynaklı 
net gelirlerin 90 milyon 

dolar düşerek 129 milyon 
dolara gerilemesi

BÜYÜME ILE CARI 
DENGE ILIŞKISI

Ekonominin yeniden cari 
açık vermeye başlamasının 
temel sebebi ekonomide 
yaşanan hareketlenme 
ve dış ticaret dengesinde 
yaşanan genişleme oldu. 
2018’in sonundan başla-
yarak yaşanan ekonomik 
durgunluk döneminde eko-
nomideki daralmaya para-

lel olarak, dış ticaret açığı 
azalmış cari hesap ise fazla 
vermeye başlamıştı. An-
cak son aylarda ekonomide 
yaşanan hareketlenme dış 
ticareti de etkiledi. Buna 
göre dış ticaret dengesi 
Kasım 2018’de 412 milyon 
dolar açık verirken Kasım 
2019’da 1.1 milyar dolar 
açık verdi. Aynı süreçte 
ekonomi de 3 aylık daral-
manın ardından 2019’un 
üçüncü çeyreğinde yüzde 
0.95 büyüdü.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi dün yüzde 1.9 
yükselişle 120,853.75 puana çıktı ve kapanış fiyat-
larına göre rekor kırdı. Endeksin bundan önceki 
rekor seviyesi Ocak 2018'de görülen 120,845 pu-
andı. Rekorun gelmesinde öncülük eden hisseler 
Garanti Bankası, Akbank ve Erdemir hisseleri oldu. 
Borsanın yükselmesinin ana nedenleri İran – ABD 
krizinde tansiyonun şimdilik düşmesi ve bunun 
küresel risk iştahını artırması olarak sıralayabiliriz.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfede-
rasyonu (Kamu-Sen) Ar-Ge Merkezi'nce hazırlanan 
asgari geçim endeksinin Aralık ayı sonuçlarını 
açıklandı. Araştırmaya göre, dört kişilik ailenin 
asgari geçim haddi bu dönemde bir önceki dönem-
de göre yüzde 0.56 artarak 6 bin 897 lira 69 kuruş 
oldu. Çalışan tek kişinin açlık sınırı bir önceki aya 
göre yüzde 0.41 artarak 2 bin 636 lira 64 kuruş, 
yoksulluk sınırı ise 3 bin 408 lira 93 kuruş oldu. 
Yine aynı araştırmada, dört kişilik ailenin orta-
lama gıda ve barınma harcamaları toplamı 2 bin 
560 lira 66 kuruş, sağlık kuruluşlarının belirlediği 
gibi sağlıklı biçimde beslenebilmesi için gerekli 
harcama tutarı ise günlük 51 lira olarak hesapladı.

“ENFLASYON FARKI DEMEK EN IYI 
IHTIMALLE SIFIR ZAM DEMEKTIR”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 
yaptığı açıklamada, memur ve emekliye ek zam 
verilerek piyasalara can suyu sağlanması gerekti-
ğini söyledi.

“Zaten enflasyon farkı demek en iyi ihtimalle 
sıfır zam demektir. Bugün dört kişilik bir ailenin 
aylık zorunlu harcamaları ortalama memur maaşı-
nın neredeyse iki katına yükselmiştir. Dolayısıyla, 
her ay memur bir maaşı tutarında içeriye girmek-
tedir. Hazine ve Maliye Bakanı ülke ekonomisinin 
yüzde 5 büyüyeceğini ifade etti. Herkes küçülme 
beklerken ekonominin büyüdüğü görüldü. Ekono-
mi büyürken pastadan memurun, işçinin, asgari 
ücretlinin aldığı pay küçülüyorsa ya da aynı kalı-
yorsa burada gelir dağılımı bozuluyor demektir. Bu 
bağlamda, sıfır zam doğuran enflasyon endeksli 
artışlardan bir an önce vazgeçilmesi zorunluluk 
haline geldi. Memur ve emekliye ek zam verilerek 
piyasalara can suyu sağlanmalıdır. Bu bir dilek 
değil, zarurettir.”

Kamu-Sen: 
Yoksulluk sınırı 
3 bin 408 lira

BİST 100 KAPANIŞ 
REKORU KIRDI

YURT DIŞI SEYAHAT HARCAMALARINDA
TAKSIT SINIRI 3'E INDI

Kamu kesimi açıkları Türkiye’nin 
uzun yıllar başını ağrıtmış bir sorundur. 
2002’den itibaren kararlılıkla uygula-
nan doğru politikalar sayesinde hem 
bütçe hem finansman maliyeti hem de 
borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya 
(GSYH) oranı konusunda kayda değer 
iyileşme sağlanmıştı. Birkaç yıl önce-
sine kadar dost-düşman herkes kamu 
maliyesinin ekonominin en güçlü çapa-
larından biri olduğunu kabul ediyordu. 
Şimdiyse ne yazık ki 2020’ye ilişkin öne 
çıkan risk unsurlarından biri.

2008’de yazdığım “Why did it work 
this time: a comparative analysis of 
transformation of Turkish economy after 
2002” (Bu defa neden başarılı oldu: 
2002 sonrasında Türkiye ekonomisini 
dönüşümü) makalesinde, 1980 sonra-
sında Türkiye’de uygulanmaya çalışılan 
ekonomik reform programlarını karşı-
laştırmış, 80’li ve 90’lı yıllardaki reform 
girişimlerinin neden kalıcı olamadığını, 
2002 sonrasındaki programın başarısını 
sağlayan etkenleri incelemiştim. Çalış-
mada, Türkiye’de ekonomik istikrarın en 
önemli unsurlardan birinin mali disiplin 
olduğu açıkça ortaya çıkmıştı.

Türkiye’nin kayıp on yılları olarak 

tanımladığım 1990’ların son iki yılında 
kamu açığı milli gelirin sırasıyla yüzde 
15,9’u ve 24,5’i olarak gerçekleşmişti. 
Devlet harcamalarındaki sorumsuz tavır, 
bütçe destekleriyle ekonomik refahın ar-
tırılabileceği hayali Türkiye’ye çok pahalı-
ya mal olmuştu. 1992’de GSYH’ya oranla 
yüzde 5,4 seviyesinde olan bütçedeki faiz 
harcamalarının ağırlığı 1999’da yüzde 
20’ye çıkmıştı. Her 100 TL vergi gelirinin 
72’si faiz harcamalarına gidiyordu. 2001 
yılında ise faiz ödemeleri vergi gelirlerini 
aştı. AB tanımlı kamu borç stokunun GS-
YH’ya oranı yüzde 90’dan fazla, iç borcun 
ortalama vadesi 9 ay civarındaydı.

2016’ya geldiğimizde ise GSYH’ya 
oranınla faiz harcamalarını yüzde 2’nin, 
borç stokunu yüzde 30’un altına çekme-
yi başarmış bir ekonomiydik. 2017’de 
halkoylaması, 2018’de genel seçim ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimi Hükümet 
üzerinde siyasal baskı oluşturdu. Eko-
nomi de 2016’nın ortasından beri kötü 
gidiyordu. Sonuç olarak fiyat istikrarı ve 
mali disiplin gibi konular rafa kaldırıldı 
ve büyümeyi desteklemek amacıyla kamu 
harcamalarına yüklenildi. Aynı dönemde 
kamu hesaplarındaki şeffaflığı ve bütçe 
birliği ilkesini zedeleyecek adımlar arkası 

arkasına atılıyordu. Doğru kullanıldığın-
da yararlı olabilecek kamu-özel kesim 
işbirliği modeli harcamaların gizlenmesi-
ne, Türkiye Varlık Fonunun işlemleri etkin 
denetimin işlevsizleşmesine yol açtı.

Merkezi yönetim program tanımlı faiz 
dışı harcamaları son üç yılda yüzde 
50’den fazla artış kaydetti. Merkez Ban-
kasından kâr payı, vergi ve yedek akçe 
adı altında 90 milyara yakın olağanüstü 
kaynak aktarılmış olmasına karşın 2019 
yılında Hazine nakit açığı 130 milyarın 
üzerinde gerçekleşti. Bir seferlik gelir-
leri ve harcamaları dışarıda bırakması 
dolayısıyla daha anlamlı olan program 
tanımlı faiz dışı denge GSYH’nın yüzde 
3’ünden fazla açık veriyor.

Geçmişte bütçe açığının çok daha 
yüksek olduğu dönemler yaşandı. Örne-
ğin 2001’de bütçe GSYH’nın yüzde 16,5’i 
kadar açık verdi ama o açığın sebebi 
aşırı yüksek faiz harcamalarıydı. Faiz dışı 
denge yüzde 5,5 fazla vermişti. 2002’de 
bütçe açığı %14,6 idi ama faiz dışı fazla 
vardı (yüzde 3,7).Program tanımlı faiz 
dışı açığın en yüksek olduğu yıl 2009’du. 
O dönemde merkezi yönetim bütçe açığı 
GSYH’nın yüzde 5,5’i olurken program 
tanımlı faiz dışı açık da yüzde 1,5 olarak 

gerçekleşmişti. Bu yıl tüm zamanların en 
korkunç maliye rekoru kırılmış oldu.

Faiz harcamaları da artıyor. 2017 
sonunda 56,7 milyar olan faiz harca-
maları geçen yıl 100 milyara dayandı. 
Önümüzdeki yıl için öngörülen tutar ise 
yaklaşık 140 milyar! 2019’da ödemesini 
yapacağımız her 100 TL kamu borcu 
için 132 TL yeni borçlanma yaptık. Bu, 
2001 krizi sonrası en yüksek borç çe-
virme oranı.2016’ya kadar yüzde 90’ın 
altında olan borcu borçla ödeme oranı 
2017’de büyümeyi teşvik etmek ama-
cıyla bütçe disiplini bozulduğundan beri 
yüksek seyrediyor. Geçtiğimiz iki yılda 
da yüzde 98 ve 125 olmuştu.

2020’de kamu maliyesi risk demiştik. 
Somut verilerle açıklayalım. Bu yılın ilk 
üç ayında vadesi gelen Hazinenin borç 
geri ödemesi 90 milyar civarında. Geçen 
yıl kanunla Ocak ayına alınan Merkez 
Bankasının avans ödemesi rahatlık 
sağlayacak olsa da yine de 75 milyar 
borçlanmak gerekecek. Tabii bu arada 
henüz yapılacak harcamalardan kay-
naklanacak bütçe açığından bahsetmi-
yoruz. 2020’de toplam iç borç stokunun 
yaklaşık beşte birinin vadesi doluyor ve 
bunun çevrilmesi gerekecek.

Hükümetin önünde iki yol var; ya 
iktisat biliminin, yıllar boyu oluşturulan 
finansal tecrübenin sesine kulak verecek, 
aklın gereğini yapıp bu çıkmaz yoldan 
çıkacak veya son dönemdeki irrasyonel 
politikalara devam ederek keyfî müdaha-
lelerle piyasaları baskı altında tutmaya 
çalışacak. Gönlümüz sağduyunun hâkim 
olmasından yana ama ne yazık ki bunun 
emaresi görünmüyor. Piyasalarda oluş-
ması gereken faizi güven veren, öngörü-
lebilirliği artıran doğru politikalarla değil 
talimatla düşürme inadı sürerse, Merkez 
Bankası hoyratça yıpratılmaya, karşılıksız 
para basarak harcamalar karşılanmaya 
çalışılırsa sonuçta bizi zor günler bekliyor.

Son dönemde siyasal gerekçelerle 
yıpratılmaya çalışılsa da büyük düşünür 
Karl Popper’in kazandırdığı “açık toplum” 
kavramı önemlidir. Açık toplumlar açık 
piyasalarla, açık ekonomilerle mümkün 
olur. Otoriter yönetimler toplumu kapadık-
ça bütçeyi açmak mecburiyetinde kalır. 
Bütçenin açık vermemesinin teminatı ver-
gi bilincine sahip vatandaşların oluştur-
duğu açık toplumdur. Kapalı toplum-açık 
bütçe formülünün ne gibi felaketlere yol 
açabileceğini kabul etmemekte direnenle-
re 1990’lı yıllara bakmalarını öneririm.

Toplum açık olsun, bütçe değil!..
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IZMITLI YENI AYTEN  
ILK ÇEYREKTE GELIYOR

KORELİ otomotiv devi Hyundai’nin denizaşırı 
ülkelerdeki ilk üretim merkezi olan Hyundai 
Assan İzmit Fabrikası, A segmentinin (mini) 
Türkiye’de lider modeli olan yeni i10’u (Ayten) 
üretmeye başladı. Avrupa’da tasarlanan, geliş-
tirilen ve İzmit’te üretilerek 45’ten fazla ülkeye 
ihraç edilecek yeni i10, bölge pazarının ihtiyaç-
ları için üretilmiş kompakt bir şehir otomobili 
olarak dikkat çekiyor. Yeni i10 yılın ilk çeyre-
ğinde Türkiye ve Avrupa’da satışa sunulacak.

Isveçli Volvo hem otomobillerinde hem de 
fabrikalarında karbon ayak izini sıfırlayacak

SADECE INSANLARI DEĞIL 
GEZEGENI DE KORUYACAK

Isveçli Volvo, kurulduğu yıl-
lardan itibaren insanlar için 

güvenlik konusundaki sürdürü-
lebilir yaklaşımını artık gezege-
nimizin de güvenliğini sağlaya-
cak şekilde geliştiriyor. Bunun 
için hem otomobillerinin hem 

de üretim tesislerinin iklim 
nötr yani sıfır karbon ayak izi-

ne sahip olmasını hedefledi.  

Şarjlı hibritle
pompayı unuttum!

Uluslararası başarı 

TÜRKİYE’de de tamamen elektrikli otomobiller için çok 
çekici bir vergi sistemi bulunduğundan bahseden Sabri 
Sözen şöyle konuştu: “Tam elektrikli otomobillerin tam 
manası ile hayatımıza girmelerine henüz zamanımız oldu-
ğunu düşünüyorum. Şarj istasyonu ağı ve regülasyonları 
henüz beklentileri karşılamadığından, vergi avantajına 
rağmen, insanların bu otomobillere yönelmesi henüz 
istenen seviyede değil. Bu açığın en kısa sürede kapana-
cağı inancındayım. Bu süre zarfında beklentimiz, plug-
in-hybrid yani şarj edilebilir elektrikli motoru yanında aynı 
zamanda içten yanmaları motoru da olan ama elektrikli 
motoru sayesinde 50 km’ye kadar sadece elektrikle gitme 
imkânı veren otomobillere de teşvikler sunulması. Ken-
dimden örnek verirsem eğer kullandığım şarjlı hibrit araç 
sayesinde uzun süredir benzin istasyonuna uğramıyorum. 
Aracım sadece elektrikle 45 km menzile sahip. Bu da 
evden-işe, işten-eve benim için yeterli.”

 ‘GÜVENLİ otomobil’ deyince akla 
ilk gelen markalarından biri olan 
Volvo, 2020’den itibaren piyasaya 
sunacağı yeni nesil otomobillerinde 
meydana gelecek kazalarda 
ölüm oranını sıfıra indirmeyi 
hedeflemişti. Yani tüm dünyaya 
otomobillerinden kaynaklı bir 
ölüm yaşanmayacağını garanti etti. 
İsveçli marka şimdi bir adım daha 
ileri giderek sadece insanları değil 
gezegeni de koruyacağını deklare etti. 
Bu bağlamda hem otomobillerinin 
hem de üretim tesislerinin kısa 

vadede tamamen iklim nötr olması 
hedeflendi. Volvo Türkiye yönetimi, 
hem bu yeni stratejilerini anlatmak 
hem de 2019 yılını değerlendirmek 
için Hatay’da açılan dünyanın ilk 
müze oteli ‘The Museum Hotel 
Antakya’da bir basın buluşması 
gerçekleştirdi. 

DÜNYA KAYNAKLARI ÖNEMLI
Ürettikleri otomobillerin insanların 

güvenliğini en üst noktada sağladı-
ğını kaydeden Volvo Türkiye Genel 
Müdürü Sabri Sözen, bunun yanı sıra 
her zaman dünya kaynaklarını da dü-
şünerek oluşturdukları çevre bilinci 
yaklaşımlarının gelecek stratejilerine 
yön verecek en büyük değer olduğu-
nu söyledi. Sözen, “Kurulduğumuz 
yıllardaki insanlar için güvenlik ko-
nusundaki sürdürülebilir yaklaşımı-
mızı, artık gezegenimizin de güvenliği 
sağlayacak şekilde geliştiriyoruz. Yani 
biz artık sadece insanları değil geze-
geni de koruyan bir yaklaşım içinde-
yiz” dedi. Sözen, bunun için İsveçli 

markanın hedeflerini şöyle sıraladı:

BALIK AĞINDAN DÖŞEME
 • 2025’te her bir otomobilimiz için 

karbon ayak izini %40 azaltmayı, 
2040’ta ise tamamen iklim nötr ol-
mayı hedefliyoruz.

• Skövde’deki fabrikamız 2018 iti-
barıyla iklim nötr olurken, tüm fabri-
kalarımız 2025 itibarıyla yenilenebilir 
enerji kullanacak ve iklim nötr ola-
cak. Gent fabrikamızda hali hazırda 
var olan rüzgar gücünün yanı sıra 15 
bin güneş paneli kuruldu.

• 2025 itibarıyla otomobillerimizde 
kullandığımız plastik malzemelerin 
en az %25’i geri dönüştürülmüş mal-
zemeden olacak. 

• İç halı döşemeleri %100 geri dö-
nüştürülmüş balık ağından üretiliyor.  

• Bagaj içi döşemeleri tamamen 
tüketici atıklarından geri dönüştürül-
müş malzemelerden üretiliyor. 

• 2 farklı kumaştan oluşan iç döşe-
melerimizin her biri geri dönüştürül-
müş şişelerden üretiliyor.

EMRE 
ÖZPEYNIRCI

2017’de Volvo Türki-
ye’nin ilk Türk Genel Mü-
dürü olan Sabri Sözen, 
Türkiye’yi de kapsayan 
EMEA Bölgesi’nin (Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika) Satış-
tan Sorumlu Başkan Yar-
dımcılığı görevine atandı.

VOLVO’nun 2019 yılından sonra 
üretilecek tüm yeni otomobille-
rinde mutlaka elektrikli bir motor 
(mild hybrid, plug-in hybrid, ta-
mamen elektrikli) olacağını duyur-
muştu. Bu stratejiyi pekiştiren bir 
yaklaşımla 2025 yılında global sa-
tışlarının yüzde 50’sinin tamamen 
elektrikli otomobillerden, diğer ya-
rısının ise şarjlı hibrit (plug-in hyb-
rid) ve hibrit (mild hybrid) otomo-
billerden oluşacağını açıkladı. 2025 
yılında dünyaya paralel Türkiye’de 

sattıkları tüm modellerin de elekt-
rikli versiyonu olacağını kaydeden 
Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri 
Sözen, bu hedef için ilk adımları bu 
yıldan itibaren atacaklarını söyledi. 
2020’de 300 adetle şu ana kadar 
bir yılda yapılmış en büyük lüks 
plug-in hybrid satışını gerçekleşti-
receklerini belirten Sözen, “2020 
yılında ana modellerimizin hepsin-
de kablolu şarj edilebilir plug-in 
hybrid versiyonu sunan ilk marka 
olacağız. XC40’in plug-in versi-

yonunu ikinci yarı gelecek. 2020 
üçüncü çeyrekten sonra tüm S90, 
V90 Cross Country, XC60 ve XC90 
versiyonlarında sadece mild hybrid 
ve/veya plug-in hybrid sunulacak. 
2021’den itibaren ise yüzde elekt-
rikli model satışına XC40 modeli 
ile başlayacağız. 2025’e kadar her 
modelin yüzde 100 elektrikli, şarjlı 
hibrit veya mild hibrit versiyonu 
olacak. Bir başka değişle Türkiye’de 
tüm modelleri elektrikli olan ilk 
marka olacağız” dedi.

Türkiye’de tüm modelleri elektrikli ilk marka olacak
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Ankara’da 2018 Aralık ayında mey-
dana gelen ve dokuz kişinin öldüğü, 
80’in üzerinde kişinin yaralandığı 
yüksek hızlı tren (YHT) kazasına ilişkin 
davanın ilk duruşması Ankara Adliye-
si’nde görüldü. Üçü tutuklu 10 TCDD 
personelinin yargılandığı davada 9 
kişinin ölümüne uzun bir ihmaller 
zincirinin neden olduğu ortaya çıktı.

Ankara’da 13 Aralık 2018 tarihinde 
dokuz kişinin öldüğü hızlı tren kaza-
sına ilişkin 10 sanık hakkında açılan 
davada ilk duruşma Ankara 30’uncu 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

‘HIÇ EĞITIM 
GÖRMEDIM’

Ankara ile Konya arasında sefer ya-
pan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile rayları 
kontrol için bulunan kılavuz trenin 
çarpışması sonucu meydana gelen 
kazada üçü makinist dokuz kişi yaşa-
mını yitirirken onlarca kişi de yaralan-
mıştı. ‘Birden fazla kişinin ölümüne 
ve yaralanmasına neden olma’ suçla-
masıyla 15 yıla kadar hapis cezasıyla 
yargılanan üçü tutuklu yedisi tutuksuz 

toplam 10 sanık duruşmaya katıldı.
Makas değiştirmeyi unuttuğu için 

kazaya sebep olmakla suçlanan tren 
teşkil memuru Osman Yıldırım “Bu 
kazanın oluşum nedeni olan birçok 
zincirin en son halkası olmaktan 
dolayı herkesten özür diliyorum” 
dedi. Makas sisteminin kendisine hiç 
gösterilmediğini söyleyen Yıldırım, 
“İşçilerin mesaisi yüksek olduğu için 
mesai vermemek için çalıştırmıyorlar-
dı. Ben tek çalışacağımı bilmiyordum” 
dedi. Mahkeme heyetinin ‘makası 
yaptın mı’ sorusuna, sanık Yıldırım, 
“Ben yaptığımı sanıyordum yapma-
mışım” dedi. Yıldırım bir avukatın 
“Sinyalizasyon var mıydı? Olsa kaza 
önlenir miydi” sorusuna, “Yoktu. Olsa 
önlenirdi” yanıtını verdi.

‘VICDANEN KENDIMI 
BERAAT ETTIRDIM’

Diğer tutuklu sanık trafik kontro-
lörü Emin Ercan Erbey de ifadesinde 
“Vicdanen kendimi beraat ettirdim. 
En ufak hatam varsa cezaya razıyım” 
dedi. “Makas hareketlerini incele-

yecek hat üzerinde panel var mı” 
sorusuna Erbey, “Hayır inceleyebile-
ceğimiz bir panel yok” yanıtını verdi.

 ‘GENEL MÜDÜR 
BILIYORDU’

Sanıklardan Trafik Servis Müdür 
Yardımcısı Vekili Ergün Tuna da sin-
yalizasyon olmadığını söyledi ve “Mart 
ayından sonra sistemin değiştiril-
mesine karar verildi. İlk etapta kabul 
edilen sinyal sistemi eksiklikleri ile 
beraber alındı. Bu durum genel mü-
dürlük tarafından biliniyordu” dedi.

YHT ANKARA 
MÜDÜRÜ: 
BAŞARILIYIZ

YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, 
“Görevim hızlı tren hatlarının bakımı 
ve işletilmesidir. 250 kilometre hız 
ile işletilen bir bölge. Bu bir hızlı tren 
kazası değil. Bizim işletme sistemimiz 
genel müdürlük tarafından belirlenir” 
diye konuştu. “Tam vaktinde gidip 
tam vaktinde gelen işletim sistemimiz 
var” diyen Yaman, suçsuz olduğunu 
söyledi ve beraatini talep etti.

Sosyal güvenlik uzmanı Ali 
Tezel 'FETÖ'ye destek ver-
mek' suçlamasıyla gözaltına 
alındı. Tezel, boşandığı 
eşinin şikayeti nedeniyle 
gözaltına alındığını söyledi.

İstanbul Başsavcılığı’nın 
talimatıyla polis ekipleri 
dün sabah Ali Tezel’in evine 
gitti. Tezel, sorgulanmak 
üzere İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürüldü. 
Tezel, Emniyet’teki ifadesinin 
ardından serbest bırakıldı. 

Tezel’in sosyal 
medya payla-
şımları nedeniyle 
gözaltına alındığı 
iddia edilmişti. 
Tezel ise “2017 
yılında eski eşim 
FETÖ’cü olduğu-
mu iddia ederek 
şikayette bulunmuştu. Bank 
Asya’da hesabımın olduğunu 
iddia etmiş. Bunun üzerine 
gözaltına alındım” dedi. 
Soruşturmanın takipsizlikle 

sonuçlanacağını 
düşündüğünü söyle-
yen Tezel, “Hidayet 
Karaca (Kapatılan 
Samanyolu TV’nin 
Eski Genel Müdürü) 
ile 6-7 kez telefonla 
görüşmem olmuştu. 
Karaca bana ne 

zaman emekli olacağına dair 
sorular sormuştu. Bu görüş-
meler soruldu” diye konuştu. 
Tezel sözlerini, “Benden FE-
TÖ’cü çıkmaz” diyerek bitirdi.

İstanbul Başakşehir Futbol Ku-
lübü Başkanı da olan İBB Meclisi 
1. Başkanvekili AK Parti’li Göksel 
Gümüşdağ, meclisteki görevini 
bıraktığını açıkladı. Gümüşdağ, 
16 yıldır devam ettiği meclis 1. 
başkanvekilliği görevinden 17 Ocak 
2020 tarihi itibari ile ayrılacağını, 
meclis üyeliği görevine ise devam 
edeceğini söyledi.

İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının ilk 
bileşimi dün yapıldı. Oturumu yöneten İBB 
Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ 
yönetti. Gümüşdağ oturumun sonunda baş-
kanvekilliği görevini bıraktığını açıkladı.

“EVI IHMAL ETTIM”
Gümüşdaş işlerinin yoğunluğuna dikkat 

çekerek “Benim Başakşehir Futbol Kulübüne 
olan tutkumu biliyorsunuz. Kulüpler Birliği 
Başkanlığı, Başakşehir Futbol Kulübü Baş-

kanlığı, bu gazi mecliste 1. Baş-
kanvekilliği ve malum fabrika. 4 
ayrı konudan dolayı zaman zaman 
evi de ihmal ettim” dedi.

GEÇTIĞIMIZ YIL 
ADAY OLMAYACAĞINI 
AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz dönemde İBB Meclisi 
2.Başkanvekili olan Göksel Gümüşdağ, yerel 
seçimler yaklaşırken 2019 yılının şubat ayı 
meclis oturumları sırasında da bir daha bu 
göreve aday olmayacağını açıklamış “15 
yıllık süreç burada tamamlanıyor. Artık sizi 
Başakşehir maçlarında görebilirim” demişti.

Ancak Gümüşdağ, yerel seçimlerde tekrar 
AK Parti'den meclis üyesi adayı gösterilmiş 
ve meclise girmişti. Gümüşdağ, 31 Mart 
seçimlerinden sonra 22 Nisan 2019’da topla-
nan yeni dönemin ilk meclis oturumunda İBB 
Meclisi 1.Başkanvekili olarak seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuş-
masında “Maalesef gençlerimiz genç 
yaşta evlenmiyor. Çoğu 30’u aşkın ev-
leniyor ya da çoğu evde kalıyor.” demiş. 
Öncelikle evlenmeyi tercih etmeyenler 
için kullandığı “evde kalmış” tabirinin 
kırıcılığını ihmal etmeyelim. Bir ülkenin 
Cumhurbaşkanı, insanlarının bir kısmı-
nın özel hayatı hakkında bu tür kırıcı 
kelimeler kullanmamalı.

“30’u aşkın yaşta evleniyorlar” sözü-
nü söylerken, bunun nedenlerini söyle-
meyen, başında olduğu siyasi iktidarın 
bu nedenlere dair sorumluluğunu yok 
sayan bakış açısını sorgulamak gerekli.

Sayın Cumhurbaşkanının özlediği 
“güçlü ailenin” olabilmesi için aileyi 
kuran bireylerin, yani eşlerin, aileyi 
ayakta tutacak ekonomik güce sahip 
olması gerekmiyor mu?

Türkiye’de genç işsizlik oranı ilk 
kez %27’nin üzerine çıktı. Bu sayıya; 
iş aramayan, sorulduğunda; “yüksek 
lisansa başladım”, “askere gitmeyi 
bekliyorum”, “üniversite sınavına 
hazırlanıyorum” diyenler dâhil değil. 
Kaba bir hesapla her üç gençten biri iş 
aradığı halde iş bulamıyor. İşsiz üni-
versite mezunun sayısı ilk kez 1 milyo-
nu aştı. Kayıtlı 4 işsizden birisi üniver-

site mezunu. Yaklaşık 22-24 yaşlarında 
üniversite eğitimini bitiren bir gencin, 
iş bulmadan evlenmesi beklenebilir 
mi? Ya da iş bulamayan, kuracağı ai-
leyi geçindiremeyecek gençlerin evlenip 
aile kurması istenen bir durum mu?

Devlet, Anayasa’nın 49. maddesine 
göre işsizliği önlemeye elverişli 
ekonomik bir ortam yaratmakla 
görevlidir. Ancak gençlere bir an önce 
evlenmelerini tavsiye eden, fakat 
geçinmek için ihtiyaç duydukları işi 
nereden bulacaklarını söylemeyen 
Cumhurbaşkanı bir süre önce “her 
üniversite mezunu iş bulacak diye bir 

şey yok” diyebilmişti.
Şimdi tüm bunları bir araya 

getirelim. İşsizliği önlemekle 
görevli devletin başı durumundaki 
Cumhurbaşkanı, iş bulamadıklarını 
söyleyen gençlere “herkes iş bulacak 
diye bir şey yok” dedikten sonra, iş 
bulamamış bu gençlerin 30 yaşından 
önce evlenmelerini istediğini söylüyor.

Türkiye’de “evlenme yaşı” 
konuşulacak ise; gençlerin kaç yaşında 
evlen(e)mediği değil, çocukların 
cinsel istismardan, erken yaşta 
evlendirilmeden nasıl korunacakları 
konuşulmalıdır. Yasal evlenme 

yaşının neden 16 olduğu, çocukların, 
kendilerine cinsel istismarda bulunan 
kişilerle evlendirilmelerinin nasıl olup 
da önerilebildiği sorgulanmalıdır.

Gençler evlenip evlenmeyeceklerine 
kendileri karar verebilir. Ancak bir 
çocuğun evlendirilmesine izin vermek, 
hele de çocuğun istismar eden kişiyle 
evlendirilmesini savunmak hiçbirimiz 
için mümkün olmamalıdır.

Devletin Anayasal görevi; gençlerine 
iş bulmak, çocuklarını istismarcılardan 
korumaktır. Onların kaç yaşında 
evlenecekleri, kaç çocuk doğuracakları 
Devletin ilgi alanında olmamalıdır.

MURAT
AYDIN Evlenme yaşı

SÖZCÜ DAVASININ GEREKÇELI KARARI AÇIKLANDI

‘BUNLAR  
GAZETECILIK  

OLAMAZ’
Sözcü gazetesi davası avukatı 

Fahri Emeksiz, gerekçeli kararın 
çok sürpriz olmadığını belirterek, 
“Bilirkişi olarak dosyaya kayded-
ilen kişi Sultanbeyli’de yerel bir 

gazeteci” dedi. Radyo Karakutu’da 
yayınlanan Bidebunuizle pro-

gramında Yavuz Oğhan’a konuşan 
Emeksiz, “Bizim savunmalarımız 

görmezden gelindi, mahkeme 
kulaklarını tıkadı. Gerekçeli karar 

bu yüzden çok sürpriz olmadı” dedi. 
Emeksiz, “Bilirkişi olarak dosyaya 
kaydedilen kişi Ömer Faruk Gerçek 

isimli Sultanbeyli’de yerel bir 
gazeteci. Biz duruşmalarda ‘İstan-
bul’da bir sürü iletişim fakültesi 

var. Bu fakültelerde bir sürü bilim 
insanı var. Bu konuları gerçekten 
yorumlayabilecek, neler haberdir 
neler haber değildir konusunda 

yetkin bu insanlara sorun. Bir heyet 
oluşturun’ dedik. ‘Sultanbeyli’deki 
yerel gazeteciyi, Türkiye’nin en çok 

okutulan gazetesi hakkında bilirkişi 
yapmayın’ dedik. Gerçekten büyük 

bir trajedi” şeklinde konuştu. 

Sözcü gazetesi davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Sözcü’nün 17-25 Aralık 
süreci ve sonrasında haberleriyle ‘FETÖ’ye adeta can simidi olduğu’ belirtildi, 

“Bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olamayacağı anlaşılmıştır” denildi.
Sözcü gazetesinin sahibi Burak Ak-

bay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati 
Doğru ile Genel Yayın Yönetmeni Metin 
Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 
sanığın yargılandığı ve hükme bağla-
nan davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda "17-25 Aralık sistemli ve 
organize operasyon, MİT tırlarının dur-
durulması ve son olarak da 15 Temmuz 
darbe girişimi dönemlerinde örgüte 
adeta can simidi olarak aynı algı faali-
yetini üstlendiği, bu konuda yüzlerce 
algı içeren haber kamuoyuna sistema-
tik ve süreklilik içerecek şekilde duyu-
rulduğu, bunların gazetecilik faaliyeti 
kapsamında olamayacağı anlaşılmış-
tır" ifadelerine yer verildi.

‘FETÖ’NÜN AMACINA  
HIZMET ETTI’

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkeme-
si heyetince hazırlanan 165 sayfalık 
gerekçeli kararda, iddianame, savcılık 
mütalaası, tanık beyanları, sanık sa-
vunmaları, gazete kupürleri, delillerin 
değerlendirilmesi, sanıkların hukuki 

durumu ile kısa karar yer aldı.
Davaya konu haber kupürlerine ve 

konularına yer verilen gerekçeli karar-
da, gazetenin MİT tırları haberini “hak-
kında kısıtlılık kararı bulunmasına 
rağmen kamuoyuna manşetten duyur-
duğu” aktarıldı.

Gazetenin bu görüntüleri paylaşarak 
FETÖ'nün oluşturmak istediği "Türkiye 
terör örgütlerine silah yardımı yapı-
yor" algısına hizmet ettiği, örgütün asıl 
amacına hizmet ettiği savunuldu.

‘FETÖ'nün medya yapılanması’ ile 
ilgili hazırlanan raporun sonuç bölü-
münde, medya yapılanmasının amaç-
larından birinin de "Devletin, ülkenin 
geleceğini ilgilendiren milli konularda 
tersine algı yapmak" olduğu belirtildi 
ve şu değerlendirme yapıldı:

''Sözcü gazetesinde yapılan bu tür 
haberlerin de amacı budur. Gazete 
yapmış olduğu bu haberle örgütün 
emellerinin değişik kitlelere ulaş-
masına yardım etmiş, örgütün elini 
güçlendirme adına örgüte yardım 
etmiştir. Yine 15 Temmuz darbe gi-

rişimden hemen sonra Sözcü gazetesi 
aynı şekilde örgütün algı faaliyetlerine 
sahip çıkarak, algı faaliyetlerinin top-
lumun farklı kesimlerine yayılmasını 
çabalamıştır. Dosyamız sanığı Necati 
Doğru'nun darbe girişimin hemen 
akabinde 17 Temmuz 2016 tarihinde 
gazetede yayınlanan 'Naylon darbe!' 
başlıklı yazısı içeriğinde, 15 Temmuz 
darbe girişimin başarısızlıkla sonuç-
lanmasından sonra FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütü mensuplarının sosyal 
medya üzerinden başlatmış olduğu 
'kontrollü darbe, hayali darbe, darbe 
tiyatrosu' gibi örgüt üyeleri tarafından 
kurgulanan örgütsel algıyı yayma he-
define hizmet etmiştir.''

Gerekçeli kararda, “Yapılan değer-
lendirme sonucunda Sözcü gazetesinin 
17-25 Aralık sürecinden başlayarak 
15 Temmuz 2016 tarihinden yaşanan 
darbe girişiminden sonrada da devam 
eden haberleri bir bütün olarak in-
celendiğinde, FETÖ/PDY silahlı terör 
örgütünün amaç ve ideallerine hizmet 
eder vaziyette olduğu” öne sürüldü. 

Bilirkişi 
Sultanbeyli’de 

yerel  
bir gazeteci

İBB Başkanvekilliği’nden 17 Ocak itibariyle ayrılıyor

GÜMÜŞDAĞ BIRAKTI

Ali Tezel’e ‘intikam’ gözaltısı

‘SINYALIZASYON  
OLSA KAZA ÖNLENIRDI’

9 kişinin 
öldüğü YHT 
kazasının ilk 

duruşmasından 
akılda kalan:



ANKARA Üniversitesi Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret 
Hukuku Anabilim Dalı’na asistan ola-
rak atanan Murat Anıl Varol’un, 2016 
yılında sosyal medya hesabında ‘yılın 
fotoğrafı’ diye paylaştığı fotoğraf tartış-
ma yarattı.

Konu, CHP milletvekili Sezgin Tan-
rıkulu tarafından bir soru önergesiyle 
Meclis’e taşındı. Tanrıkulu, Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 
yanıtlaması istemiyle verdiği soru 
önergesinde, “Atama iddiaları doğru 
mu, fakülte içerisinde silah bulundur-
manın izahı nedir, silahın ruhsatı var 
mıdır, silahın herhangi bir olayda kul-
lanıldığı tespit edilmiş midir, bu konu 
hakkında bir soruşturma bulunmakta 
mıdır?” sorularına yanıt verilmesini 
istedi.

ÖĞRENCILER: BU ATAMAYI 
KABUL ETMIYORUZ

Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye’nin 
geleneksel İnek Bayramı’nda okuna-
cak fermanları hazırlamak için öğren-
ciler tarafından oluşturulan gruplar 
adına yapılan açıklamada da, atama 

“yılın en utanç verici olayı” diye ta-
nımlandı. Açıklamada “Türkiye’nin en 
köklü kurumlarından birinde eğitim 
almakta olan Mülkiye öğrencileri ola-
rak, bu şahsın ‘akademisyen’ olarak 
kapılarımızdan girmesini, silah tutan 
ve bu silahı Mülkiye’ye doğrultan bir 
elin amfilerimizde kalem tutmasını 
kabul etmiyoruz” denildi.

‘TEYIT EDIYORUZ’
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Orhan Çelik iddialar üzerine, 
“Asistan olarak alınan kişinin fotoğraf-
taki kişi olduğunu teyit ediyoruz. An-
cak olay görüldüğü gibi değil” dedi ve 
Varol’un açıklama yapacağını söyledi.

Murat Anıl Varol, tartışmalar üzerine 
açıklama yaptı. Silahın oyuncak oldu-
ğunu, şaka yaptığını söyledi ve özür di-
ledi. Varol, “Ahmet Haşim’in ‘Ağır ağır 
çıkacaksın bu merdivenlerden’ dizesini 
konuşurken bir arkadaşımın ‘Ağır ağır 
sıkacaksın bu merdivenlerden’ demesi 
üzerine mizansen yapmaya karar ver-
dik. Oyuncak silahı bir milyoncudan 
aldım. Zaten bu yaşıma kadar hiçbir 
zaman ideolojik ya da siyasi bir oluşu-

ma katılmışlığım da yoktur” dedi.
Varol paylaşımının ardından hak-

kında soruşturma açıldığını söyledi, 
“Soruşturma sürecinde; tüm tweet’le-
rimin çıktısı alınmış, attığım içerikler 
incelenmiş ve soruşturma bu şekilde 
başlatılmıştı. Oyuncak tabancanın 
faturasını, yanlış anlaşılmaları düzelt-
me amacıyla attığım özür tweetlerini 

ve sosyal medya maceramın tamamını 
anlattım. Yapılan kapsamlı soruştur-
ma neticesinde, hiçbir disiplin cezası 
almadım” dedi.

Açıklamasında akademik başarıla-
rından da söz eden Varol, “Bu olayın 
buralara kadar gelmiş olmasının ön-
celikli sorumlusu olarak, çok ama çok 
özür dilerim” dedi.
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Munzur Üniversitesi öğrenci Gü-
listan Doku’dan 10 gündür haber 
alınamıyor. Vali ile görüşen aile, 
zanlı Zaynal Abarakov’un yurtdışı 
çıkışına önlem amacıyla gözetim 
altında tutulduğunu belirtti

Günlerdir kendisinden haber 
alınamayan üniversite öğrencisi 
Gülistan Doku için arama çalışma-
ları sürdürülürken, Vali Tuncay 
Sonel’le görüşen aile, zanlı Zaynal 
Abarakov’un yurtdışı çıkışına ön-
lem amacıyla gözetim altında tu-
tulduğunu aktardı.

Kendisinden 10 gündür haber 
alınamayan Munzur Üniversitesi 
öğrencisi Gülistan Doku için bir 
yandan arama çalışmaları sürer-
ken, bir yandan da akıbetinin açık-
lanması ve arama çalışmalarının 
her yerde yürütülmesi talebiyle 
eylemler yapılıyor.

BARAJ GÖLÜNDE OLMADIĞI 
NETLEŞIYOR

Günlerdir Baraj Gölü’nde yü-
rütülen çalışmaların yüzde 95’i 
tamamlanırken, AFAD ve Jandar-
manın yanı sıra Su Altı Arama Kur-
tarma ve Deniz Kuvvetleri’nden 
özel bir ekip Uzaktan Kumandalı 
Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile ara-
ma çalışmalarına katıldı. Buna 
rağmen barajda Gülistan Doku’ya 
ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

ARAMALAR KIRSALDA 
SÜRECEK

Ancak alınan bilgilere göre, Vali 
Tuncay Sonel’in arama çalışma-
larının baraj gölünde sürmesini 

istediği belirtildi. Baraj gölünün 
yanı sıra bugünden itibaren Dinar 
Köprü kıyısı ve üniversite çevre-
sindeki kırsal kesimlerde aramalar 
başlatıldı.

VALI: ABARAKOV 
GÖZETIMIMIZ ALTINDA

Gülistan Doku’nun en son görüş-
tüğü tespit edilen Zaynal Abara-
kov’un yurtdışına kaçtığı yönün-
deki iddialar üzerine Doku ailesi, 
Vali Sonel ve emniyet müdürüyle 
görüştü. Bu görüşmede aileden 
edinilen bilgilere göre Vali Sonel’in 
kendilerine Zaynal Abarakov’un 
yurtdışına kaçmadığını, yeterli 
delil bulunamamasından kaynak-
lı gözaltına alamadıklarını ve şu 
anda gözetimleri altında olduğu 
bilgisini paylaştığı belirtildi.

‘HEPIMIZ GÜLISTAN’IZ’
Tunceli’de, Gülistan Doku’nun 

arkadaşları dün de eylemdeydi. 
Munzur Üniversitesi öğrencileri, 
düzenledikleri eylemde ‘Hepimiz 
Gülistan’ız’, ‘Susma! sustukça sıra 
sana gelecek’ sloganları attı.

ZAYNAL ABARAKOV 
BILMECESI

Gülistan Doku’nun kaybolması-
na ilişkin iddialarda adı öne çıkan 
Zaynal Abarakov, Tunceli’de görev 
yapan bir polisin oğlu olarak bili-
niyor. Kendisi de harp akademisi 
mezunu olan Rus asıllı Zaynal 
Abarakov’un Gülistan Doku’yu 
darp ettiği, ardından da minibüse 
binmeye zorladığı iddia ediliyor.

SILAHLI ASISTAN  
ŞAKA YAPMIŞ

Iki yıl önce, silahını Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 
doğrultarak poz veren Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi öğrencisi Murat Anıl Varol, silah doğrulttuğu 
fakülteye asistan olarak atandı. Büyük tartışma 

yaratan karar Meclis gündemine de taşınınca Varol, 
“Şaka yapmıştım, tabanca oyuncaktı” dedi.  

10 GÜN 
OLDU 
GÜLISTAN 
HÂLÂ YOK

Aslı Erdoğan’a  
9 yıl hapis talebi

Kapatılan Özgür Gündem’in 
yazar ve yöneticilerine açılan 
davada savcı mütalaasını açıkla-
dı.  Soruşturma kapsamında 136 
gün cezaevinde kalan yazar Aslı 
Erdoğan için ‘terör örgütü propa-
gandası yapmak’ suçundan 1 yıl 
10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis 
talep edildi.

Kanun Hükmünde Kararnamey-
le (KHK) kapatılan Özgür Gündem 
gazetesinin yayın danışma kurulu 
üyeleri yazar Aslı Erdoğan, dil-
bilimci-yazar Necmiye Alpay ve 
imtiyaz sahibi Kemal Sancılı’nın 
da aralarında bulunduğu dokuz 
kişinin yargılandığı davada savcı-
lık, mütalaasını açıkladı.

‘ÖRGÜT PROPAGANDASI’ 
SUÇLAMASI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde yapılan duruşmada 
gazetenin eski eş genel yayın 
yönetmeni Eren Keskin ve Necmi-
ye Alpay hazır bulundu. Duruşma 
savcısı esas hakkında hazırladığı 
mütalaasını mahkemeye sundu. 
Mütalaada, gazetenin yayın danış-
ma kurulunda yer alan yazar Aslı 
Erdoğan’ın farklı tarihlerde gaze-
tede yayınlanan 4 yazısında “te-
rör örgütü propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 
aya kadar hapisle cezalandırılma-
sı talep edildi.

İHD Eş Genel Başkanı Eren Kes-
kin hakkında da gazetenin genel 
yayın yönetmenliğini yaptığı 
dönemde terör örgütünün amacı 

doğrultusunda yazılara verdiği 
belirtilerek “örgüt üyeliği” suçun-
dan 7 yıl 6 aydan 17 yıla kadar 
hapisle cezalandırılması istendi. 
Yazar ve dilbilimci Necmiye Al-
pay ile Bilge Aykut hakkında ise 
mahkumiyetlerine yetecek nite-
likte kesin ve inandırıcı delil elde 
edilememesi gerekçesiyle beraat-
lerine karar verilmesi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığınca hazırlanan iddianamede, 
Özgür Gündem gazetesi yöneti-
cileri ve çalışanlarından Kemal 
Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızıl-
kaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye 
Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz 
Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge 
Akut’un, “Silahlı terör örgütüne 
üye olmak”, “Devletin birliğini 
ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve 
“Terör örgütü propagandası yap-
mak” suçlarından ağırlaştırılmış 
müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla 
kadar hapis cezasına çarptırılma-
ları talep ediliyordu.

Sevag Balıkçı’yı öldüren 
Ağaoğlu’na 16 yıl 8 ay hapis

Batman’da askerlik yaparken 
öldürülen Er Sevag Balıkçı’nın katili 
olarak yargılanan Kıvanç Ağaoğlu’na 
askeri mahkemenin verdiği 4 yıl 5 ay 
hapis cezası sivil mahkemede yeni-
den görülen davada artırıldı. Kıvanç 
Ağaoğlu’na ‘olası kastla öldürmek’ 
suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası 
verildi. Ağaoğlu mahkemede tutuk-
landı. Batman’ın Kozluk ilçesinde 

askerliğini yaparken 24 Nisan 2011 
tarihinde, Kıvanç Ağaoğlu’nun si-
lahından çıkan kurşunla hayatını 
kaybeden Balıkçı’ya ilişkin 2013’de 
askeri mahkemede yapılan ilk yar-
gılamada, Ağaoğlu 4 yıl 5 ay hapis 
cezası almıştı. İtiraz sürecinde askeri 
yargı kaldırılınca dava Balıkçı’nın öl-
dürüldüğü yer olan Batman’ın Kozluk 
ilçesine gönderilmişti.
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Çeşme'de Suriyeli ailenin umut yolculuğu yine Akde-
niz’in karanlık sularına gömüldü. Aynı aileden 8’i çocuk 
11 kişi öldü. Ölen çocuklardan biri henüz altı aylıktı.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında göçmenleri taşı-
yan bir teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 
sekizi çocuk 11 kişinin aynı aileden olduğu ortaya 
çıktı. Ölen çocuklardan birinin henüz altı aylık olduğu, 
ailenin yaklaşık dokuz yıl önce Suriye’nin kuzeyin-
deki Haseke kentinden Türkiye’ye sığındığı belirtildi. 
Kardeşini, kızını ve iki torununu kaybeden İbrahim 
Gazi “Daha iyi bir yaşam için yola çıktılar ama şimdi 
perişan haldeyiz” dedi.

 İzmir’in Menderes ve Manisa’nın Turgutlu ilçelerinde 
yaşayan aileyi taşıyan fiber tekne, cumartesi akşamı 
Çeşme’den Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmek için 
yola çıktıktan kısa süre sonra alabora olmuştu. Sekizi 
çocuk 11 kişi yaşamını yitirmiş, sekiz kişi kurtarılmıştı.

İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri dün ta-
mamlanırken, ilk bulgulara göre teknedekilerin hipotermi 
nedeniyle öldüğü tespit edildi. Ailenin yakınları, otopsi 
işlemlerini İzmir Adli Tıp Kurumu önünde bekledi.

Otopsi işlemleri sırasında İzmir Adli Tıp Kuru-
mu’nun dışında bekleyen Suriyeli İbrahim Gazi, 
teknede kardeşini, kızını ve iki torununu kaybettiğini 
anlattı. Akrabalarını ikna edemediklerini belirten 
Gazi, “Daha iyi bir yaşam için yola çıktılar ama şimdi 
perişan haldeyiz. ‘Yapmayın’ dememize rağmen bizi 
dinlemediler” diye konuştu. İbrahim Gazi, kardeşini, 
kızını ve iki torununu kaybettiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında tekne sahibi, kaptan, göç-
menleri evlerinde barındıranlar ve bu kişilerden alınan 
parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de arala-
rında bulunduğu biri Suriye uyruklu altı kişi gözaltına 
alınmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Isparta 
Şehir Hastanesi'nde en-
doskopi ve kolonoskopi 
yapılan 8 hastadan birinin 
anestezi ilacı nedeniyle ha-
yatını kaybettiği iddiaları 
sonrası, 81 ilin sağlık mü-
dürlüğüne 'çok acele' iba-
reli yazı göndererek, ilacın 
kullanımının durdurulması 
ve mevcut ilaçların da iade 
edilmesini istedi.

Isparta Şehir Hastanesi’n-
de endoskopi çekilirken fe-
nalaşarak yaşamını yitiren 
Ramazan Gök’ün ardından 
aynı hastanede 5 hastanın 
daha aynı şekilde fenalaş-
ması gözleri ‘Dormofol’ 
isimli ilaca çevirdi. Birkaç 
gün içinde 7 hastanın aynı 
gerekçeyle fenalaştığı be-
lirlendi. Tüm vakalarda 
‘Dormofol’ adlı ilacın kulla-
nıldığı ortaya çıkınca anes-
tezi sırasında yoğun şekilde 
kullanılmaya başlanan ve 
Çin menşeli olan ilacın satı-
şı yasaklandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuru-
mu (TİTCK) Başkanı Hakkı 
Gürsöz tarafından il sağlık 
müdürlüklerine gönderilen 
'çok acele' ibareli yazıda, 
'Dormofol’e  satış blokajı 

uygulandığı bildirildi.

ANALIZLER 
BAŞLATILDI

Yazıda, ilaçlar hakkında 
inceleme ve analiz süre-
cinin başlatıldığı bilgisi 
verilerek, bu ilaçların kul-
lanımının durdurulması 
talimatı verildi. Yazı şöyle:

"Satış blokajı ve geri 
çekme işlemi uygulanan 
partilere ait listeler ekte yer 
almakta olup kullanımının 
durdurularak ivedilikle 
iade işlemlerinin yapılma-
sı gerektiği, analiz süreci 
devam eden satış blokajı 
uygulanmış partilerin ise 
ivedilikle kullanımdan 
çekilerek nihai karar ve-
rilinceye kadar karantina 
altında tutulması gerektiği 
hususunun ilinizde bulu-
nan ve ilgili ürünleri bu-
lundurabilecek tüm sağlık 
kurum-kuruluşlarına du-
yurulması, ayrıca kurumu-
muz resmi internet sitesin-
de yapılan bu doğrultudaki 
duyuruların titizlikle takip 
edilmesinin önem arz etti-
ği hususunda bilginizi ve 
gereğini rica ederim."

Türk Cerrahi Derneği Baş-
kanı Prof. Seher Demirer 

de, Dormofol’ün kısa süreli 
cerrahi müdahalelerde 
kullanılan ve uyku verici, 
solunum baskılayıcı ilaç 
olduğunu söyledi. 

NEDEN DEĞIŞTI?
Demirer, “Biz yıllardır 

aynı etken maddeye sa-
hip olan Dormikum isimli 
ilacı kullanırdık. Yıllardır 
güvenle kullanılan bu ilaç 
yerine neden Dormofol’a 
geçildi bilmiyorum” dedi.

'ECZANELERDE 
SATILMIYOR'

Antalya Eczacılar Odası 
Başkanı Mehmet Ertekin 
Dormofol’un çok sık kul-
lanılan bir anestezi ilacı 
olduğunu ancak eczaneler-
de satılmadığını söyledi. 
Ertekin, "Sadece hastane 
alımları içerisinde gerçek-
leşebiliyor. Eczanelerde 
bulunabilen veya hastalara 
iletilebilen bir ürün değil. 
Bakanlığın toplatılma kara-
rı, tüm hastanelere ulaştı-
rıldı. Olayla ilgili araştırma 
devam ediyor. O etken 
maddeye mi bağlı, yoksa 
sadece o sınıfa ilişkin genel 
bir şey mi var araştırmalar 
yapılıyor" diye konuştu.

HAYDARPAŞA VE SIRKECI 
IÇIN IBB’YE KÖTÜ HABER

Istanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının 
bazı bölümleri için açılan ihalenin 
durdurulması talebi reddedildi.

Belediye, iki garın 29 bin metreka-
relik depolarının kültür sanat etkin-
likleri için 15 yıllığına kiralanması-
nı içeren ihaleden elenmiş, bunun 
üzerine IBB’nin şirketleri yürütme-
nin durdurulması ve iptali talebiyle 
dava açmıştı.

Başvuruyu değerlendiren Istanbul 
11’inci Idare Mahkemesi, 6 Ocak’ta 
ihalenin durdurulma talebini karara 
başladı. Mahkeme, IBB’nin istemini 
reddetti.

Kararda Idari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun ‘yürütmenin durdurul-
ması’ başlıklı 27’nci maddesinde, 
‘Danıştay veya idari mahkemelerin, 
idari işlemin uygulanması halinde 
telafisi güç ve imkansız zararların 

doğması ve idari işlemin açıkça hu-
kuka aykırı olması şartlarının birlik-
te gerçekleşmesi durumunda davalı 
idarenin savunması alındıktan veya 
savunma süresi geçtikten sonra ge-
rekçe göstererek yürütmenin durdu-
rulmasına karar verebileceklerinin 
hükme bağlandığı’ hatırlatıldı.

Kararda, incelenen dosyanın ka-
nunda belirtilen şarta uymadığı 
belirtildi.

Bir kişi öldükten sonra 
‘ucuz anestezi ilacı’ analizi

8 çocuklu aile, bir 
umudun peşinde yok oldu

Eskişehir’de eski kocasının satır-
lı saldırısında hayatını kaybeden 
Ayşe Tuba Arslan cinayetine ilişkin 
soruşturma tamamlandı. Savcılık, 
şüpheli Yalçın Özalpay hakkında, 
“Tasarlayarak canavarca hisle veya 
eziyet çektirerek kasten öldürme” 
suçundan ağırlaştırılmış müebbet 
hapis talebiyle dava açtı. Savcılık, 
şüpheliye verilecek cezadan her-
hangi indirim talebinde bulunmadı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı şüpheli Yalçın Özalpay hakkında, 
“tasarlayarak canavarca hisle veya 
eziyet çektirerek kasten öldürme” 
suçundan Eskişehir 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde dava açtı. İddia-
namede, maktül ile şüphelinin 10 
Eylül 2019 tarihinde boşandıkları, 
şüphelinin Ayşe Tuba Arslan’ı 11 
Ekim 2019 tarihinde takip ederek 
ve kovalayarak yakaladığı, bıçak ve 
satırla saldırarak,  birden çok yerin-
den yaraladığı, genç kadının daha 
sonra kaldırıldığı hastanede hayatı-
nı kaybettiği anlatıldı.

SATIRLA KAFASINA 
VURUYORDU

İddianamede tanık ifadelerine 
de yer verildi. Tanık olarak ifade 
veren E.Ö ve C.G, “olay tarihinde 
kafede oturdukları esnada bir 
erkek şahsın yol üzerinde bulunan 
bir kadını kovaladığını, kaçan ka-
dının yardım çığlıkları atarak ‘im-

dat yardım edin’ diye bağırdığını, 
kovalayan erkek şahsın sağ elinde 
satır olduğunu ve elindeki satırla 
yardım isteyen kadını kovaladığını 
daha sonra yakaladığını ve satırla 
kadının kafasına doğru tahmini 
olarak 10 ya da 15 kez vurduğunu 
gördüklerini” belirtti.

‘KAFASINI KESECEĞIM’ 
DIYORDU

Savcılığa giderek kendiliğinden 
ifade veren Ş.T de şüpheli Yalçın 
Özalpay’ı taksici olduğu için tanıdı-
ğını, taksiye ihtiyacı olduğu zaman 
şüpheliyi çağırdığını belirterek, 
“Bir seferinde şüpheli Yalçın bana 
eşini öldüreceğini söyledi. Başka 
bir seferse, şüpheli bana satır aldı-
ğını, Ayşe Tuba’yı tuzağa düşüre-
ceğini, kafasını keseceğini, pusuda 
beklediğini, Ayşe Tuba’yı hep tar-
takladığını söyledi. Ben de şüpheli 
Yalçın’a bu konuşmalarının yanlış 
olduğunu söyleyerek nasihatta 
bulundum” dedi.

‘CINNET GEÇIRDIM’ 
SAVUNMASI

Şüpheli Yalçın Özalpay ise, 
ifadesinde bir anlık cinnet ge-
çirerek olayı gerçekleştirdiğini, 
çeşitli şahıslardan tehdit aldığı 
için olayda kullandığı bıçağı be-
linde, satırı da torba içerisinde 
taşıdığını ileri sürdü.

Güngören'nde 25 Ağustos 2019'da eşi 
Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıy-
la yargılanan Hülya Ören'in davasında savcı, 
mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık 
Ören'in meşru müdafaa sınırlarını maruz 
görülebilecek bir korku ve panikle aştığının 
kabul edilmesi gerektiği gerekçe gösterilerek 
sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı 
ifade edildi. Savcı, sanığın tahliyesini istedi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 
görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanık 
Hülya Ören getirildi. Duruşmaya çeşitli kadın 
örgütleri ve taraf avukatları katıldı.

SAVCI MEŞRU  
MÜDAFA DEDI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan 
Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Türker, mak-
tulün sanığa darp ve şiddet uyguladığına 
dair iddiaları destekleyen doktor raporunun 
dosyada yer aldığını ifade etti. Mütalaada 
sanık Ören'in, Kadir Ören'i üç kez bıçakladığı 

ve eyleme kendiliğinden son verdiği, ambu-
lansı ve polisi aradığı da gerekçe gösterilerek 
öldürme kastına dair delil bulunamadığı 
belirtildi. Savcı Türker, mütalaasında sanığın 
cinsel saldırılara karşı kendini korumaya ça-
lıştığını ve meşru müdafaa sınırlarını maruz 
görülebilecek bir korku ve panikle aştığının 
kabul edilmesi gerektiğini gerekçe göstererek 
sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadı-
ğını söyledi. Savcı sanığın tahliyesine karar 
verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 
sanığın tutukluluk halinin devamına karar 
vererek, mütalaaya karşı beyanda bulunul-
ması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

CINAYETIN 
DETAYLARI 
ORTAYA ÇIKTI

Eşini öldüren kadın için savcı 
görüşünü açıkladı: Meşru müdafa

'Ben ölünce mi yardım edeceksiniz?' demişti...
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AVUSTRALYA’DA itfaiye biriminden yetkililer, 
Yeni Güney Galler’deki yangınlarla mücadelede 
hava sıcaklığının düşmesiyle uzun zamandır ilk 
kez gelişme kaydedildiğini belirterek, alevlerin 
bir kısmının kontrol altına alındığını ifade etti.

Sidney kenti yakınlarındaki Gospers Dağı’nda-
ki yangının hafif yağmur sayesinde kontrol al-
tına alındığı belirtildi. Küçük bir alanda yangın 
devam etse de gelişmenin umut verici olduğu 
kaydedildi.

Bodalla kasabası yakınlarındaki yangınla 
mücadele ekibinin başındaki Dale McLean da, 
sıcaklığın düşmesi ve rüzgâr hızının yavaşlama-
sıyla yangınlarla daha etkili mücadele ettikleri-
ni belirtti.

HAVA SERINLIYOR
Meteoroloji yetkilileri, serinleyen hava koşul-

larının gelecek hafta da devam etmesinin bek-
lendiğini duyurdu. Yeni Güney Galler ve Victoria 
eyaletlerindeki iki yangının birleşmesiyle ‘mega 
yangın’ çıkmasından korkuluyordu.

Ülkede eylül ayından beri süren yangınlar 
sonucu en az 27 kişi ölmüş, milyonlarca hayvan 
telef olmuştu. Yangınlar nedeniyle 10 milyon 
hektara yakın alan zarar görürken 2 bini aşkın 
ev de kül olmuştu.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, 
yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla 
yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındı-
ğı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için 
geçen hafta ‘felaket durumu’ ilan etmişti.

Eylül ayından bu yana 10 milyon 
hektar ormanlık alanı kaybeden 
Avustralya’da yanan bazı yerlerde bit-
kilerin yeniden çıkmaya, yaşamın geri 
dönmeye başladığı görüldü.

Avustralyalı fotoğrafçı Murray Lowe, 
yangınların en etkili olduğu eyalet olan 
New South Wales’deki Kulnura kenti 
yakınlarındaki tahribatı görüntülemek 
için kamerasını aldığında küllerin ara-
sından bitkilerin tekrar çıktığına tanık 
oldu. Lowe, çektiği fotoğrafları sosyal 
medya hesabından paylaştı.

University of Sheffield’dan yangın 
ekolojisi uzmanı Dr. Kimberley Sim-

pson, kül olan alanlarda bitkilerin 
yeniden çıkmasının normal olduğunu 
söyledi. Simpson’a göre, bu bitki tür-
leri on milyonlarca yıl boyunca sık sık 
yangınlara maruz kaldı ve bunun so-
nucunda da yandıktan sonra hızlı bir 
şekilde yeniden hayata dönmelerini 
sağlayacak şekilde evrim geçirdiler.

Ancak Simpson, normal şartlar al-
tında yangınların pek görülmediği 
yağmur ormanları gibi alanlarda ise 
böyle bir evrimin yaşanmadığını ve bu 
nedenle de buradaki bitkilerin hayata 
dönmesinin bu kadar hızlı olmasının 
beklenmediğini belirtti.

 ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Nobel ödülünün kendisinin hakkı 
olduğuna ilişkin sözleri için Nobel 
ödüllü Etiyopya Başbakanı Ah-
med “Başkan Trump, şikayetini 
Nobel’e yapmak zorunda” ifadesi-
ni kullandı.

Nobel Barış Ödülü, geçen yıl 
“Eritre ile sınır çatışmasını çöz-
mede kararlı inisiyatifi, ulusla-
rarası iş birliği ve barışa ulaşıl-
masındaki çabaları” dolayısıyla 

Ahmed’e verilmişti. Trump, geçen 
hafta “Bir anlaşma yaptım ve bir 
ülkeyi kurtardım. Ama duydum ki 
o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı 
için Nobel Barış Ödülü alıyor” 
demişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ah-
med, bu sözler hatırlatılınca 
“Trump şikayetini Etiyopya’ya 
değil Nobel komitesine sunmalı. 
Nobel’in bir kişiyi nasıl seçtiğine 
ilişkin bilgim yok” dedi.

Lahor Yüksek Mahkemesi (LHC), eski 
Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşer-
ref’i vatana ihanetten yargılamak için özel 
mahkeme kurulmasının anayasaya aykırı 
olduğunu açıkladı.

Aralık ayında idama mahkum edilen 
Müşerref’i yargılayan özel mahkemenin 
anayasaya aykırı olarak kurulduğu, Müşer-
ref’in adil yargılanmadığı ve idam cezası-
nın yasalara aykırı biçimde verildiği iddi-
alarıyla LHC’ye sunulan dilekçeye ilişkin 
üçüncü duruşma dün yapıldı.

 LHC Müşerref’e 2007 yılında anayasa-
yı ihlal ettiği gerekçesiyle verilen cezaya 
ilişkin anayasa maddesinin 2010 yılında 
değiştiğini ve bu nedenle yasanın geriye 
doğru uygulanamayacağını belirtti. Mü-
şerref’in özel mahkemede yargılandığını 
hatırlatan LHC, özel mahkeme kurulma-
sının da anayasaya aykırı olduğu kaydet-
ti. Özel mahkemenin anayasaya aykırı 
olduğu, Müşerref’in adil yargılanmadığı 
ve alınan idam kararının yasalara uygun 
olmadığı iddiasıyla yapılan itirazı görüşen 
mahkeme, tüm taraflar savunmalarını 
bitirene kadar kararını açıklamayacağını 
duyurdu. Müşerref, 2016’dan beri tedavi 
için gittiği Dubai’de yaşıyor.

Avustralya’dan aylar 
sonra iyi haber
Avustralya’da aylardır devam eden 
yangınlarda ilk kez bir gelişme 
sağlandığı ve alevlerin bir kısmının 
kontrol altına alınabildiği açıklandı.

‘UMUT’ YEŞERDI

İsveç, Danimarka ve Finlandi-
ya, Avrupa Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Leyen’in Avrupa 
Birliği çapında önerdiği ortak 
asgari ücret planını kabul etme-
di. Üç ülke ret gerekçesi olarak 
önerinin kendi ülkelerindeki 
çalışanların maaşlarını azalta-
cağını ve işçilerin toplu pazarlık 
hakkını zayıflatacağını gösterdi.

Ursula von der Leyen’in öneri-
si, Komisyon’un doğrudan bir as-
gari ücret seviyesi belirlemesini 
değil, üye ülkelerin asgari ücret-
lerini belirlerken uymak zorunda 
oldukları kriterlerin saptanması-
nı öngörüyor. Von der Leyen, AB 
asgari ücretinin doğudan batıya 
beyin göçünü durduracağını söy-
lüyor. Öneriyle ilgili ilk toplantı 
bugün yapılacak.

Halen 28 üyeli AB’de sadece 

Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avus-
turya, Finlandiya ve İsveç’te 
yasayla belirlenen bir asgari 
ücret yok. Fakat Kuzey Avrupa 
ülkelerinde işverenler işçilere 
AB ortalamasının çok üstünde 
ücret ödüyor.

Bulgaristan’da aylık asgari 
ücret 286 euro. Lüksemburg’da 
ise bu miktar 2 bin 71 euro. Ko-
misyonun amacı üye ülkelerde 
asgari ücretin medyan (ortanca) 
ücretin yüzde 60’ına denk olma-
sını sağlamak.

Üç ülke AB’nin asgari ücret planına karşı çıktı
‘VATANDAŞLARIMIZIN MAAŞI AZALIR’

Etiyopya Başbakanı Ahmed’den 
Trump’a: Şikâyetini Nobel’e yap

Pervez Müşerref 
hakkındaki idam 
kararı bozuldu



OSCAR12    www.gazetepencere.com 14 Ocak 2020 Salı

EN IYI KADIN OYUNCU
- Cynthia Erivo, “Harriet”
- Saoirse Ronan, “Little Women”
- Scarlett Johansson, “Marriage Story”
- Charlize Theron, “Bombshell”
- Renee Zellweger, “Judy”

EN IYI ERKEK OYUNCU
- Antonio Banderas, “Pain and Glory”
- Leonardo DiCaprio, “Once Upon a  
Time... in Hollywood”
- Adam Driver, “Marriage Story”
- Joaquin Phoenix, “Joker”
- Jonathan Pryce, “The Two Popes”

EN IYI YÖNETMEN
- Bong Joon-ho, “Parasite”
- Todd Phillips, “Joker”
- Sam Mendes, “1917”
- Martin Scorsese, “The Irishman”
- Quentin Tarantino, “Once Upon a  
Time... in Hollywood”

EN IYI YARDIMCI ERKEK OYUNCU
- Tom Hanks, “A Beautiful Day in  
the Neighborhood”
- Al Pacino, “The Irishman”
- Joe Pesci, “The Irishman”
- Brad Pitt, “Once Upon a Time...  
in Hollywood”
- Anthony Hopkins, “The Two Popes”

EN IYI YARDIMCI KADIN OYUNCU
- Laura Dern, “Marriage Story”
- Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit”
- Florence Pugh, “Little Women”
- Margot Robbie, “Bombshell”
- Kathy Bates “Richard Jewell”

EN IYI YABANCI DILDE FILM
- “Corpus Christi” (Polonya)
- “Honeyland” (Makedonya)
- “Les Miserables” (Fransa)
- “Pain and Glory” (Ispanya)
- “Parasite” (Güney Kore)

EN IYI SES KURGUSU
- Ford v Ferrari
- Joker
- 1917
- Once Upon a Time... in Hollywood
- Star Wars: The Rise of Skywalker

EN IYI ÖZGÜN MÜZIK
- Hildur Gudnadottir (Joker)
- Alexandre Desplat (Little Women)
- Randy Newman (Marriage Story)
- Thomas Newman (1917)
- John Williams (Star Wars:  
The Rise of Skywalker)

EN IYI KISA ANIMASYON FILM
- Dcera (Daughter)
- Hair Love
- Kitbull
- Memorable
- Sister

EN IYI KISA FILM
- Brotherhood
- Nefta Football Club
- The Neighbours’ Window
- Saria
- A Sister

EN IYI BELGESEL
- American Factory
- The Cave
- The Edge of Democracy
- For Sama
- Honeyland

EN IYI ANIMASYON FILM
- How to Train Your Dragon:  
The Hidden World
- I Lost My Body
- Klaus
- Missing Link
- Toy Story 4

EN IYI UYARLAMA SENARYO
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Joker
- Little Women
- The Two Popes

ALTIN HEYKELCIK 
IÇIN YARIŞ BAŞLADI
Bu yıl 92. kez düzenlenecek 
Akademi Ödülleri (Oscar 
Ödülleri) adayları açıklandı. 
Joker filmi 11 dalda aday olurken, 
Once Upon a Time In Hollywood, 
The Irishman ve 1917 filmleri  
10 dalda aday gösterildi.

EN IYI KURGU
- Ford v Ferrari
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Joker
- Parasite

EN IYI ORIJINAL SENARYO
- Knives Out
- Marriage Story
- 1917
- Once Upon a Time... in Holl-
ywood
- Parasite

EN IYI KISA BELGESEL
- In The Absence
- Learning to Skateboard In A 
Warzone
- Life Overtakes Me
- St. Louis Superman
- Walk Run Cha-Cha

EN IYI SES MIKSAJI
- Ad Astra
- Ford v Ferrari
- Joker
- 1917
- Once Upon a Time... in Hollywood

EN IYI GÖRÜNTÜ YÖNETMENLIĞI
- The Irishman
- Joker
- The Lighthouse
- 1917
- Once Upon a Time... in Hollywood

EN IYI ORIJINAL ŞARKI
- Toy Story 4
- Rocketman
- Breakthrough
- Frozen 2
- Harriet

EN IYI GÖRSEL EFEKT
- Avengers: Endgame
- The Irishman
- The Lion King
- 1917
- Star Wars: The Rise of Skywalker

EN IYI PRODÜKSIYON TASARIMI
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- 1917
- Once Upon a Time... in Hollywood
- Parasite

10 Şubat’ta Los Ange-
les’ta düzenlenecek tören-
le sahiplerini bulacak Os-
car Ödülleri için merakla 
beklenen aday listesi açık-
landı. Yılın en çok konu-
şulan filmleri beklendiği 
gibi Oscar yarışında da öne 
çıktı. Joker 11 dalda,  Once 
Upon a Time In Hollywood, 

The Irishman ve 1917 ise 
10 dalda Oscar’a aday gös-
terildi. 10 Şubat’ta en iyi 
film için yarışacak filmler  
Ford v Ferrari, The Irish-
man,  Jojo Rabbit,  Joker,  
Little Women, Marriage 
Story, 1917,  Once Upon a 
Time... in Hollywood ve 
Parasite oldu.
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Almanya’yı yenerek Olimpiyat Vizesi 
alan A Milli Kadın Takımımız, ülkemizi 
bir kez daha sevince boğdu.

Tarihinde ikinci kez olimpiyatlara 
katılmaya hak kazanan A Milli Kadın 
Voleybol Takımı, Türkiye'yi gururlan-
dırmaya devam ediyor.

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apel-
doorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV 
Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta 
Elemeleri'nin finalinde Almanya'yı 
3-0 yenerek olimpiyat vizesi elde eden 
"Filenin Sultanları", Türk halkını büyük 

bir sevince boğdu.
2000'li yıllarda dünya voleybolun-

da çıkış yakalayan ve önemli başarılar 
elde eden ay-yıldızlılar, 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunları'na giderek ikinci 
kez bu organizasyonda yer alacak.

2012'DEN SONRA TEKRAR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 

2012'den sonra bir kez daha sporun en 
büyük organizasyonunda yer alacak.

Tarihinde ilk kez 2012 Londra Olim-
piyat Oyunları'na katılan milli takım, 

İngiltere'de çeyrek finali görememişti.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katı-

lamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 
8 yıl sonra bu başarıyı tekrar etti.

KÖTÜ BAŞLADI, IYI BITIRDI
Milli takım, 2020 CEV Tokyo Olimpi-

yat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'ne 
kötü bir başlangıç yapmasına rağmen 
istediğini aldı.

B Grubu'nda Almanya, Hırvatistan 
ve Belçika'yla yer alan ay-yıldızlı ekip, 
ilk maçında Almanya'ya 3-1 kaybetti. 

Hırvatistan'ı 3-1'le geçen milli takım, 
Belçika karşısında çok zorlandı. Rakibi-
ni 5. sette 15-10'la geçen A Milli Kadın 
Voleybol Takımı, adını yarı finale yaz-
dırdı.

Yarı finalde rakip Polonya oldu. Ol-
dukça çekişmeli geçen maçta özellikle 
4. sette büyük bir heyecan yaşandı. Ra-
kibinin maçı kazanma sayılarını çevi-
ren milli takım 4. seti 33-31 kazanarak 
maçı tie-break setine taşıdı. Son seti de 
15-11 alan ay-yıldızlılar, finale çıkmayı 
başardı.

GURURLUYUZ

Fenerbahçe, Ziraat Tür-
kiye Kupası son 16 turu ilk 
maçında bugün İstikbal 
Mobilya Kayserispor'la dep-
lasmanda karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 
son 16 turuna alt lig ekip-
leri Tarsus İdmanyurdu ve 
İstanbulspor'u eleyerek ge-
len sarı-lacivertliler, 2020 
yılının ilk karşılaşmasına 
da Kayseri'de çıkacak.

Kayserispor ise Bayram-

paşa ve Manisa Futbol 
Kulübünü eleyerek Son 16 
turuna geldi.

İki ekip arasında Süper 
Lig'in ilk yarısında oynanan 
karşılaşmayı İstikbal Mobil-
ya Kayserispor sahasında 
1-0 kazanmıştı.

PROSINECKI ILK 
RESMI MAÇINA 
ÇIKACAK

Kayserispor'da yeni tek-

nik direktör Robert Prosi-
necki de ilk resmi maçına 
çıkacak.

İstikbal Mobilya Kayse-
rispor-Fenerbahçe maçı 
bugün saat 20.30'da Büyük-
şehir Belediyesi Kadir Has 
Stadı'nda oynanacak. Kar-
şılaşmayı hakem Bahattin 
Şişmek yönetecek.

Bu karşılaşmanın rövan-
şı 21 Ocak Salı günü Ülker 
Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş'ta bu sezon 358 
milyon TL'lik takım giderinin 
340 milyon TL'ye yakın kısmı-
nı oyuncu maaşları kapsıyor. 
Siyah-beyazlılarda Vida, Burak, 
Lens, Oğuzhan, Ljajic, Gökhan 
ve Caner gibi isimler başta ol-
mak üzere herkesten maaşında 
indirim talep ediliyor.  Oyuncu-
ların indirim yapması halinde 
giderde azalış olacak ve trans-
fer bütçesi açılabilecek.

JEREMAIN LENS
Sözleşmesı 2022'de bitecek 

olan ve senelik 2.2 milyon Euro 
net maaşı olan Jeremain Lens 
bu isimlerin başında geliyor.

DOMAGOJ VIDA
Siyah-beyazlılardan yıllık 3 

milyon Euro kazanan Domagoj 
Vida ile de görüşmelere başla-
yan Beşiktaş Yönetimi, Hırvat 
futbolcudan da maaşında indi-
rime gitmesini talep etti ancak 
Vida, bu talebe olumlu karşılık 
vermedi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP
Beşiktaş'taki performansı 

büyük tartışma yaratan Oğuz-
han'ın da 2 milyon euroluk 
maaşını düşürmek isteyen 
Beşiktaş, bu hafta içerisinde 
Oğuzhan ile de bir görüşme 
yapacak.

CANER ERKIN
Beşiktaş ile olan sözleşmesi 

sezon sonunda bitecek olan 
Caner Erkin ile de bir görüşme 
gerçekleştirecek olan Beşiktaş 
Yönetimi, hem sezonun ikinci 
yarısı hem de yeni sözleşme 
için "feda" isteyecek. Caner, Be-

şiktaş'tan 1.7 milyon euro maaş 
alıyor.

GÖKHAN GÖNÜL
Beşiktaş ile olan sözleşmesi 

sezon sonunda bitecek olan  bir 
diğer isim de Gökhan Gönül... 
Beşiktaş'tan 1.6 milyonn euro 
alan Gökhan'dan hem indirim 
hem de yeni sözleşme şartları 
için masaya oturacak olan si-
yah-beyazlı yönetim, tecrübeli 
futbolcudan da "feda" istiyor.

BURAK YILMAZ
Beşiktaş yönetimi golcü fut-

bolcudan da indirim isteyecek.

BEŞIKTAŞ’TA  
2. FEDA 
DÖNEMI

FENERBAHÇE KUPADA 
KAYSERİ KARŞISINDA

Sivasspor'un Malili futbol-
cusu Mustapha Yatabare, 
"Biz zirvede lider konum-
daysak, bunun sebebi başa-
rılı olmamızdır. Türkiye’nin 
en iyi defansı ve hücumu 
bizde" diye konuştu.

Sivasspor'un golcü futbol-
cusu Mustapha Yatabare, 
"İlk önce takım adına ko-
nuşmak isterim. Bu başarı 
takım halinde gelen bir ba-
şarı. Takımdaşlık ön planda 
zaten. Bu durum sahada 
aramızdaki bağı da yansıtı-
yor. Bireysel olarak değer-
lendirirsek, bitiriciliğimle 
ön plana da çıkabiliyorum. 
Bu aralar kendimi çok iyi 
hissediyorum. Umarım 
ikinci devre de bu şekilde 
çok güzel bir şekilde devam 
edecek. Ama bu zaman sü-
recinde iyi çalışarak takım-

daşlık olduğu sürece zirve-
de kalmak bizim için çok 
büyük bir mutluluk" dedi.

Takım olarak ligin ikinci 
yarısında ne yapmaları 
gerektiğine değinen 33 ya-
şındaki futbolcu, "Aslında 
şans faktörünün çok bü-
yük olduğunu düşünmü-
yorum. Biz zirvede lider 
konumdaysak, bunun 
sebebi de başarıdır. Türki-
ye'nin en iyi defansı ve hü-
cumu bizde. Bunlar yoğun 
çalıştığımız için. Başarıyı 
elde ettikten sonra ikinci 
devre bu konumda kalma-
nın zor olacağını biliyoruz. 
Elimizden geleni yapmaya 
çalışacağız, aynı azimle ça-
lışmalara devam edeceğiz. 
İkinci devrede de üstüne 
koyarak devam etmeliyiz” 
şeklinde konuştu.

YATABARE İDDİALI KONUŞTU:
“TÜRKİYE’NİN EN İYİ DEFANS
VE HÜCUMU SİVASSPOR’DA”

KUPA 
HEYECANI

Türkiye Futbol Fede-
rasyonundan yapılan 
açıklamaya göre çift 
maç eleme usulüne 
göre oynanacak son 16 
turunda, ilk maçların 
programı şöyle:

Bugün:
16.00 Medipol Ba-

şakşehir-GMG Kırklare-
lispor

18.30 Demir Grup 
Sivasspor-BtcTurk Yeni 
Malatyaspor

20.30 İstikbal Mobilya 
Kayserispor-Fenerbahçe

15 Ocak Çarşamba:
16.00 Aytemiz Alan-

yaspor-Kasımpaşa
18.30 Büyükşehir Be-

lediye Erzurumspor-Be-
şiktaş

20.30 Çaykur Ri-
zespor-Galatasaray

16 Ocak Perşembe:
18.00 Antal-

yaspor-Göztepe
20.30 Trabzonspor-Yu-

katel Denizlispor
Kupada son 16 turu-

nun ikinci maçları 21, 22 
ve 23 Ocak'ta oynana-
cak.
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Trabzonspor Başkanı Ah-
met Ağaoğlu, Fenerbahçe 
Başkanı Ali Koç'un açıklama-
larına  “Bütün rakiplerimize 
saygı duyuyoruz. Bizim mü-
cadelemiz sahada “ karşılığı-
nı verdi.

Trabzonspor Başkanı Ah-
met Ağaoğlu, "Suni tartışma 
ortamları yaratarak, Türk 
futbolunu 3-5 sene öncesine 
çekmeye çalışanların yazdığı 
senaryoda biz olmayacağız" 
dedi.

"SÖYLEDIKLERIMIZDEN 
PEK BIR ŞEY  
ANLAMAMIŞLAR"

"Trabzonspor bir oyuncu 
transfer ettiği zaman, menaje-
rine ödenecek tutar kuruşuna 

kadar KAP'a açıklanır. Açık 
ve net olarak Trabzonspor'un 
bütün gelir ve giderleri kamu-
oyu ile paylaşılıyor. Görünen 
o ki, söylediklerimizden fazla 
bir şey anlanmamış. Yazılı 
bir açıklamayla bunu ellerine 
vereceğiz, bir de öyle okusun-
lar."

"SIYASETTEN  
HIÇBIR MADDI  
GELIR OLMAMIŞTIR"

"Herhangi bir milletvekili 
veya bürokratın bir kulüple 
ilgili yapacağı herhangi bir 
işlem paraya bağlanıyorsa 
hangi amaçla yapıldığı belli 
oluyor. Hayatları yıllarca gizli 
ve örtülü bir şekilde sürdü-
renlerin bakış açısı bu. Ke-

sinlikle ve kesinlikle maddi 
herhangi bir şey söz konusu 
değil."

"KORKMAYIN YA, 
DAHA VAR!"

"Benim veya teknik direktö-
rümün herhangi bir kulübün 
adını anarak eleştirdiğimizi 
gördünüz mü? Bütün rakiple-
rimize saygı duyuyoruz. Bizim 
mücadelemiz sahada. Suni 
tartışma ortamları yaratarak, 
Türk futbolunu 3-5 sene ön-
cesine çekmeye çalışanların 
yazdığı senaryoda biz olmaya-
cağız. Kendi yazdıkları senar-
yolarda kendileri oynasın. 
Şota'nın dediği gibi, "Kork-
mayın ya, daha olmadık daha 
var. Bu kadar korkmayın."

Ahmet Ağaoğlu’ndan Ali Koç’a yanıt:

“BU KADAR 
KORKMAYIN”

Trabzonspor'da takım kaptanı Jose 
Sosa, bordo mavili kulübün aylık 
dergisine özel açıklamalarda bulun-
du.

Sosa, zirve yarışıyla ilgili şunları 
söyledi:

“Özellikle ligin çok iyi analiz edil-
mesi gerektiğini düşünüyorum. Ben 
analizin gücüne inanan biriyimdir. 
Lige baktığınızda isimleri büyük olan 
takımların diğerleriyle yaptığı maç-
larda sürpriz puan kayıpları yaşadı-
ğını görüyoruz. Buna biz de dahiliz. 

Dolayısıyla üst tarafla alt taraf 
arasında çok büyük fark yok. Bunun 
sonucunda yakalayacağınız bir gali-
biyet serisi sizi yukarıya taşıyabilir ya 
da olumsuzluk durumunda aşağılara 
inebilirsiniz. Ligin her duruma açık 
olduğunu düşünüyorum. Kupada da 
zorlu bir sürecin yaşanacağını düşü-
nüyorum. Her takım bu başarıyı elde 
etmek isteyecektir. Biz her iki kulvarı 
da en üst noktada tamamlamak 
istiyoruz. İsminiz Trabzonspor ise 
hedefiniz doğal olarak zirve olur.”

Mustafa Cengiz:
“EDEPSIZLIK 
YAPAMAM”

Galatasaray Başkanı Musta-
fa Cengiz, "Ali Koç'un açıkla-
malarına çok üzüldüm” dedi.

Galatasaray Başkanı Mus-
tafa Cengiz, Fenerbahçe Baş-
kanı Ali Koç'un yaptığı açık-
lamalara yanıt verdi. Sarı 
kırmızılı kulübün başkanı 
Mustafa Cengiz, "Ben bir ku-
lüp başkanına "yalancısın" 
diyecek kadar basit olmam. 
Edebimi bilirim, edepsizce 
davranamam. Benim edebim 
böyle konuşmaya izin ver-
mez" dedi.

"PLAY-OFF'A SIZ MI ÖN 
AYAK OLDUNUZ?"

"Ali Koç'un açıklamalarına 
çok üzüldüm. Play-off sezo-
nu incelendiğinde ilanın çok 
geç yapıldığı görülecektir. 
Oyun oynanırken yapılan 
kurallar değişikliği var. Şim-
di ben şunu anlamıyorum. Bu 
kuralı bana göre değiştiren 
TFF ve yayıncı kuruluşun 
talebi. Peki o dönemde bu 
konu hakkında benim yalan 
söylediğimi iddia eden rakip 
kulübün başkanına soru-
yorum, sizi neden rahatsız 

etti bu açıklama? TFF'nin 
oyun oynanırken kural de-
ğişikliği yapmasını neden 
siz savunuyorsunuz? Bunu 
anlamıyorum. Siz bu karara 
müdahil mi oldunuz? Play-off 
oynanmasına siz mi ön ayak 
oldunuz? Biz kural değişti, 
boynumuz kıldan ince çıkar 
oynarız dedik. Çıktık şampi-
yon da olduk.

Harcama limitleri için 15 
Aralık'a kadar itirazların ya-
pılması gerektiği açıklandı. 
Hepimiz verdik. 28 Aralık'ta 
da TFF kulüplerin durumunu 
tespit etti, bitti. Bundan son-
ra siz bir şey diyemezsiniz. 
Galatasaray'ın açığa düşece-
ğini zannedenler oldu. Her 
yerde bu konuşuldu. Galata-
saray, Falcao'yu aldı diye her 
yerde konuşmalar yapıldı. 
Galatasaray bütün limitleri 
aştı denildi ama olayın öyle 
olmadığı görüldü. Benim 500 
milyon harcama limitim var. 
Lafla şeffaflık olmaz. Futbol-
cu transfer ediyorsan açıkla-
yacaksın. Ben bir kulüp baş-
kanına "yalancısın" diyecek 
kadar basit olmam. Edebimi 

bilirim, edepsizce davrana-
mam. Benim edebim böyle 
konuşmaya izin vermez

Ben yapılandırmadan mem-
nunum. Devletimiz elinden 
geleni yapıyor. Ürküp, kor-
kup teşekkür etmeyeceksi-
niz. 10 bin euro lafına ben de 
şaşırdım. Biz 100 milyon lira 
para ödedik. Göreve geldik-
ten sonra menajerlere toplam 
13,6 milyon euro para ödedik. 
TFF'nin sitesinde bunun ya-
zılıp yazılmaması beni ilgi-
lendirmez. Kayda girmemiş 
olabilir. Bunun TFF tarafın-
dan yayınlanmasını isteyen 
kişi zaten benim.

Yapılandırmadan önce 
UEFA ile konuştuk. UEFA, 
devletin yardımına karşı. Bu 
yapılandırmanın bir müda-
halesi mi diye bize soruldu. 
Benim 1700 sporcum var, 13 
branşta faaliyet gösteriyorum 
diye bunu izah ettik. Yapı-
landırma için devletimize ve 
Bankalar Birliğine tekrar tek-
rar teşekkür ediyorum. FETÖ 
bittikten sonra kim, kaç kez 
şampiyon olmuş, kim olama-
mış çıkarın bakın.

SOSA’DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Yeni Malatyaspor, 
Guilherme'nin Be-
şiktaş'a transferi 
halinde kadrosuna 
2 yabancı oyuncu 
dahil edecek. Trans-
fer görüşmelerini 
sürdürdüklerini 
kaydeden Sportif 
Direktör Ali Ravcı, 
orta saha ve stoper 
bölgesi için görüş-
tükleri isimler olduğunu söyle-
di.

Devre arası kamp çalışmala-
rını Antalya Belek'te sürdüren 
sarı-kırmızılılar, Brezilyalı 
oyuncusu Guilherme'nin Be-
şiktaş'a transferinin olasılığını 
düşünürek, boşalan orta saha 
bölgesine ve savunmaya takvi-
ye yapmaya hazırlanıyor.

Malatya temsilcisi Teknik 
Direktör Sergen Yalçın'ın oyun-

cu istediği 2 bölge 
için görüşmelerini 
yoğunlaştırırken, 
görüşülen isimlerle 
anlaşılma aşaması-
na gelindiği belirtil-
di.

Sportif Direktör 
Ali Ravcı, "Trans-
ferde belirlediğimiz 
isimlerle görüşme-
lerimiz sürüyor. 

Defansa ve orta sahaya transfer 
yapmayı planlıyoruz. En kötü 
ihtimalle 1 oyuncu transfer 
etme düşüncesindeyiz. Liste-
mizde bulunan isimler zaten 
uzun süredir gündemimizde 
idi. Bu oyuncularla bir noktaya 
geldik. Anlaşırsak gerçekten 
kaliteli isimleri takımımıza 
kazandırmış oluruz. Kadromuz 
iyi fakat daha alternatifli hale 
getirme çabasındayız" dedi.

Medipol Başakşe-
hir'in milli yıldızı İrfan 
Can Kahveci, ligdeki 
şampiyonluk yarışın-
dan milli takıma, Avru-
pa hedefinden gol se-
vincinde yaptığı asker 
selamına kadar birçok 
konuda açıklamalarda 
bulundu.

İrfan Can Kahveci, 
"İlk haftalar alışma 
ve Okan hocanın isteklerine 
uyma süreci oldu ve iki haftayı 
öyle geçirdik. Sonrasında iyi 
bir çıkış yakaladık, iki hafta-
dan sonra hiç mağlup olmadan 
devre arasına girdik. Bu sene 
de şampiyonluk yarışımızı 
sürdürüyoruz. İnşallah geriden 
gelerek şampiyon oluruz" dedi.

"OKAN HOCA ÇOK 
IYI BIR INSAN, 
ÇOK IYI BIR 
KARAKTER"

Teknik direktör Okan 
Buruk ile çalışmaktan 
dolayı mutlu olduğunu 
dile getiren milli oyun-
cu, "İlk geldiği zaman 
tereddütlerim vardı 
çünkü oturmuş bir 

oyunumuz ve sistemimiz vardı. 
Sonrasında Okan hocanın oyu-
nunda da iyi işler yaptığımızı 
gördüm ve ilk iki haftadan sonra 
ikna oldum. Alışma süreci vardı. 
Okan hoca çok iyi bir insan, çok 
iyi bir karakter. Futbolcu olduğu 
dönem de tartışılmaz. Onun tec-
rübelerinden de yararlanmaya 
çalışıyoruz" diye konuştu.

“ŞAMPIYONLUK 
ZAMANI GELDI”

IRFAN CAN KAHVECI:

MALATYASPOR  
TAKVİYE YAPACAK
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Türkiye’deki girişimcilik ekosiste-
mi, belki bazılarına emeklemek ile 
yürümek arasında bir noktada gö-
rünebilir. Belirli açılardan 2019 yılı 
tahmin edilen potansiyelin de üzerin-
de sonuçlar doğurmuş gibi  gözükse 
de, 2020 dönemine gelişmeye çok 
açık, fırsatların her geçen gün arttığı 
bir ortam da sağladı. Melek yatırımcı 
olarak son 7 sene içerisinde tecrübe 
ettiklerimle birlikte, artık spor en-
düstrisi ile girişimcilik ekosisteminin 
kaynaşması gerektiğine dair inancım 
güçlenerek arttı.

Geçtiğimiz sene, özellikle spor dike-
yinde bulunan girişimlerle tanışmaya 

başladıktan sonra, endüstri içerisinde 
büyüme potansiyellerinin nerede oldu-
ğunu, girişimlerin ihtiyaçlarının neler 
olabileceğini ve kişisel olarak onların 
işlerine katabileceğim katma değeri 
çok detaylı bir şekilde değerlendirme 
fırsatı yakaladım.

Sporcu olarak, saha içini çok sev-
mek ve özel bulmakla birlikte, saha-
nın dışına çıkıldığında da sporcu ile 
taraftarların iletişimini kolaylaştıran 
teknolojileri, sporcunun performansı-
nı geliştirebilecek ürün ve hizmetleri, 
spor kulüpleri ve federasyonların 
gelir arttırmalarını sağlayacak 
fırsatları çalışmaya ve araştırmaya 

başladım.
2020 yılının başlamasıyla birlikte 

de rahatlıkla söyleyebilirim ki, spor 
dünyasındaki profesyonel tecrübe ve 
birikimimi, melek yatırımcı şapkam 
ile birleştirmemin artık vaktinin 
geldiğine karar verdim.

Spor girişimlerine olan ilgi 2019 
yılında dünyadaki trendlerde de 
fazlasıyla ön plana çıkmışken, 2020 
yılında bu dikeyde ülkemizde önemli 
değerler yaratmak için yola çıkıyoruz.

Öncelikli olarak kişisel hedefim, 
Türkiye merkezli ilk spor hızlandırıcı 
programını başlatmak.

SG Spor Hızlandırıcı Programı kap-

samında, 2020 dönemi boyunca açı-
lacak 2 çağrı ile spor endüstrisindeki 
problemlere çözüm üreten Türkiye ve 
yakın coğrafyadaki girişimleri pay-
daşlarla ve yatırımcılarla bir araya 
getirmek istiyoruz. Bununla birlikte, 
Türkiye’deki spor girişimlerine ken-
dilerini daha rahat anlatabilecekleri 
ve ekosistem içerisinde kendilerini 
tanıtabilecekleri alanlar yaratmayı 
hedefliyoruz.

Bunların yanı sıra, 2020 boyunca 
da 2013 yılından bu yana içerisin-
de yer aldığım yatırım süreçlerinde 
kafamdaki aynı soru işaretine yeni 
bir cevap arıyor olacağım:

Girişimcilik ekosistemine başka 
sporcuları nasıl dahil edebiliriz?

İlk yatırım tecrübemizden birinde 
iki takım arkadaşımla başarısız bir 
denememiz olması, bu soruya ve-
rilebilecek her cevap beni bir adım 
durdursa da, artık doğru hikayeleri 
bulup o hikayelerden güç alarak 
sporcu arkadaşlarımı da bu dünya ile 
tanıştırmak, önümüzdeki birkaç sene 
boyunca gerçekleştirmeyi planladı-
ğım önemli hedeflerimden biri.

Kim bilir, belki de 2020 yılı biter-
ken, ekosisteme bir dizi yeni sporcu 
yatırımcıyı da kazandırmış olma 
fırsatını çoktan yakalamış olurum.

GIRIŞIM
PENCERESI

SINAN 
GÜLER

Spor girişimlerine yer açma vakti

EURO 2020’de yok
MERIH DEMIRAL 
SEZONU KAPADI

Juventus forması giyen milli 
futbolcumuz Merih Demiral'ın 
çapraz bağlarının koptuğu ve se-
zonu kapattığı açıklandı.

İtalya Ligi'nde Roma - Juventus 
maçında 3. dakikada gol atan ve 
ardından sakatlanarak oyuna 
devam edemeyen Merih Demi-
ral'dan kötü haber geldi. Milli 
futbolcumuzun dün çekilen MR 
sonuçlarına göre çapraz bağla-
rının koptuğu ve menisküsünde 
kısmi yırtık olduğu açıklandı.

Roma maçında sakatlanan ve 
stadı koltuk değnekleriyle terk 
eden Merih Demiral'in çapraz 
bağlarının koptuğu açıklandı. 
Menisküsünde de yırtık tespit edi-
len futbolcunun sezonu kapattığı 
belirtildi.

KJAER 
MILAN’DA

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından 
Simon Kjaer, Milan'a transfer oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından 
Simon Kjaer, Milan ile resmi olarak söz-
leşme imzlaadı. Danimarkalı futbolcu-
nun sezon sonuna kadar kiralık olarak 
Milan forması giyeceği belirtildi. Bonser-
visi Sevilla'da olan futbolcunun sözleş-
mesinde opsiyon maddesi de bulunuyor.

Sevilla'dan yapılan açıklamada Kja-
er'in satın alma opsiyonuyla Milan'a 
kiralandığı belirtildi. Danimarkalı fut-
bolcunun Fenerbahçe'ye transfer olma-
ma nedeni de merak ediliyordu. Fener-
bahçe teknik heyeti daha önce belinde 
sıkıntı yaşayan Kjaer'e sıcak bakmadı. 
Oyuncunun yaşadığı bel sakatlığı nede-
niyle Fenerbahçe transfere olumlu yak-
laşmadı.

HES Kablo Kayserispor taraftarları, 6 yıl son-
ra tekrar teknik direktörlük görevine getirilen 
Robert Prosinecki'yi meşalelerle karşılayarak, 
doğum gününü kutladı.

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, 6 sene 
sonra Kayseri'de. 6 Aralık'ta Kayserispor'un 
Antalya kampına katılan Prosinecki, kamp 
bitiminde Kayseri'ye sportif direktör Bülent 
Bölükbaşı ile birlikte karayolu ile geldi. Osman 
Kavuncu Bulvarı üzerinde yaklaşık 150 Kayse-
rispor taraftarı, Hırvat teknik adamı meşale ve 
tezahüratle karşıladı. Araçtan inerek taraftarı 
selamlayan Prosinecki için sürpriz bir doğum 
günü kutlaması da yapıldı. Bugün 51 yaşına 
giren Prosinecki'nin pastasındaki mumları ta-
raftarlar meşalelerle yaktı. Hırvat teknik adam 
da, taraftarlara bu sürpriz için teşekkür etti.

PROSINECKI’YE TATLI SÜRPRIZ
Barcelona Kulübü, sağ diz dış 

menisküsünden ameliyat edilen 
Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in 
yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kal-
masının beklendiğini açıkladı.

Luis Suarez'in geçen sezondan bu 
yana devam eden sağ dizindeki ağ-
rıların ağırlaşması üzerine Urugu-
aylı futbolcu dün ameliyat edildi.

Barcelona Kulübü, Suarez'in iyi-
leşme sürecinin 4 ay olarak öngö-
rüldüğünü bildirdi.

Suarez, bu sezon 23 maçta top-
lam 14 gol (11 lig, 3 Şampiyonlar 
Ligi) attı.

Real Madrid'in efsane futbolcusu ve şimdiki tek-
nik direktörü Zinedine Zidane, takımının başında 
çıktığı final maçlarını kaybetmiyor.

Fransız çalıştırıcı, teknik direktörlüğünü yaptığı 
Real Madrid ile iki dönemde çıktığı 9 final maçının 
9'unu da kazanarak etkileyici bir performans orta-
ya koydu. Zidane, takımı Real Madrid'in dün akşam 
oynanan İspanya Süper Kupası Finali'nde Atletico 
Madrid'i golsüz berabere biten maçın ardından 
seri penaltı atışları ile mağlup etmesi sonucu kupa 
koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

FINAL KAYBETMIYOR
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane şu 

zamana kadar eflatun-beyazlıların başında çıktığı 
9 final müsabakasının 9'unu da kazanma başarısı 
gösterdi. Zidane takımı Real Madrid ile çıktığı söz 
konusu 9 final maçı olan 2016, 2017, 2018 yılların-
da 3 Şampiyonlar Ligi, 2016,2017'de 2 UEFA Süper 
Kupa, 2016, 2017'de 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası 
ve 2017, 2020 2 İspanya Süper Kupası finalinden 
galip çıkan taraf oldu.

ZIDANE 
9’DA 9 
YAPTI

BARCELONA’DA 
SUAREZ 4 AY YOK

[ [BASKETBOLCU &  
MELEK YATIRIMCI
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Türkiye’nin engel tanıma-
yan adam olarak tanıdığı 
15 yaşındaki Gökdeniz’in 
çağrısını Haluk Levent geri 
çevirmedi. Yatakta makineye 
bağlı olarak yaşayan Gökde-
niz, karşısında çok beğendiği 
şarkıcıyı görünce mutluluk-
tan ne yapacağını şaşırdı.

Bursa’da yaşayan ve kas 
hastalığı nedeniyle yatağa 

bağımlı hale gelen Gökdeniz, 
arkadaşlarıyla birlikte yaptığı 
maçtaki görüntülerle tanındı. 
Geçtiğimiz hafta sosyal med-
yadan Haluk Levent’e sesle-
nen Gökdeniz, “Tek isteğim 
dünya gözü ile seni görüp 
sarılmak. Seni hep sevece-
ğim gönlü güzel abim” diye 
video paylaşmıştı.

Gökdeniz’in çağrısına kayıt-

sız kalmayan Haluk Levent, 
“En yakın zamanda’ diyerek 
cevap vermişti. Bu yanıtın-
dan kısa süre sonra Trabzon 
formasıyla Gökdeniz’in evine 
gelen Levent, ‘Sev kardeşim’ 
şarkısıyla Gökdeniz’in yattığı 
odadan içeri girdi. Şarkıya eş-
lik etmeye çalışan Gökdeniz, 
heyecandan neye yapacağını 
şaşırdı.

James Bond serisine 
No Time to Die ile veda 
edecek Daniel Craig’in 
yerine kimin geleceği 
tartışmalarına yeni bir 
isim daha eklendi. İngi-
liz James Norton’ın en 
güçlü aday olduğu öne 
sürüldü. Norton son ola-
rak The Nevers dizisinde 
Hugo Swann karakterine 
hayat verdi.

Happy Valley ve Grant-
chester dizilerindeki 
rolleriyle tanınan 34 ya-
şındaki aktör, 1952’den 

beri devam eden serinin 
en güçlü adayı olarak gö-
rüldüğü için risk almak 
istemeyen bahis siteleri 
tarafından listeden çı-
kartıldı.

Bu kadar net bir iddia 
daha önce DaiL Mail tara-
fından ortaya atılmış ve 
yeni 007 kod adlı ajanın 
siyahi kadın oyuncu Las-
hana Lynch olacağı açık-
lanmıştı. Ancak İngiliz 
gazetesinin iddiası dahil 
bugüne adı geçen hiçbir 
isim doğrulanmadı.

Japon milyarder iş adamı Yusaku Maezawa, Amerikan roket ve 
uzay mekiği üreticisi SpaceX’in Ay’a düzenleyeceği turistik uçuş-
ta yanına bir kız arkadaşı arıyor. 44 yaşındaki moda imparatoru 
Maezawa, internet sayfasında 2023’te Ay’a yapacağı turistik 
seyahati “özel” bir kadınla deneyim etmek istediğini belirterek 
bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını 
istedi. Sitede 17 Ocak’ta sona erecek başvuru sürecinde istenen 
koşulların listesi yer alıyor. Kısa süre önce 27 yaşındaki aktris 
kız arkadaşı Ayame Goriki’den ayrılan Maezawa ile Ay’a gitmek 
isteyenlerin bekar, 20 yaşından büyük, daima pozitif olmaları ve 
uzaya gitmeye ilgi duymaları gerekiyor. Kız arkadaşla ilgili karar 
mart sonunda verilecek.

ELEŞTIRMENLER 
‘EN IYI’LERI  
SEÇTI

BU yıl 25’incisi düzenlenen 
Eleştirmenlerin Seçimi (Cri-
tics’ Choic0) Film Ödülleri 
ABD’de düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. Once Upon 
a Time in Hollywood En İyi 
Film, Succession ise En İyi 
Dizi seçildi.

En iyi kadın oyuncu 
ödülü Judy’deki rolüyle 
Renée Zellweger’e en iyi 
erkek oyuncu ödülü Jo-
ker’deki rolüyle Joaquin 
Phoenix’e gitti.

Brad Pitt, Once Upon a 
Time in Hollywood’daki ro-
lüyle en iyi yardımcı erkek 
oyuncu, Laura Dern ise Mar-
riage Story’deki rolüyle en iyi 
yardımcı kadın oyuncu seçildi. 
Törende en iyi oyuncu kadrosu 
üdülü  The Irishman’e, en iyi yö-
netmen ödülü Parasite ile Bong 
Joon’a gitti.

Renée  
Zellweger

Joaquin  
Phoenix

Brad PittLaura Dern

Haluk Levent, kas 
hastası Gökdeniz’e 
verdiği sözü tuttu

Evlerinde 
Mel Gibson’ı 
ağırladılar

Begüm ve Adnan Şen, 
Los Angeles’taki evle-
rinde ünlü aktör Mel 
Gibson’ı ağırladı.

Begüm Şen, doğum 
günü partisine katılan 
Mel Gibson’la çektirdi-
ği fotoğrafları sosyal 
medyada paylaştı. Şen 
çiftinin dostları “Adnan 
daha karizmatik” şek-
linde yorumlar yapar-
ken, Begüm Şen ünlü 
aktöre övgüler yağdırdı: 
“Bütün filmlerini bü-
yük zevkle izledim. Çok 
iyi, tatlı, doğal, olduğu 
gibi.”

‘Ermeni baklavası’ 
paylaşımı yaptı, 
Türkler ayaklandı

Kourtney Kardashian sosyal 
medya hesabından paylaştığı 
bir fotoğraf nedeniyle tepki 
çekti. ‘Ermeni Baklavası’ yazılı 
paylaşıma, Türkler’den sert yo-
rumlar geldi. Ermeni bir baba-
nın kızı olan Kourtney Kardas-
hian, bir baklava fotoğrafını ‘El 
yapımı Ermeni baklavası’ no-
tuyla paylaştı. Türk takipçileri 
Kardashian’a ‘Baklava bizim 
kırmızı çizgimiz’, ‘Baklava bi-
zimdir bizim kalacak’, ‘Baklava 
Türkler’indir’ gibi mesajlarla 
tepki gösterdi.

Yeni James Bond için en 
güçlü aday James Norton

Ay’a gitmek 
için ilanla kız 
arkadaş arıyor


