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KADGÜÇDER Kurucu Başkanı
Fatma Duman, toplumun kana-

yan yarası olan kadın cinayetleri konu-
sunda bütün kesimlerin duyarlı
olmasını istedi. “Emine Bulut cinaye-
tinde kullanılan bıçağın üzerinde hepi-
mizin toplum olarak izi var” diyen
Duman, “Bu sorunun çözümü için
el ele vermeliyiz. Kadın güçlü olursa
toplum da güçlü olur. Biz biliyoruz ki

kadın gülerse dünya güler” açıklamasını
yaptı. Dernek olarak önemli çalışmalara
imza attıklarını ifade eden Duman,
“Bütün platformlarda yer alıyo-
ruz. Başta Ankara olmak üzere
81 ilimizde bağlantılarımız var.
Talepler doğrultusunda 
hizmetlerimizi sürdürmeye
devam ediyoruz” dedi. 

Çamlıca Tepesi’nde gece 
saatlerinde bir büfeye gelen

şapkalı 5 hırsız, dakikalar içerisinde
15 bin liralık si-
gara ve bir miktar
para çaldı. Hır-
sızlar emniyet
ekiplerinin yaptığı
operasyonda ya-
kalandı.  I SAYFA 3

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Nerde kaldı 
yeni partiler?

Spesifik bir 
satış kararı

Büyükçekmece Belediye
Meclisi eylül ayı ilk toplantı-

sını yaptı. Mecliste mülkiyeti Büyük-
çekmece Belediyesi'ne ait olan ve
uzun süreliğine kiraya verilen iki 

eğitim tesisinin
satışı gündeme
geldi. Başkan
Hasan Akgün
böyle bir satışın
Türkiye'de ilk
defa olacağını
belirterek, 
'Spesifik bir
durum' yoru-
munu yaptı.  
I SAYFA 5

ç

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’ne (İBB) bağlı şirketlerden

işten çıkartılan işçilerin Saraçha-
ne'deki belediye binası önünde 
başlattığı eylem devam ediyor. 
Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Arslan ve AK
Parti İstanbul Milletvekili Hasan
Turan eylemdeki işçilere destek 
ziyaretinde bulundu. Mahmut 
Arslan işten çıkarılan işçilere sahip
çıkacaklarını belirterek, “Bu insanla-
rın işsiz, aşsız bırakılmasının yaşata-
cağı olumsuzlukları yüreğinizde
hissedin” çağrısını yaptı. I SAYFA 8
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İşten çıkarılanlara
sendikadan destek

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde
bulunan Hamit Süreyya 

Eremsel ilk ve ortaokulunun kapasitesi
yetmemesi nedeniyle prefabrik ek bina
yapıldı. Bu bina da eğitime elverişli 
olmadığı için yıkıldı. Yerine 19 derslikli
yeni bir bina yapımına başlandı ancak
çalışmalar yeni eğitim ve öğretim yılına

yetişmedi. İl ve ilçe eğitim müdürlüğü
kararınca öğrencilerin eylül ayının 
sonuna kadar ücretsiz olarak 125. Yıl
İlkokul ve Ortaokuluna taşınması ve
burada eğitim görmesi kararlaştırıldı.
Bu duruma isyan eden veliler okul
önünde toplanarak, “Okulumuzu 
istiyoruz” çağrısında bulundu. I SAYFA 8
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17-18 makam 
BaNa YeTmeZ!

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İSPER A.Ş.’deki

sunum öncesinde gazetecilerin
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Tartışılan Diyarbakır ziyaretine
açıklık getiren İmamoğlu, “Bu 
yorumlara üzülüyorum. Zira bizim
kapılı kapılar ardında konuşmak
gibi bir geleneğimiz yok. Kapıyı 
kitlemedik” dedi. İBB'den çıkarılan
işçiler konusuna da değinen İma-

moğlu, iki seçim arası yaklaşık 2 bin
500 kişinin işe alındığını söyledi.
Kendisiyle konuşan işçilerin fırça
yediğini söyleyen İmamoğlu, 
“Niye fırça yiyorsun kardeşim.
Amacın ne o zaman?” diye sordu.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın, “Bizim de yapacakları-
mız var” sözlerinin hatırlatılması
üzerine, “İşe alacaksa, buyursun
alsın” yorumunu yaptı. 
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KAPALI KAPILAR ARKASINDA GÖRÜŞMEDİK

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, bütün israflardan kurtulacaklarını söyledi. Geçmişte 
İBB başkanına 17-18 makam hazırlandığını belirten İmamoğlu,
“Ben, ‘Yetmez, daha fazla istiyorum’ dedim!” ironisinde bulundu.
İmamoğlu, “Bir tasarruf da orada yapacağım. İsraf ve tasarruf
konusu, hayat felsefemiz olacak” ifadelerini kullandı

İBB başkanı olarak kendisine
17-18 tane makam hazırlan-

dığını belirten İmamoğlu, “Ben, 
‘Yetmez’ dedim! ‘Daha fazla 
istiyorum’ dedim! Çünkü benim,
yüzbinlerce makamım var İstan-
bul’da. Her esnafın, iş insanının iş
yerleri benim makamım. Hatta her
vatandaşımın evi benim makamım.
Sokaklar benim makamım. Onun
için, ‘Yetmez bana 17-18’ dedim! Bir

tasarruf da orada yapacağım. Bu,
israf ve tasarruf konusu, bizim hayat
felsefemiz olmak zorunda. Türkiye
iyi gitmiyor. Türkiye, bugün birçok
konuyu konuşuyorsa, ne yazık ki
ekonomik sıkıntılardan dolayı
konuşuyor. Bu noktada, 16
milyonluk bir kentin yönetimi
olarak, elimizden geleni yapa-
cağız. Her şey çok güzel ola-
cak” diye konuştu. I SAYFA 9
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BİR TASARRUF DA MAKAMLARDA YAPILACAK

ÖĞRENCi VE VELiLERE
SON DAKiKA GOLÜ!

Sultangazi 
Hamit Süreyya
Eremsel ilk ve 
ortaokulunda,

okulların
açılmasına 2 gün

kala taşımalı
eğitim sistemine
geçilmesi velileri

çileden çıkardı

SAYFA 5Anıl BODUÇ

Avcılar Belediye
Meclis üyeleri

SAYFA 8İlhami IŞIK

Eylül 
satrancı

Beştepe Millet Kongre ve
Kültür Merkezi'nde düzen-

lenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış
töreninde konuşan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Önümüzdeki dönemde
devam ettireceğimiz 
dinamik reform süreciyle,
inşallah demokrasimizi
güçlendirecek, milli 
iradenin üstünlüğünü 
inşallah daha da 
pekiştireceğiz" diye
konuştu. I SAYFA 7
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KADIN GULERSE
DUNYA GULER!
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BARIŞ KIŞ’IN SÖYLEŞİSİ SAYFA 16’DA 

Fatma
Duman

Demirtaş tahliye olabilir
Edirne Cezaevi'nde tutuklu
bulunan HDP'nin eski Eş

Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
hakkında, tutuklu olduğu dosyada
tahliye kararı verildi. Ancak bir
başka dosyadan da hükümlü 
olduğu için Demirtaş cezaevinden

tahliye edilmeyecek. HDP'nin 
hukukçu milletvekili Meral Danış
Beştaş ise “Yargıtay kararlarına göre
son 1 yıl denetimli serbestlik süresi
içinde. Bu nedenle Selahattin 
Demirtaş'ın gecikmeden bırakılması
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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8 MİLYON MASRAF
100 BİN LİRA KİRA!
Gazete Damga’dan Ali 
Tarakçı'nın İBB iştiraki İSPER'in
mevcut binasının aylık 100 bin
TL karşılığında İTO eski 
Başkanı Murat Yalçıntaş'tan 
kiralanmasını sorması üzerine,
“Bu ve bunun gibi israf kalem-
leriyle uğraşacağız” yanıtını
veren Ekrem İmamoğlu, “İBB,
zaruri olursa, makul rakamlarla
kiralama yapabilir. Bakın, ben
de kiralama yaptım. Ama 
bedelinin 4’te birine, 5’te birine
yaptım. Ama İBB, İstanbul’da
en son kiralama yapacak 
kurumlardan bir tanesidir”
dedi. İlgili binada kiralandıktan
sonra 6.2 milyon tutarında 
tadilat yapıldığı, diğer alımlarla
birlikte İBB'ye maliyetinin 
8 milyonu geçtiği öğrenildi.  

Silivri Belediyesi, 60 yıldır 
üretilen Kadıköy Karpuzu için

festival düzenledi. Festivalde konu-
şan Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “Silivri’de yapılan tüm 
festivallerin teması tarımsal üretimi
desteklemek, çiftçiyi desteklemek.
Biz marka kent derken altı boş 
değildi. Silivri alelade bir coğrafya
değildir” açıklamasını yaptı.  I SAYFA 7
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Silivri alelade 
bir yer değildir

FETÖ’nün iş dünyası yapılan-
ması olarak bilinen TUSKON

davasında 35 aydır tutuklu bulunan
eski İBB belediye başkanı Kadir Top-
baş’ın damadı Ömer Faruk Kavur-
macı, geçirdiği epilepsi krizi sonrası
ambulansla hastanenin acil servisine
kaldırılıp gözetim altında alındı. 20
Ağustos Salı gecesi saat 23.06’da ce-
zaevine gelen ambulansla hastaneye
kaldırıldığına
dair rapora göre
Kavurmacı, 
5 saat boyunca
hastanede göze-
tim altında tu-
tuldu. Hastanede
geçirdiği süre 
boyunca birta-
kım tetkiklerden
de geçirildi.
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Topbaş’ın damadı
epilepsi krizi geçirdi

hasan Akgün

Sağlığımız siyaset
üstü bir konudur

Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık,

Gürpınar’da başlayacak olan
kentsel dönüşüm sürecinin öne-
mine değinerek beledidye mecli-
sine, “Halkın sağlık ve güvenliği

siyaset ötesi bir
konudur. Gelin
hep birlikte
Beylikdüzü’nde
ihmal edilmiş
tek bir sokak,
tek bir bina
kalmayana dek
var gücümüzle
çalışalım” 
çağrısında bu-
lundu.  I SAYFA 7
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Mehmet M. Çalık

Barışa inanıyoruz
barışı savunuyoruz

Küçükçekmece Belediyesi ve
Sosyal Demokrasi Vakfı

(SODEV) tüm barışseverleri,
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde
‘Kardeş Türküler’ konserinde bir

araya getirdi.
Konser önce-
sinde konuşan
CHP İstanbul
İl Başkanı
Canan Kaftan-
cıoğlu, “Barışın
gerçekliğine ina-
nıyoruz ve barışı
savunuyoruz”
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 8
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Canan Kaftancıoğlu

Üner’i fena
fırçaladılar!

Türkiye’nin ekonomik anlamda zor
günlerden geçtiğini anlatan İmamoğlu,

“bu yüzden biz tasarruftan yanayız” dedi.

Erguvan Festivali kapsamında 
Çatalcalı çocuklar, duvar boyama

şenliğinde duvarları boyama fırsatı 
yakaladı. Çok sayıda çocuğun katılımıyla
gerçekleşen etkinlik neşeli anlara sahne
oldu. Belediye Başkanı Mesut Üner, 
çocukların fırçalarıyla renklenmesine 
eşlik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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ALİ TARKCI
hAbER

Hırsızlık çetesi
YAkAlANDI

Ömer F. Kavurmacı

HABERİN DEVAMI SAYFA 5

Yeşilkent’in sorunlarını 
hızlı bir şekilde çözeceğiz
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S onbahar ve kış aylarında günlerin
kısalmasıyla birlikte birçok kişide
mevsimsel depresyon eğilimi başlı-

yor. Her mevsim olduğu gibi sonbahar
mevsiminde de bazı gıdalara dair farkın-
dalıkların yüksek olması gerektiğini belir-
ten Medical Park Silivri Hastanesi’nden
Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Kurt,
beslenmenin önemine dikkat çekerek
önemli tüyolar verdi.

Beslenmenizde sebzeye yer verin

Sonbahar depresyonunun kilo alımına
neden olduğunu ifade eden Diyetisyen
Pınar Kurt, “Her gün kalori sayımı yapa-
masak bile muhakkak ne kadar dengeli
beslendiğimizin takibinde olmamız gereki-
yor. Günlük diyetimizde mutlaka protein,
karbonhidrat ve yağ içeren gıdaların hep-
sini dengeli şekilde tüketmeliyiz. Özellikle

gripten korunmak için beslenmemizde
sebzelere yer vermeliyiz. Günlük su tüketi-
mimizi 2-3 litre (en az 7-8 bardak) olarak
ayarlamalıyız. Fiziksel de aktiviteyi olabil-
diğince yüksek tutmamız gerekiyor” dedi.

Pul biber, muz ve yumurta 

Beyin tarafından doğal olarak üretilen
'mutluluk hormonu’ serotonin duygu
durum, iştah ve uykuyu yakından ilgilendi-
ren bir kimyasal olduğunu söyleyen Diye-
tisyen Kurt, "Bilindiği gibi çikolatanın
içeriğindeki serotonin ruh halini iyileştirir.
Bunun yanında sivri yeşilbiber, kırmızı pul
biber gibi acı besinleri tüketmek de mutlu-
luk veren endorfin maddesinin salgılan-
masını sağlar. Salatanıza, yemeğinize veya
yoğurda pul biber ekleyerek tüketebilirsi-
niz. Sonbaharda depresyona karşı savaş-
mak adına yumurta, kivi, keten tohumu,

badem, ceviz, muz, ananas, domates ve
özelliklede balık gibi besinlere günlük ola-
rak yer vermek büyük önem taşır" diye ko-
nuştu.

Gribe karşı soğan-sarımsak kalkanı

Gripten korunmanın yolunun da beslen-
meden geçtiğini kaydeden Diyet Uzmanı
Pınar Kurt sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sebze ve meyveler içerdikleri vitaminler
yoluyla, özellikle de C vitaminleri ve güçlü
antioksidan ile bağışıklığı güçlendirir. Ör-
neğin; brokoli, lahana, kereviz, pazı, turp,
ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler kış ayla-
rında mutlaka tüketilmesi gereken ve bağı-
şıklığı güçlendiren sebzelerdir. Çiğ ya da
özellikle soğan ve sarımsağın da bağışıklığı
güçlendirici ve antimikrobiyal etkileri ol-
duğu için bu sebzeler birlikte pişirilerek tü-
ketilmeleri önerilir."
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Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Çatalca Koordinatörü
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

YAY-SAT

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Taylan Daşdöğen
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İstihbarat Şefi
Barış KIŞ
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ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 
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Mevsimsel depresyonun doğru beslenmeyle tedavi
edilebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar
Kurt, kırmızı pul biber gibi acı besinlerin mutluluk veren
endorfin maddesinin salgılanmasını sağladığını belirtti
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Diyetisyen Pınar Kurt beslenme öneri-
lerini şöyle sıraladı: "Tam tahıllı ekmek
çeşitlerini kullanın. Hastalıklardan ko-
runmak için C vitamini açısından zen-
gin beslenin. Beslenmenizde
magnezyum açısından zengin olan
muz, kabak çekirdeği, badem, ceviz,
nohut ve mercimek gibi besinlere yer
verin. Haftada 2 gün balık yiyerek
Omega 3 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
Günde bir kase yoğurt yemeyi de
ihmal etmeyin. Süt ve peynir tüketin.
Süt ürünleri kalsiyum içeriğiyle de
depresyonu azaltmada etkilidir."

TAM TAHILLI EKMEK KUL-

Beslenme çantası
nasıl hazırlanmalı?
Yakında başlayacak olan okul maratonu çocuklar kadar aileleri de heyecanlandırıyor.
Okulun açılmasıyla birlikte güne erken başlayacak olan çocukların derslerinde 
daha verimli ve başarılı olması ise doğru beslenmelerinden geçiyor

OKULA ilk kez adım atan
çocukların yaşadığı çevresel
değişikliğin, beslenme alış-

kanlıklarını da etkilediğini belirten Me-
morial Ankara Hastanesi Beslenme ve
Diyet Bölümü’nden Dyt. Ceyda Nur
Çakın, çocukların sağlıklı bir bünyeye
sahip olabilmesi ve derslerinde başarıyı
yakalayabilmeleri için uygulanması ge-
reken beslenme düzeni ile ilgili bilgi
verdi.

Beslenmeye dikkat

Okul çağı (6-12 yaş) çocuklarda den-
geli beslenme; hastalıklardan ko-
runma, bilişsel performansın artışı ve
büyüme ile gelişmenin devam etmesi
için oldukça önemlidir. Özellikle okula
ilk kez adım atan çocukların farklı bir
çevreye girmesi mikroorganizmalarla
tanışmasına vesile olurken, bu durum
vücudun henüz karşılaşmamış olduğu
hastalık yapıcı mikroorganizmalara
tepki vermesi ile çeşitli enfeksiyonları
beraberinde getirebilmektedir. Çocu-
ğun çevresel ortamının değişmesi, bes-
lenme davranışlarını da etkilemektedir.
Çocukların genellikle diğer çocuklarda
gözlemlediği beslenme şekline eğilimi
artabilmektedir. Bu durum da sağlıksız
beslenmeye kapı aralamaktadır.

Sağlıklı atıştırmalık seçin

Okul döneminde dengeli bir beslenme
şekli oluşturabilmek için ilk adım, ders
aralarındaki atıştırmalıkların sağlıklı
seçeneklerden oluşmasını sağlamaktır.
Çocuğun beslenme çantasına ders sa-
atlerinin uzunluğuna uygun miktar-
larda meyve; ceviz, çiğ badem, çiğ
fındık gibi yağlı tohumlar ve süt ya da
ayran gibi bir protein kaynağı konul-
malıdır. Meyveler mevsimine uygun se-
çilmeli ve mümkün olduğunca kabuğu
soyulmadan tüketilmelidir.

Balık sofrada eksik olmasın

Kahvaltı sağlam bir bağışıklık sistemi

için önemli rol oynamaktadır. Kahval-
tıda yumurta tüketimi hem kaliteli pro-
tein içeriği hem de antiviral özelliği
sayesinde özellikle pek çok viral enfek-
siyonla savaşmada etkili olmaktadır.
Bu nedenle her sabah bir tam yumurta
tüketmek hastalıklar ile mücadeleye
yardımcı olacaktır. Balık mevsimi yak-
laşırken omega-3 ün etkisinden bahset-
memek olmaz. Bilişsel fonksiyonlara
olumlu etkisinden çokça bahsedilse de
omega-3 yağ asitleri, bakteriler ile sa-
vaşan hücrelerin sayısını artırmaktadır.
Bu nedenle haftada iki gün 200 gram
balık tüketmek gerekmektedir. Özellikle
hamsi, sardalya, levrek, palamut gibi
yağlı balıklar seçilmeli; pişirme yön-
temi olarak kızartma yerine ızgara ve
buğulama gibi sağlıklı pişirme yöntem-
leri tercih edilmelidir.

Renkli öğünler oluşturun

Tüketilen sebze ve meyvelerin renkleri
ne kadar çeşitli olursa vitamin- mine-
ral alımı da o kadar iyi olmaktadır.
Özellikle C vitamini ve beta-karoten
alımının artırılması durumunda hüc-
relerin zararlı bileşikler ile savaşması
o derece kolaylaşmaktadır. Turunçgil-
ler, brokoli, kapya biber, yaban mer-
sini, kuşburnu, havuç ve balkabağı
gibi sebze-meyvelerle çocuklarınıza
hem sağlıklı hem de renkli öğünler
oluşturabilirsiniz. Antioksidan içeriği
sayesinde bağışıklık sistemini güçlen-
dirmesi ile bilinen bir diğer besin de
zerdeçaldır. Özellikle pişme sırasında
karabiber ile birlikte yemeklere eklen-
diğinde vücuttaki kullanımı olumlu
yönde artış göstermektedir.

İyi bir başlangıç için 9 önemli öneri
ÇOCUKLU ailelerin
gündemi yaz tatilin-
den okul hayatına dö-

nüyor. Okulların açılma
sürecinde okula kayıt ve kıyafet-
kırtasiye alışverişi telaşında olan
ailelerin akıllarındaki en önemli
konu yine çocukların başarılı bir
eğitim dönemi geçirmesi oluyor.
Memorial Şişli Hastanesi
Çocuk-Ergen Psikiyatri Uzmanı
Dr. Leyla Alkaş, yeni eğitim dö-
nemine iyi bir başlangıç için aile-
lere önerilerde bulundu.

Motivasyonu düşürmeyin

“Uyumadan 5 sayfa daha kitap

oku” gibi cümleler çocuğun mo-
tivasyonunu düşürüyor
Yaz tatilinin son günlerinde ev
gündeminin temel maddesi okul
konuları olur. Anne ve baba,
ödevleri, testlerin yapılıp yapıl-
madığını, gerekli özetlerin çıkarı-
lıp çıkarılmadığını yakın takibe
alır. Üstelik bu konular henüz
okul başlamadan çocuklara sık
sık hatırlatılır. Okul başarısının
yüksek olmasında günlük ders
programının tekrarı ve ödevlerin
düzenli yapılması şüphesiz
önemlidir. Ancak uzun bir yaz
tatili döneminden sonra çocuk
için eğlenceden ve oyundan kop-

mak hiç kolay olmayacaktır. Bu
nedenle çocukların masa başına
oturup çalışması için aile deste-
ğine ihtiyaç olabilir. Çocuğa ev
ödevinde destek olmak ancak
tüm ayrıntılara asla müdahale
etmemek gerekir. 
İşte çocuklarda ev ödevi yapar-
ken dikkat edilmesi gereken 
kurallar:
Çocukla günün hangi saati
hangi ödevin yapılacağı prog-
ramlanmalıdır.
Misafirin az olduğu, öğlen güne-
şinde eve kapanıldığı sakin saat-
ler tercih edilmelidir ve özen
gösterilmelidir.

Pınar
Kurt



Ç amlıca Tepesi'nde gece
saatlerinde bir büfeye
gelen şapkalı 5 hırsız,

dakikalar içerisinde 15 bin lira-
lık sigara ve bir miktar para
çaldı. Hırsızların peşine düşen
polis, şüphelileri nefes kesen
bir operasyonla yakaladı. Olay,
geçtiğimiz 3 Ağustos saat
03.30 sıralarında Üsküdar
Çamlıca Tepesi'nde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre,
gece saatlerinde şapkalı 5 hır-
sız büfeyi kapısını kırarak girdi.
Hırsızlar dakikalar içerisinde
büfedeki 15 bin lira değerinde
çok sayıda sigara ile kasadaki
bin lira bozuk parayı çaldı.
Hırsızlık anları ise güvenlik ka-
meralarına yansıdı.

Dakikalar içerisinde 
soydular

Olayın ardından sabah saatle-
rinde işyerine gelen T.K., büfe-
sinin soyulduğunu görünce
durumu polis ekiplerine bil-
dirdi. İhbar üzerine olay yerine
Asayiş Şube Müdürlüğü Hır-
sızlık Büro Amirliği ekipleri,
büfenin güvenlik kamera gö-
rüntülerini incelemeye aldı. Ya-
pılan inceleme sonrasında
şahısların eşkallerini belirleyen
polis, kimliklerini de tespit etti.
Şahısların soyguna geldikleri
otomobilin plakasını da belir-

leyen ekipler, operasyon için
düğmeye bastı.

Nefes kesen operasyon

Ekipler geçtiğimiz 7 Ağustos
günü şahısların bulunduğu
otomobilin Zeytinburnu Lon-
dra Asfaltı üzerindeki bir akar-
yakıt istasyonunda olduğu
bilgisine ulaştı. İstasyona gide-
rek pusu kuran polis, şahısları
otomobil ile gidecekler esnada
kıskıvrak yakaladı. Nefes kesen
o anlar kameralara yansıdı.
Operasyonda aracın içerisin-
den indirilerek kelepçelenen 5
şüpheli, gözaltına alındı.
DHA

SALI 3 EYLÜL 2019

GÜNCEL 3
Sahte polis yakayı ele verdi

zeytinBurnu'nda
kendisini polis olarak
tanıtan, kimlik kontrolü

bahanesiyle Afganistanlı uyruklu
kişilerin cüzdanlarından parala-
rını çalan şüpheli yakalandı. Zey-
tinburnu Kazlıçeşme
Mahallesi’nde, Afganistan uy-
ruklu bir kişi 19 Ağustos'ta kendi-

sini polis olarak tanıtan bir kişi-
nin, kimlik kontrolü bahanesiyle
cüzdanından paralarını çaldığı şi-
kayetinde bulundu. Zeytinburnu
Asayis Büro Amirliği ekipleri baş-
lattığı çalışmada, şüphelinin 30
yaşındaki Abdülhakim Ö. oldu-
ğunu belirleyerek, 23 Ağustos’ta
Çırpıcı Mahallesi’nde bulunduğu

evde gözaltına aldı. Abdülhakim
Ö'nün daha önce de yine kendi-
sini polis olarak tanıtarak, 2
Afgan uyruklu kişinin paralarını
çaldığı belirlendi. 3 kişiden top-
lam 750 lira çaldığı belirlenen
şüpheli emniyetteki işlemlerinin
ardından çıkartıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı.

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh.

Karaağaç Sk.No:4 
Büyükçekmece / İST.

(Devlet Hastanesi
Arkası)

Çamlıca Tepesi’nde gece saatlerinde bir 
büfeye gelen şapkalı 5 hırsız, dakikalar 
içerisinde 15 bin liralık sigara ve bir 
miktar para çaldı. Hırsızlar emniyet 
ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı

HIRSIZLIK CETESI
YAKALANDI

Şubeye götürülen şahısların
çeşitli suçlardan çok sayıda
emniyette kaydı olduğu öğre-
nildi. İşlemleri tamamlaman
Muhammet A.(23), Uğur
G.(26), Önder E.(21) ve
Cemil K.(20) adliyeye sevk
edildi. Sevk edilen 4 şahıs tu-
tuklanırken, Ferhat C.(32) ise
şubedeki sorgusunun ardın-
dan serbest bırakıldı.

4 şüpheli
tutuklandı

Gurbetten geldi

Gasp edildi
Beyoğlu'nda yürüme engelli gurbetçi genç, yardım bahanesiyle yanına
gelip uyuşturucu içirdiği belirtilen iki kişi tarafından gasp edildi

Güvenlik kamera-
sına yansıyan olay
Cumartesi günü sa-

baha karşı saat 04:30 sırala-
rında yaşandı. Fransa'da
yaşayan Batuhan Mercimek
(22) tatil için geldiği İstan-
bul'a geldi. Beyoğlu'nda bir
apart daire kiralayan Merci-
mek, cumartesi gecesi Tak-
sim'de biraz gezdikten sonra
eve dönmek için yola çıktı.
Doğuştan iki ayağı da engelli
olan ve protez yardımıyla yü-
rüyen Batuhan Mercimek eve
yaklaştığı sırada dengesini
kaybedip yere düştü. Onun
düştüğünü gören iki kişi yar-
dım edip yerden kaldırdı.

Uyuşturuculu
sigarayla tuzak

Biraz ileride sigara verilen ve
kaldırıma oturtulan gurbetçi
genç verilen sigarayı içerken
şüphelenip kalkarak yaklaşık
100 metre ilerideki evine git-
mek istedi. İçtiği sigaraya ko-
yulan uyuşturucunun etkisiyle
ayakta durmakta güçlük çek-
tığı belirten Batuhan Merci-
mek sendelemeye başladı.
Kendisine uyuşturucu içirip
yine peşinden ayrılmayan ki-
şiye tutunmak isteyen Merci-
mek bilincini kaybedip tekrar
yere düştü. İki kişi tarafından
yoldan kaldırıma alınan Batu-
han Mercimek, sabah başka
iki kişi tarafından yüzüne su
dökülerek ayıltıldığında tele-
fon ve parasının gasp edildiği
fark edip polise haber verdi.
Bir süre sonra gelen polis
ekipleri güvenlik kameralarına
yansıyan kişileri yakalamak
için çalışma başlattı. DHA

Batuhan Mercimek, "Dolaşmak için
Taksim'e çıktım. Saat 04.00 gibi eve dö-
nüyordum. Benim ayaklarım engelli, yü-
rürken takıldım düştüm. İki kişi bana
yardım edip kaldırdı. Sonra kaldırıma
oturduk, sigara verdiler ama o sigara
değildi, içerken anladım içine bir şey
doldurmuşlar. Biraz içince kafam gitti,
beni bırakın eve girmek istiyorum
dedim. Zaten eve 100 metre vardı, yü-
rürken yine düştüm. Sabah, başka iki
kişi beni uyandırdı. Yüzüme su döktüler
sonra yavaş yavaş ayıldım. Telefon ve
paramı almışlar, para sorun değil ama
telefonum bana lazım. Fransa da yaşı-
yorum tatil için geldim 3 haftadır Türki-
ye'deyim. Ben ayaklarımdan doğuştan
engelliyim. Ayak bileklerimi oynatamı-
yorum, protez yardımıyla zor yürüyo-
rum, takılıp düştüğümü görünce beni
sarhoş sandılar " diye konuştu.

Önce yardım 
sonra gasp
Önce yardım 
sonra gasp
Önce yardım 
sonra gasp
Önce yardım 
sonra gasp
Önce yardım 
sonra gasp
Önce yardım 
sonra gasp
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sonra gasp
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Trafik magandası
İstanbul'da D100 Karayolu'nda makas 
atan, bariyerlere ve seyir halindeki araçlara
çarpmaktan son anda kurtulan sürücü, 
otobüs durağında bekleyen bir otomobile
arkadan çarpıp olay yerinden kaçtı

FATİH, Millet Caddesi'nden Bakırköy isti-
kametinde gece saatlerinde seyreden
34 DK 2979 plakalı otomobilin sürücüsü

Cevizlibağ'dan D100 Karayolu'na bağlandı. Edirne
istikametinde ilerleyen sürücü, trafik kurallarını bir-
çok kez ihlal etti. Kırmızı ışıkta yaya geçidinin üze-
rinde duran sürücü, hatalı sollamalar yaptı, makas
attı. Sola sinyal verip sağa geçen sürücü, bariyer-
lere ve seyir halindeki araçlara çarpmaktan son
anda kurtuldu.

Çarptı kaçtı

Bakırköy'de yan yola giren sürücü, otobüs durağı-
nın birkaç metre ilerisinde park halinde bulunan bir
otomobile arkadan çarparak durdu. Ortalığı birbi-
rine katan sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.
Otomobiline arkadan vurulan sürücü ise, kazanın
ardından aracından inerek, alkollü olduğu öne sü-
rülen sürücüye "Üstüme çıksaydın bari" diye tepki
gösterdi. Sürücülerin tartıştığı sırada geri çekme
bahanesiyle otomobiline binen sürücü, olay yerin-
den kaçtı. Aracına arkadan çarpılan sürücü, kaçan
otomobili tekmeleyerek durdurmaya çalıştı. Tra-
fikte yaşanan bu anlar saniye saniye DHA kamera-
sına yansıdı.Arkamı döner dönmez gittiKazanın
şokunu atlatamadan ikinci bir şok yaşayan sürücü,
"Park halindeydim. Arkadaşımı indirecektim, bura-
dan metrobüse binmesi için. Bir anlık şok yaşadık.
Adam gelip bana arkadan vurdu. Ondan sonra da
kaçtı. Sarhoşmuş zaten, öğrendiğimiz kadarıyla.
İndi, konuştuk. Arkamı döndüğüm anda aracına
binip kaçtı. Kovaladım ama durmadı yani. Küfür
ederek kaçtı" dedi. DHA

Denizden ceset çıktı
Sarıyer'de denizde erkek cesedi bu-
lundu. Arnavutköy sahilinde, denizde
hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gö-

renler durumu polise haber verdi. Olay yerine
gelen polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek
önlem aldı. Polis ekipleri daha sonra durumu sahil
güvenlik ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevrede top-
lananlardan bazıları çalışmaları cep telefonuyla
kaydetti. Yoldan geçen bazı sürücüler de araçlarını
yol kenarına park ederek çalışmaları izledi. 
Sahil güvenlik komutanlığı dalgıç ekipleri tarafın-
dan denizden çıkartılan cesedin üzerinden kimlik
çıkmazken, ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na götü-
rüldü. Olayı polis ekiplerine bildiren Mehmet
Sözen, "Bir arkadaşım buradan geçerken denizde
ceset olduğunu görüyor. Daha sonra arkadaşım
olayı bana anlattı. Ben de durumu polis ekiplerine
bildirdim." dedi.

Tehlikeli yolculuk
BEYLİKDÜZÜ'nde patenli bir gencin
kamyon ve minibüslerin arasında gittiği
tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamera-

sıyla saniye saniye kaydedildi. Kulağında kulaklık
olan genç, yanındaki araçlara aldırmadan yoluna
devam etti. Beylikdüzü'nde bir genç, D-100 yan
yolda araçların arasında paten kaydı. Hayatını hiçe
sayan genç, hızla ilerleyen araçların arasında uzun
süre yol aldı. Sürücülerin meraklı bakışları eşli-
ğinde yolculuğuna devam eden patenli genç, bir
kamyonun kasasına da tutunmaya çalıştı. Gencin
tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye
saniye kaydedildi. Görüntülerde patenli gencin ku-
lağında kulaklık olduğu da görülüyor. Arabalardan
hızlı giden genç bir süre sonra gözden kayboldu.

Şiddetin yeni
görüntüleri!

Beylikdüzü'nde
bir markette
kadın çalışanın, 

iş arkadaşı tarafından darp
edildiği anların yeni görün-
tüleri ortaya çıktı. Farklı 
güvenlik kameraları tarafın-
dan kaydedilen görüntü-
lerde, kadına şiddetin
dükkan içinde ve dışında
dakikalarca devam ettiği
görülüyor. Olay, Beylikdü-
zü’nde bir markette çalışan
Azime T.’nin şiddet anlarını
sosyal medyadan paylaş-
masıyla ortaya çıkmıştı.
Erkek çalışan, tartıştığı
Azime T.’yi yere yatırıp
tekmelemişti. Genç kadın,
saldırganın tutuksuz yargı-
lanmak üzere serbest
bırakıldıktan sonra da 
tehditlerini sürdürdüğünü

söylemişti. 30 Temmuz’da
yaşanan olay anının yeni
görüntüleri ortaya çıktı.
Şiddet anı, marketin güven-
lik kameraları tarafından
saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde erkek çalışa-
nın, tartıştığı Azime T.’yi
boynundan tutup bir odaya
götürmeye çalıştığı görülü-
yor. Azime T. kapıyı tutarak
erkek çalışana direniyor.
Erkek çalışan, kendisine di-
renen kadını darp etmeye
devam ediyor. Farklı açıdan
çekilen görüntüde, erkek 
çalışan Azime T.’yi yere dü-
şürüp tekmeliyor. Marketin
dışını gören güvenlik kame-
rasında ise erkek çalışanın
kendisinde kaçan Azime
T’nin peşinden koştuğu 
görülüyor.



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Eylül’de
“Vira Bismillah” diyerek yeni avlanma

sezonuna başlayan balıkçılarla, sabaha karşı
04.30’da, Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde bir
araya geldi. İmamoğlu’na, Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve
İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da
eşlik etti. Spor kıyafetlerle balık haline gelen
İmamoğlu, İBB iştiraki İstanbul Yönetim
Yenileme A.Ş. İSYÖN’ün yeleğini giyip,
şapkasını taktı. İSYÖN binasında yönetici-
lerle ve sektör temsilcileriyle buluşan İma-
moğlu, sorunları dinledi.

İnsanlar kendi işini kendi çözüyor

İmamoğlu, sektör temsilcilerinin, “Hal,
çok geniş bir alana kurulmuş ama
ihtiyaçlarımıza yanıt vermiyor. 400
dönüm olmasın, 100 dönüm
olsun ama kullanışlı olsun” si-
temlerine, şu sözlerle yanıt
verdi: “Ben, buranın yapıl-
maması için çok mücadele
verdim 2010 yılında. 10 bin
imza da topladım. Buranın
uzak olduğunu biz sektör-
den dinledik. Plancı arka-
daşlardan daha iyi yerlerin
olabileceğini dinledik. Biz,
Beylikdüzü açısından, daha
kullanılabilir sahil açısından ba-
kıyorduk. Bizim iddiamız, Beylik-
düzü içindi. Bütün bilimsel verileri
topladığımızda da İstanbul’un daha
ortalama bir yerinin bulunabileceği konu-
sunda imza kampanyası yaptım. İBB’ye git-
tim. O zaman CHP ilçe başkanıydım. O
dönemde itirafı yapanın da, makamı var
şimdi, dedi ki, ‘Haklısınız. Bir hata yapmışız
orada ama iş işten geçti, ihaleye çıkıyoruz.’
Verdiği cevap oydu. Şu anda engelleyebili-
yor muyuz bilmiyorum; ama mezat tek ba-
şına burada dönmüyor gibi. İnsanlar kendi
işini, kendi çözüyor gibi."

Kararları hep birlikte vereceğiz

İmamoğlu, sektör temsilcilerinin, “Buraya,
balığın yüzde 30’u geliyor. Balığın çoğu dı-
şarıda dağıtılıyor” sözlerine de, “Olaylara
gerçekçi bakarız, çözücü bakarız. Yapılanı
da israf etmeden bakarız, ki son dönemde
yönetim de arayışları olduğunu söylemişti
bize. Buna bir çözüm bulacağız. Sektörü
dinleyeceğiz, arkadaşlarımın hafızasını din-

leyeceğiz. Teknik arkadaşların bu
sürece bakışını dinleyeceğiz. Ortak
akılla bir karar vereceğiz. Tarıma ve hayvan-
cılığa geniş bakıyoruz. Dolayısıyla balıkçı-
lığa da geniş bakacağız. Hepsine bu gözle
bakıyoruz. Çok değerli hazırlıklarımız var.
Bunları beraber üreteceğiz. Bu gece ‘Hayırlı
olsun’a geldik ama konuşacağız bu konu-
ları. İnşallah, en doğru kararı hep birlikte
alacağız” yanıtını verdi.

Vatandaşı da sizi de anlayacağız

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha
sonra mezat alanına geçti. Balıkçıların
yoğun ilgisiyle karşılan İmamoğlu, esnafa ve
çalışanlara, yeni avlanma sezonunda başa-
rılar diledi. İmamoğlu, mezattaki balıkçılarla

ve esnafla eğlenceli sohbetler yaptı. Balık-
çılar İmamoğlu’ndan mezatı başlatma-

sını istedi. “Hem esnaftan hem
vatandaştan yana olmam

lazım” diyen İmamoğlu,
mezatı, “Vatandaşı da sizi
de anlayacağız, ortasını
bulmaya çalışacağız”
diyerek, 160 TL’den
başlattı. Mezatı yöneten
İmamoğlu’nun, açık ar-

tırmada 180 TL’ye çıkan
ve balıkların sahibi olan

esnafla “çak” yapması renkli
anların yaşanmasına neden

oldu. Bir balıkçı esnafı, İstanbul’da
en büyük sorunu Bağcılar’da yaşadıklarını
söyleyince İmamoğlu, yardımcılarına, “Not
alın da Bağcılar Belediye Başkanı’na sora-
lım. ‘Sorun nereden kaynaklanıyor, çözüm
olabilir mi’ diye soralım” talimatını verdi.

Denizleri ve balığı korumamız lazım

İmamoğlu, mezatın ardından balıkçılara,
“Allah utandırmasın arkadaşlar. Kesenize
bol bereket gelsin. Allah, milletimize de
daha uygun fiyata bol balık yesin inşallah.
İşinizin zorluğunu biliyorum. Denizde çalı-
şanın, burada emek verenin, esnaf olanın,
esnaf olup pazara taşıyanın işinin hiç kolay
olmadığını biliyorum. Gecesini, gündüzünü

bu işe veren insanlarsınız. Ama denizleri de
balığı da korumamız lazım. Avlanmayla il-
gili tedbirlere uymamız lazım ki bir dahaki
sene daha bol balık tutalım. Yoksa Yara-
dan’ın bu güzel nimeti azalacak. O konuda
da hepinizi duyarlı olmaya davet ediyorum.
Hepinize ve ailelerinize selamlarımı, saygıla-
rımı iletiyorum” sözleriyle seslendi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni avlanma sezonunun başlamasıyla “Vira Bismillah” diyerek ağlarını denize atan balıkçı esnafıyla,
Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde sabaha karşı bir araya geldi. Kasa kasa satışa çıkarılan balıklar için düzenlenen mezatı yöneten 
İmamoğlu balıkçılara, "Avlanmayla ilgili tedbirlere uymamız lazım ki bir dahaki sene daha bol balık tutalım" uyarısını yaptı
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Y azıma başlamadan önce Ardahan'a
Baro kurulması için 2 kez ziyaret etti-
ğim ve bu yöndeki istemimize olumlu

cevap ve emek veren Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu'nu, Beşte-
pe'de yapılan, 'Adli Yıl Açılışı' programına ka-
tıldı diye eleştiren TBB'ye üye baroların
42'sinin bu tavrına katılmadığımı ve aynı kişi
ve kurumların dün Feyzioğlu'na dediklerini
bugün de İBB Başkanı İmamaoğlu'na yönel-
diklerini ve CHP'nın başına yada CHP dışında
yeni bir parti kurmasını isteyenler olduğunu
belirtmek isterim.

Yani okyanus dalgaları arasında savrulan ve

liman arayan ama ortaya koydukları bu tür
yanlış tutumları dolayısıyla hiç bir limana
kabul edilmeyenlere rağmen, dik durup, işine
bakan ve Adli Yıl açılışına 4 sonra da olsa ko-
nuşma hakkını elde edip, oraya giden 
Feyzioğlunu kutluyorum.

Çünkü dün Başbakan iken Erdoğan ile 
tartıştı diye Feyzioğlu'nu lider ilan
edenler, bugün Başkan olan Erdoğan ile
barıştı diye eleştirenler de onlardı..

Hatta Feyzioğlu'nun yeni bir parti kurmasını
yada CHP'nin başına geçmesi gereken bir isim
olarak belirtenler de aynı kişi ve barolar bugün
Feyzioğlu'nu saraya gitti diye kınayanlardı..

Gelelim bugünkü yazımızın başlığının 
açılımına;

Başta, İş-İT'in kaçırdığı ileri sürülen ve
101 gün boyunca kılına zarar verilmeden
esir kaldığı söylenen ama senaryonun so-
nuçlanması ardından adeta beleşten millet-
vekili olan Öztürk Yılmaz olmak üzere
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan hatta Ab-
dullah Gül'ün ya bir arada yada ayrı ayrı
parti kuracakları belirtenlerin hala konuş-
tukları ama kuracakları belirtilen yeni 

partilerini kuramadıklarını görmekteyiz.
Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi

bunların yeni parti kuracaklarına mevcutta bu-
lunan ve bana göre 'oturdu' denebilecek olan
İYİ Parti'ye gidip, bu partiyi Özal'lı dönemlerde
ki ANAP'a yoğurup, ona katılmaları daha iyi
olacağını düşündüğüm bunların ne zaman
parti kuracakları konuşula dursun, her an yeni
bir seçime kapı açması beklenen Başkan Erdo-
ğan'ın bunlara söylediklerine de katılmıyor 
değilim.

Erdoğan'ın bunlara yönelik olarak yaptığı
konuşmalarda, 'Sürüden ayrılanı Kurt yer' an-
lamına gelen çıkışlarına baktığımız da bunla-
rın ayrı ayrı partiler kurmaktansa bir araya
gelip, hatta İYİ Partiye gidip, onun MHP'li,
milliyetçi siyasetini yumuşatmaları ve gerçek

anlamda muhafazakar parti haline çevirmeleri
daha mantıklı iş dediğim Öztürk Yılmaz, Ali
Babacan, hala AK Parti Üyesi olarak duran
Ahmet Davutoğlu ve Gül'ün kuracakları belirti-
len partinin Fatih Erbakan'ın kurduğu yeni
parti, 'Yeniden Refah Partisi' kadar etkili 
olacağını da bende beklemiyorum.

Ve bunların ayrı ayrı kuracakları partilerin
ilk hatta her an ilan edilecek bir erken seçimde
sandığın dibinde bile görülmeyecekleri yönün-
deki görüşlere bende katılıyorum diyebilirim.

Çünkü benim bizzat yaşadığım ve mücadele
ettiğim Diasporanın aynısı Feyzioğlu ve diğer-
lerini teslim alma teşebbüsü gibi ülkedeki siya-
seti de, ülkenin geleceği için değil, kendi öz
çıkarları uğruna sarmak isteyenler bu anla-
yışla hiç bir zaman başarılı olamayacaklardır..

Nerde kaldı yeni partiler? Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Balıkcı esnafına
avlanma uyarısı

KAHVALTISINI 
BALIKÇILARLA YAPTI
Mezat�n ard�ndan �mamo�lu ve
beraberindekiler, hal içerisindeki
lokantaya giderek, bal�k çorbas�,
hamsi tava ve hamsili pilavdan
olu�an menüyle kahvalt� yapt�.
Kahvalt� sonras�nda yeniden
�SYÖN yönetim binas�na geçen
�mamo�lu, bal�kç�larla sohbeti s�-
ras�nda kendisinden üzerindeki
montu isteyen Serdar Ertu�rul�un
talebini unutmad�. Ertu�rul�u ya-
n�na ça��ran �mamo�lu, üzerin-
den ç�kard��� yele�i bal�kç�ya
verdi. �mamo�lu, kendisine, �Ce-
binde bir �ey unutmam��s�n�zd�r
in�allah� �eklinde espri yapan Er-
tu�rul�a, �Varsa da senin nasibin-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl 6.’sını düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları’na
katıldı. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet

Murat Çalık ile birlikte sahaf standlarını ziyaret etti. Sahaflara
oldukça düşkün olduğunu belirten İmamoğlu, tüm İstanbul’u 6.
Barış ve Sevgi buluşmalarına davet etti. ‘Atatürk ve Barış’ isimli
eski basım bir kitap da satın alan ve sahaflara oldukça düşkün
olduğunu belirten İmamoğlu; “Özellikle çocukların ve her-

kesin kitabı sevmesi için sahafları bilmesi, gezmesi
lazım. Muazzam bir tat, hiç tahmin edemeyeceği-
niz eserlere ulaşabiliyorsunuz ve kitabın değe-

rini anlıyorsunuz. Emeği geçen herkese
teşekkür ederim, inşallah nice yıllar devam

eder. Görüyorum ki Beylikdüzü Belediye
Başkanımız Mehmet Murat Çalık bu-

rada çok daha düzenli bir yıl yaşa-
tıyor" ifadelerini kullandı.

AtAtürk ve BArış' 
isimli kitABı Aldı

Otağ çadırında tavla turnuvası
Çatalca 

Belediyesi 20. 
Erguvan Festivali

kapsamında
yoğun katılımla

gerçekleşen spor
turnuvaları 

ve yarışmalar 
kıyasıya bir 
rekabete ev 

sahipliği yapıyor. 

ÇATALCA Beledi-
yesinin organi-
zasyonuyla

Mehmetçik Meydanı’nda
bulunan otağ çadırında dü-
zenlenen turnuvada tavla
müdavimleri bir araya
geldi. Çok sayıda tavla se-
verin katıldığı turnuvada
çekilen kuranın ardından
yapılan eşleşmelerle izleyi-
ciler eşliğinde kıyasıya bir
yarış başladı. İki gün süren
turnuva kapsamında heye-
canlı anların yaşandığı mü-
cadelelerde zarlar son
olarak birincilik için atıldı.

Şampiyonu belli oldu

Çatalca Belediyesi 20. Er-

guvan Festivali Tavla Tur-
nuvası çekişmeli maçlar
sonucunda şampiyonunu
belirledi. Çok sayıda tavla
severin katıldığı turnu-
vada kıyasıya bir yarış ha-
linde gerçekleşen
turnuvanın sonunda dere-
ceye girenlere ödülleri Ça-
talca Belediye Başkanı
Mesut Üner tarafından
verildi. Turnuvanın birin-
cisi Oktay Kurhan olurken
Nebiye Kemiker ikinci,
Şenol Yüksel üçüncü
oldu. Belediye Başkanı
Mesut Üner, turnuvanın
birincisi Oktay Kurhan ile
tavla oynamayı da ihmal
etmedi.

Cihan Yıldız ve 
Rubato rüzgarı 
20.Erguvan Festivali’nin son gecesinde
Çatalca müziğe doydu. Cihan Yıldız ve
Rubato seslendirdikleri şarkılarla dinleyici-
lere muhteşem bir gece yaşattı. Birbirin-
den eğlenceli etkinlikler, yarışmalar,
animasyonlar, çocuk tiyatroları ve konser-
lere ev sahipliği yapan Erguvan Festivali
ile Çatalcalılar muhteşem bir hafta geçirdi.
Son gece dinleyicilerle buluşan ilk isim
Cihan Yıldız oldu. Ünlü sanatçının seslen-
dirdiği birbirinden güzel parçalara Meh-
metçik Meydanı’nı dolduran yüzlerce
kişilik koro da eşlik etti. Cihan Yıldız’ın
konseri sonunda sahneye çıkan Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner, Onuncu
Yıl Marşı’nı Çatalcalılarla birlikte coş-
kuyla söylemesinin ardından 20. Erguvan
Festivali anısına Cihan Yıldız’a hediyesini
takdim etti.

Son günde muhteşem konser

Hep bir ağızdan şarkıların söylendiği coş-
kulu gecede sahneye son olarak Rubato
çıktı. Birbirinden eşsiz parçaları Çatalcalı-
lar için seslendiren Rubato, Erguvan Festi-
vali’nin son gününde muhteşem bir
konsere imza attı. Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner 20. Erguvan Festivali’nin
son konserinde Çatalcalılarla buluşan Ru-
bato’ya teşekkürlerini sunarak, günün anı-
sına hediyelerini takdim etti. Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner festival so-
nunda, festival boyunca emeği geçen her-
kese teşekkür ederek, festival alanında
açılan stantları ziyaret etti.

Stratejik plan 
hazırlanıyor

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi 2020 –
2024 Stratejik Plan Çalışmaları top-
lantısı yoğun bir katılımla belediye

hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda,
Büyükçekmece Belediyesi tarafından bugüne
kadar yapılan stratejik plan çalışmaları, vizyon,
misyon ve temel değerler çalışmaları konuşuldu.
Stratejik Planlama Müdürü Ali Kaya, stratejik
plan konusunda izlenmesi gereken yeni yol ve
planlamalar hakkında belediye personelini bilgi-
lendirdi. 

Emeği geçenlere teşekkür

Stratejik Planlama konusundaki eğitimlerin
devam edeceğini söyleyen Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Belediye perso-
nelimize sık sık hizmet içi eğitimler
düzenliyoruz. Stratejik planlama belediyemizin
kalkınmasında büyük rol oynuyor. Stratejik
planlama ekibimiz daha verimli çalışmalar or-
taya çıkartarak başarı elde etmemiz konusunda
personelimizi bilgilendiriyor. Emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum” dedi. 
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B üyükçekmece Belediye Meclis top-
lantısı Eylül ayı birinci oturumu
Kamiloba Mahallesi’ndeki Yılmaz-

lar Kıraathanesi’nde gerçekleşti. Açılış ko-
nuşmasını yapan Belediye Başkanı Hasan
Akgün, yeni eğitim ve öğretim yılının öğ-
renci, öğretmen ve veliler için başarılı bir eği-
tim yılı olmasını dileyerek, Kumburgaz
Kuva-yi Milliye İlkokulu ve Güzelce Nezihe
- Hasan Kılıç Anadolu Lisesi için 10 veya 11
Eylül tarihinde açılış töreni yapılacağını be-
lirtti. İlk toplantıda ayrıca CHP listesinden
meclis üyesi seçilen Özkalp Beyaz, istifa
ederek İYİ Parti'ye geçti. 

İki büyük parsel satılıyor

Mecliste gündeme belediyeye ait parsellerin
satılması gündeme geldi. İlk olarak mülki-
yeti belediyeye ait Cumhuriyet Mahalle-
si'nde bulunan 4 bin 760 metrekare parselin
satılması görüşüldü. Bu satış incelenmek
üzere oybirliği ile komisyona havale edildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bin 414
metrekare başka bir parselin satışı da komis-
yona havale edildi.  

Geniş bir komisyon kurulacak

Yine mülkiyeti belediyeye ait olan ve uzun
süreli olarak kiraya verilen Ekinoba Mahal-
lesi'ndeki özel eğitim tesis ile Fatih Mahalle-

si'nde bulunan fakülte ve
yüksek okul tesisinin de sa-
tılması görüşüldü. Belediye
Başkanı Hasan Akgün, bu
satışın spesifik olduğunu
belirterek, "Geniş bir komis-
yon kuracağım. Bu komis-
yonda 4 CHP'li 2 AK
Partili, 2 müfettiş, bir Sayış-
taycı ve benim bir avukatım
olacak. Bu Türkiye'de ilk defa olacağı için
satıp satmayacağımıza bu komisyon karar
verecek. Türkiye belediyeciliğine yeni bir alt
yapı kazandırmak istiyorum. Karar alacağız
da sonucuna hukukçular karar verecek"
dedi.  AK Partili Sami Sertadım ise ortada
karma bir sözleşme olduğunu belirterek, "29
yıllığına kiraladığımız bir yerin üzerine bina
yapılmış. Bu durumda ihaleye çıkıldığında
rekabet ortamı oluşturamazsınız. Satılması
yönünde bir karar alındığında 'görevi kötüye
kullanma' suçu ortaya çıkar" açıklamasını
yaptı. 

Adliyeden bedel istenecek

CHP Grubu Meclis'e ek bir önerge sunarak,
mülkiyeti belediyeye ait olan Fatih Mahalle-
si'ndeki 2007 tarihinden itibaren adliye bi-
nası olarak kullanılan binanın bedelsiz
adalet bakanlığına tahsis edildiğini, ekono-

mik şartların belediyeyi olumsuz etkilediğini
ve 12 yıldır bedelsiz olarak kullanılan adliye
binasının tahsisinin iptal edilmesini talep
etti. Önergede ilgili yerin rayiç bedel karşılı-
ğında  bakanlığa kiralanması talep edildi.
Önerge oy birliğiyle gündeme alındı. 

Ürün satışı gündemde

Mecliste gündem dışı söz alan AK Partili
Hasan Bacıoğlu, Büyükçekmeceli çiftçilerin
ürünlerini satabilmesi için belediyenin proje
geliştirmesini talep etti. Belediye Başkanı
Akgün ise 2 yıl önce Meclis'te böyle bir
karar alındığını ifade ederek, "Tek tek çiftçile-
rimizi gezdik görüşlerini aldık. Sonra baktık
ki bizim çaldığıjmız ile onların çaldığı aynı
değil. Çiftçiler dedi ki 'biz tarlamızın yanın-
dan satmadığımız da çok kötü olur.' Biz de
çeki düzen verilmesini istedik" açıklamasını
yaptı. 

B ugün Avcılar'ın belediye meclis üyelerin-
den söz edelim isterim. Tek tek değerlen-
dirmek daha doğru olacağı için ve bu da

bir hayli zaman alacağı için yazıyı ikiye bölerek
öncelikle CHP'li Avcılar Belediye Meclis üyele-
rinden bahis açalım.

Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi saymaz-
sak CHP'nin mecliste 22 meclis üyesi var. 22
meclis üyesi içerisinde genç isimler ve kadınlar
dikkat çekerken genç meclis üyelerinin önemli
bir kısmının babalarının izinden gittiğini de söy-
lemek lazım. Daha evvel meclis üyeliği yapmış,
belediye başkanlığı yapmış veya bir şekilde yolu
siyasetten geçmiş isimlerin çocuklarını mecliste
görüyoruz. Velhasıl isimler değişse de soy isim-
ler siyasette baki kalma özelliğini taşıyor 
diyebiliriz...

22 isimden en mühim olanı hangisidir diye
sorsak cevap vermek zor olur elbette ama Hüse-
yin Aksu ismine bir parantez açmak lazım. Aksu
bildiğiniz gibi 31 Mart seçimi öncesinde ismi
Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan
daha sonra hem ilçe örgütünün hem de Parti
Meclisi'nin hameleleriyle adaylığı genel merkez
tarafından geri çekilen bir isim. Kendisinin ye-
rine aday gösterilen Turan Hançerli de bugün ki
belediye başkanı. Dolayısıyla bu hadiseyi böyle
bilip okuyunca Aksu ve Hançerli arasında sıkı
bir rekabet veya çekişme olacağını düşünebiliriz.
Ancak kağıt üzerindeki bu kaotik gerçekliğe
rağmen Aksu ve Hançerli ikilisinin uyum içeri-
sinde çalıştığını görebiliyoruz... Peki Aksu neden
önemli bir meclis üyesi? Sadece evvelinde bele-
diye başkan adayı olarak ismi açıklandığı için
değil tabii. Aynı zamanda İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun şehir dışı ziyaretlerinde vekaleten
yerine bakan bir isim olduğu için... Dolayısıyla
Hüseyin Aksu, Avcılar'da ağır bir isim olduğu
gibi Avcılar dışında da ismi olan birisi olarak
dikkatleri üzerine çekiyor...

22 meclis üyesi içerisinde bir de belediye baş-
kan yardımcıları olanlar var. Bülent Zeren bu
isimlerden birisi. Zeren'i Avcılar halkı iyi tanı-
yor. Sahip olduğu başarılı iş insanı kimliği ve ta-
nınırlığı ile dikkat çeken Zeren kimilerine göre
Avcılar'da ikinci adam durumunda.Özellikle
esnaf ve iş insanlarıyla sürdürülen ilişkiler bağ-
lamında Zeren'in belirleyici olduğu da gelen
kulis bilgileri arasında yer alıyor.

Bir diğer belediye başkan yardımcısı ve mec-
lis üyesi ise eski Belediye Başkanı Mustafa De-
ğirmenci'nin oğlu olan Ali Rıza Değirmenci...
Ali Rıza Değirmenci babasının kuşkusuz Avcı-
lar'daki iyi kötü izleriyle tanınırlık anlamında
hiçbir zorluk çekmemiş bir isim olarak siyaset-
teki yerini aldı. Belediye Başkan Yardımcısı ol-
ması ise Mustafa Değirmenci ve Turan Hançerli
arasındaki iyi ilişkilerin bir işareti olarak değer-
lendiriliyor. Meclisteki Tokatlı ve Sivaslı meclis
üyeleri ağırlığını düşününce göçmen bir isim
olarak mecliste olması ve belediyede yöneten sı-
nıfında olması da dikkat çekici bir detay. Müte-
vazi kişiliği, beyefendiliği ve samimiyetiyle
Avcılar için artı bir değer.

Meclisteki dikkat çeken isimlerden bir diğeri
de Yüksel Can... Yüksel Can CHP'nin eski Avcı-
lar İlçe Başkanı. Erhan Bozan'a kaybettiği se-
çimde aday olarak çıkardığı listenin dönemin
belediye başkanı Handan Toprak tarafından des-
teklendiği iddia edilse de Can, Avcılar'da sevilen
ve tanınan bir isim. Bir nevi parti örgütünün
“ağabeyi” sınıfında yer alan Can'ın meclisteki
varlığı da önemli bir detay.

Geçmiş dönemde yani Handan Toprak döne-
minde meclis üyesi olup bu ünvanını korumayı
başaranlar ise İsmet Çelik, Mahir Budak ve
Murat Tercan...

Doğrusu 3 ismin de tercih sebebini bilme-
mekle beraber yerel medya ile iyi ilişkileri, sa-
mimiyeti ve ilçe örgütüyle olan yakınlığı
bağlamında İsmet Çelik ve Mahir Budak'ı ayrı
bir yere koymak lazım. Murat Tercan ise “genç”
bir meclis üyesi olarak ve “tecrübeli” bir meclis
üyesi olmaya doğru yol alan bir isim olarak
daha resmi ve mesafeli bir tavır takınarak 
dikkat çekiyor.

Meclisteki diğer babalar ve çocukları nokta-
sında değerlendirebileceğimiz iki isim de İsmail
Çınar ve Ekincan Taşdan. İsmail Çınar, Avcı-
lar'ın sevilen ismi ve CHP'nin önemli isimlerin-
den Cafer Çınar'ın oğlu hakeza Ekincan Taşdan
da tıpkı Cafer Çınar gibi ilçede tanınan ve parti
içinde isim yapmış Bülent Taşdan'ın oğlu olarak
dikkat çekiyor. Her iki ismi de sahip oldukları
mesleklerin dışında Avcılar'daki işletmecilikle-
riyle ve esnaflıklarıyla tanıyoruz. Gençlikleriyle
ve Avcılar'daki gençliğin taleplerini biliyor oluş-
larıyla meclisteki varlıkları bir artı değer
diyebiliriz.

Ve Aydın Apaydır. CHP'nin emekçi ismi. Yıl-
lardır emek verdiği partide bugün meclis üyesi
olması önemli. Hakeza Naciye Yaprak. Erhan
Bozan'ın ilçe başkanlığı döneminde ilçede sık sık
karşılaşıp gördüğümüz bir isim. Gayretli ve mü-
cadeleci yapısıyla dikkat çekiyor.

Ve Gözde Katıkçı. Genç bir isim. Belediyede
görev almış işinin ehli birisi olarak adından söz
ettiriyor. Deyim yerindeyse tam bir görev insanı.
Bu anlamda meclisteki varlığı da önemli. Hem
genç oluşu hem de bir kadın oluşu ise Avcılar
için takdire değer bir taraf. Yine Kimet Batmaz
da genç kadın meclis üyesi olarak gelecek vaat
edenler sınıfında yer alıyor diyebiliriz.

Dahası Veysel Gül, Tuncay Gündüz ve Erol
Şahin. Maalesef üç ismi de tanımıyorum. Bir
yorum yapmam zor. Bir diğer meclis üyesi olan
Hasan Uzun'u ise sakinliği, sukuneti, sessiz ta-
vırlarıyla özetleyebiliriz. Yozgatlı kimliğiyle
mecliste yer alan Uzun'un da Yeşilkent özelinde
Avcılar'a katkı vereceğine şüphe yok...

Avcılar Belediye 
Meclis üyeleri

SPESIFIK BIR
SATIS KARARI
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Büyükçekmece Belediye Meclisi eylül ayı ilk toplantısını
yaptı. Mecliste mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesi'ne
ait olan ve uzun süreliğine kiraya verilen iki eğitim
tesisinin satışı gündeme geldi. Başkan Hasan Akgün
böyle bir satışın Türkiye'de ilk defa olacağını belirterek,
'Spesifik bir durum' yorumunu yaptı

Halkın önünü
açacağız
Eylül ayı birinci meclis oturumunu ka-
patan Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Büyükçekmece’deki imar plan-
larıyla ilgili açıklama yaparak, "İstan-
bul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
Eylül ve Ekim ayı toplantılarında Cela-
liye ve Kamiloba ile ilgili imar planları
özel olarak gündeme getirilecek. Bu-
nunla ilgili ekip çalışmaları yapılacak.
Altyapısı hazırlanmıştır. Bir an önce
biraz da budanmış olan imar planları-
mız Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz ve
Güzelce mahallelerinin planları bite-
cek arkasından da Tepecik ve Türkoba
planlarının çalışması devam edecek.
Yapacağız ve bitireceğiz, halkımızın
önünü açacağız" ifadelerini kullandı.

SPESIFIK BIR
SATIS KARARI

AdAlet 
ihtişamlı olacak!
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni adli yıl açılış töreni 
düzenlendi. Açılışta konuşan İstanbul Adalet Komisyon Başkanı Okan 
Albayrak, “İhtişamlı bir adelet için tüm gayretimizle çalışmaktayız” dedi

İstAnbul Adalet Sa-
rayı atrium alanında
düzenlenen törene İs-

tanbul Adalet Komisyonu Baş-
kanı Okan Albayrak , İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı İrfan
Fidan, İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, İstanbul Emniyet Mü-
dürü Mustafa Çalışkan,
İstanbul İl Jandarma Komu-
tanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu,
başsavcıvekilleri, savcılar, ha-
kimler, Şehit Cumhuriyet Sav-
cısı Mehmet Selim Kiraz'ın
babası Hakkı Kiraz ve adliye
personeli katıldı.

Hakimlerimiz tarafsızdır

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasının ardından
İstanbul Adalet Komisyonu
Başkanı Okan Albayrak ko-
nuşma yaptı. "Hakimlerimiz
yargılama faaliyetlerini yürütür-
ken tarafların ırk, dil, din, cinsi-
yet, sosyal statü gibi
farklılıklarını dikkate almayarak
adalet ve vicdanlarına göre
karar verirler" diyen Albayrak,
şunları söyledi: "Hakimlerimiz
bağımsız ve tarafsızdırlar.
İçinde bulunduğumuz İstanbul
Adalet Sarayı nasıl ihtişamlıysa
adaletimiz de böyle ihtişamlı

olmak zorundadır. Tüm yargı
mensupları olarak yaklaşık 650
hakim, 300 cumhuriyet savcısı,
5 bin 240 adliye personeli ile
Türkiye’nin en büyük adliyesi
olarak milletimize ihtişamlı bir
adalet sunmak için tüm gayreti-
mizle çalışmaktayız. Bu bağım-
sızlık öyle önemlidir ki, bu vasıf
ortadan kalktığında ortada
hakim diye bir şey kalmamak-
tadır. Bunu biz Fetullahçı Terör
Örgütü mensubu, adı sözde
hakim ve savcı olan hakimlerle
acı bir şekilde tecrübe edindik.
Bu hain teröristler yargıyı, as-
keri, polisi, diğer devlet teşkilatı
kurumlarını ve özel sektörü ele
geçirmeye çalışarak, her türlü
kumpas ve hileyle, cinayetlerle
önce yargı darbesi yapmaya ça-
lışmış, bunu gerçekleştireme-
yince ardından da 15 Temmuz
2016’da darbe teşebbüsünde
bulunmuştur. Daha darbe giri-
şiminin ilk saatlerinde İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı terör
büromuz gözaltı kararlarını
vermiş, sulh ceza hakimliği de
hiç tereddüt etmeden anında
tutuklamıştır. Türk yargısı vata-
nının, milletinin, demokrasisi-
nin yanında, onun hizmetinde
onun bir ferdidir." DHA

AdAlet 
ihtişamlı olacak!

Avcılar eğitim
için seferber oldu

AvcılAr’dA yüzme bilmeyen, daha önce
havuza ya da denize hiç gitmemiş çocuklar
için okul bahçelerine havuzlar kurduran,

Avcılarlı çocuklara 10 bin adet kitap dağıtan, okulların
boyalarını yenileyerek temizliklerini gerçekleştiren Avcı-
lar Belediyesi, çocukların eğitimi için yeni projeler geliş-
tirmeye devam ediyor. Türkiye’nin en kalabalık okulu
olma özelliğini taşıyan 5 bin 300 kişilik Avcılar Leyla
Bayram İlköğretim Okulu’nun bulunduğu Yeşilkent
Mahallesi’nde toplam 48 derslik kapasiteli bir okulun
inşaatının başladığı müjdesini veren Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli, yine Yeşilkent Mahallesi’nde
bir başka okul daha inşa edilmesi için görüşmelerin
sürdüğünü ifade etti.

Problemleri çözeceğiz

Okul inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde izleyen
Hançerli, “24 derslik ortaokul, 24 derslik ilkokul olmak
üzere Yeşilkent’te önemli bir konumda, 3 km yürüyerek
okula giden çocuklarımızın olduğu bir bölgede okul in-
şaatı başladı. Biz de belediye olarak günden güne takip
ediyoruz ve her türlü desteği sunuyoruz. Yine bir başka
okulla ilgili de görüşmelerimiz sürüyor. Eğer o okul da
başlarsa Yeşilkent’in okul problemini çözeceğiz. Türki-
ye’de yoğunluk bakımından liderliği elinde bulunduran
bir okul var biliyorsunuz, 5 bin 300 öğrencisi olan
Leyla Bayram İlköğretim Okulu. İnşallah okulumuz
yoğunluk açısından liderliğini kaybedecek. Başarıda
lider olacak inşallah. Onun için de yoğun bir çalışma
sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklara 5 bin adet çanta

“Yürüttüğümüz birçok hizmeti sessiz sakin ve yardım
alanları incitmeden sürdürüyoruz” diyen Turan Han-
çerli, ekonomik durumu iyi olmayan çocuklara çanta
dağıtılacağını belirterek, “Yakında okullar açılıyor. Biz
de ekonomik durumu iyi olmayan çocuklarımız için 5
bin adet çanta tedarik ettik. Bu çantalarda ne belediye-
mizin ismi ne de kendi ismimiz yazmıyor. Yani çocukla-
rımızın çantaları hediye bizden hediye olarak aldıklarını
kimse bilmesin diye üzerine herhangi bir isim yazmak
istemedik” dedi.

Hasan
Akgün



EKONOMİ
SALI 3 EYLÜL 20196

HABER MERKEZİ

Dövizle kredi alana
kötü haber geldi

B ursa'da bir tüketici daire alabil-
mek için özel bir bankadan 128
bin 500 CHF (İsviçre Frangı) be-

delli konut kredi sözleşmesi imzaladı.
Dövizde meydana gelen yükselme nede-
niyle ödeme güçlüğü yaşayan tüketici,
kredi sözleşme şartlarının yeniden uyar-
lanması ve Türk Lirası üzerinden öden-
mesine karar verilmesini istedi.
Bankanın reddettiği tüketici, talebini 3.
Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Davacı,
yargılama sürecinde kredi borcunun ta-
mamen ödendiğini, davanın konusuz
kaldığını bildirdi. Davalı banka avukatı,
sözleşmenin uyarlama şartlarının oluş-
madığını savunarak davanın reddini is-
tedi. Mahkeme, kredi borcunun tamamı
ödendiğinden davanın konusuz kaldığın-
dan bahisle esas hakkında karar verilme-
sine yer olmadığına karar verdi. Davanın
açılmasına davalının sebebiyet verdiğin-
den bahisle de davalı aleyhine yargılama
giderleri ve vekalet ücretine hükmedildi.
Hüküm, davalı tarafından temyiz edildi.

Bağlılık ilkesine ters

Hukukta sözleşmeye bağlılık (Ahde
Vefa-Pacta Sund Servanda) ve sözleşme
serbestliği ilkelerinin kabul edildiğine
dikkat çeken Yargıtay 13. Hukuk Dairesi,
sözleşmelerin bu ilkelere göre, sözleşme
yapıldığı andaki gibi aynen uygulanması
gerektiğine hükmetti. Kararda; ''Eş söy-
leyişle, sözleşme koşulları borçlu için
sonradan ağırlaşmış, edimler dengesi
sonradan çıkan olaylar nedeni ile değiş-
miş olsa bile, borçlu sözleşmedeki edi-
mini aynen ifa etmelidir. Ancak bu ilke
özel hukukun diğer ilkeleriyle sınırlandı-
rılmıştır. Sözleşme yapıldığında karşılıklı

edimler arasında mevcut olan denge
sonradan şartların olağanüstü değişme-
siyle büyük ölçüde tarafların biri aley-
hine katlanılamayacak derecede
bozulabilir. İşte bu durumda sözleşmeye
bağlılık ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmak
adalet, hakkaniyet ve objektif hüsnüniyet
kaidelerine aykırı bir durum meydana
getirir hale gelir'' denildi.

Tüketici tercihini yapmış

Kararda, dövizle borçlanmayı tüketicinin
tercih ettiğine vurgu yapıldı. Kararda
şöyle denildi: ''Dava konusu olayda
davacının başlangıçta seçme öz-
gürlüğü varken TL yerine
döviz bazında kredi kullan-
dığı, bir başka deyişle serbest
iradesiyle kredi
türünü belirle-
diği ortadadır.
Ülkemizde
zaman
zaman eko-
nomik
krizlerin
vuku bul-
duğu ve
bu bağ-
lamda dö-
vizle
borçlanma-
nın risk taşı-
dığı da
toplumun büyük
bir çoğunluğu ta-
rafından bilinen
bir olgudur. Davacı-
nın, bu riski önceden
öngörebilecek du-
rumda olmasına rağ-
men dövizle kredi kullanma yolunu

tercih etmiştir. Buna göre işlem temeli-
nin çökmesinden bahsetmenin olanaklı
olmadığı, bununla birlikte, eldeki dava-
nın, kredi sözleşmesinin üzerinden belirli
bir zaman geçtikten sonra açılmış ol-
ması da nazara alındığında, sözleşmenin
davacı tarafından benimsendiğinin ka-
bulü gerekir. Bu nedenle belirtilen tüm
hususlar birlikte değerlendirildiğinde
dava konusu olayda uyarlama koşulları-

nın bulunmadığı anlaşıl-
maktadır.

geçTiğimiz hafta sonu düzenlenen ve
Banu Alkan, Pınar Dilşeker ve Gizem Ha-
tipoğlu gibi ünlü isimlerin katıldığı İndirim

Festivali yoğun ilgi gördü. Venezia Mega Outlet’te
Zyfest işbirliği ile düzenlenen İndirim Festivali’nde,
ziyaretçilere özel indirimler sunarken sosyal medya
fenomenlerinin düzenlediği atölyelerle aileler ve ço-
cuklar keyifli dakikalar geçirdi. Festivale katılan ünlü
isimler ilgi odağı olurken, hayranlarıyla bol bol fotoğ-
raf çektirdi.

Ünlüler de alışveriş yaptı

İndirim Festivali’ne katılan ünlü isimler arasında Ye-
şilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan da yer aldı. Banu
Alkan, alışveriş yaparken sevenleriyle de fotoğraf çek-
tirdi. Türk fantezi müziğinin usta ismi Pınar Dilşeker

de festivali renklendiren isimler arasındaydı. Sosyal
medya hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri payla-
şımlarla milyonlarca takipçisi bulunan Gizem Hati-
poğlu ve Gözde Akyıldız gibi birçok isim de
takipçileri ile buluştu.

Çocuklara özel aktivite

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çocuklar için
birbirinden güzel etkinlikler yapıldı. Sosyal medya fe-
nomenleri Fundafashion sosyal medya hesabı çocuk-
lar için bileklik yapma atölyesi, İngilizce öğretmeni
olan masalveannesi hesabı İngilizce oyun atölyesi,
hemsirannem hesabı ilk yardım eğitimi, balyanagın-
hikayesi hesabı tohum ekim atölyesi düzenledi. Seda
Çelik Ataç’ın gerçekleştirdiği organik beslenme söyle-
şisi ile çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. DHA

Vatandas indirime kostu

Dövize endeksli kredi çeken tüketici, bir süre sonra mahkemeye başvurarak kredinin TL üzerinden yeniden
uyarlanmasını istedi. Davada son noktayı koyan Yargıtay, davacının başlangıçta seçme özgürlüğü varken TL
yerine döviz bazında kredi kullandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerektiğine hükmetti

Yasaya aykırı
bulundu
Diğer yönden, kural olarak he dava, açıl-
dığı tarihteki fiili ve hukuki sebeplere iliş-
kin koşullara göre hükme bağlanır.
Yargılama sırasında kredi borcunun ta-
mamen ödenmiş olması davanın konu-
suz kaldığı anlamına gelmez. Hal böyle
olunca, mahkemece, davanın reddine
karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde
hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya
aykırı olup, bozmayı gerektirir. Temyiz

olunan hükmün davalı yararına
bozulmasına hükmedil-

miştir."

Dövizle çekilen kredilerin Türk Lirası’na çevrilme ihtimali mahkemece sonlandırıldı.

İhracat sektörü desteklenmeli
Ekomist Emre Alkin, üç çeyrek üst üste daralan ekonominin toparlanabilmesi için Türkiye'nin 'büyümeyi değil,
kalkınmayı' hedeflemesi gerektiğini söyledi. Alkin, canlanma için ihracatçı sektörlerin desteklenmesini önerdi

TürKiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından açıklanan veri-
lere göre Türkiye ekonomisi yılın

ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 oranında daraldı.
Ekonomist Emre Alkin, Gayri Safi Yurtiçi Ha-
sıla (GSYH) verilerini değerlendirirken hangi
matematik metodu kullanılırsa kullanılsın Tür-
kiye ekonomisinin üç çeyrek üst üste daraldı-
ğını belirterek "Dolayısıyla hastalığın teşhisini
doğru koymak ona göre de tedaviyi belirlemek
lazım" dedi. Nisan-haziran döneminde kamu
harcamaları yükselmiş, ihracat yüksek perfor-
mans göstermiş olmasına rağmen Türkiye
ekonomisinin bir çeyrek daha daraldığına dik-
kat çeken Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Emre Alkin, "Bu durum,
problemin konjonktürel olmaktan çok yapısal
bir karakter taşıdığını net şekilde gösteriyor.
Dolayısıyla ortadaki ciddi meseleyi ‘mevsim-
sellikten arındırılmış rakamlar’ ile basitleştir-
mek veya olumlu göstermeye çalışmak bizi
büyük bir yanlışa götürür" diye konuştu.

Faiz kararı etkili olacak

Prof. Dr. Emre Alkin, ikinci çeyrekteki negatif
büyüme verisinin ekonomi yönetiminin alacağı
kararlar üzerinde de etkisi olacağını ifade ede-

rek şunları kaydetti: "Merkez Bankası Para Po-
litikası Kurulu’nun faiz oranlarına ilişkin karar
alırken yüzde 1,5’lik daralma verisi ile yarın
açıklanacak enflasyon rakamı arasında kalaca-
ğını şimdiden görebiliyorum. Merkez Bankası
mecburen bir seçim yapacak, maliye politika-
sından ekonomiye destek gelmediğini gördüğü
için henüz düşmeye başlamamış olan enflas-
yona rağmen fonlama maliyetini düşürecek bir
hamle yapmaya çalışacaktır."

Merkez tehlikenin farkında

Kimi yorumcuların negatif büyümenin gele-
ceğe yönelik olumsuz etkilerini küçümser yak-
laşımlar sergilediğine dikkat çeken Alkin, "Her
ne kadar istatistikle uğraştığı halde ekonomi-
nin temel kavramlarına pek fazla dikkat etme-
yen uzmanlar negatif büyümenin tehlikesini
küçük göstermeye çalışsalar da Merkez Ban-
kası’nın elindeki veri ve analiz seti sayesinde
söz konusu tehlikenin farkında olduğunu tah-
min ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yıllık büyüme sıfıra yakın

"Eğilim anketleri ve endeksler yardımıyla bu
çeyrekte negatif bir büyüme çıkacağını hepimiz
tahmin ediyorduk" diyen Alkin, her şeye rağ-

men Türkiye’nin yılsonu itibariyle hâlâ yüzde
sıfırın etrafında dönecek bir büyüme oranı ya-
kalama imkânına sahip olduğunu söyledi.
Bunun için ekim, kasım ve aralık aylarında bu-
güne kadarki desteklerden daha farklı adımlar
atılması gerektiğini ifade eden Alkin, "Ancak
ben 2020 yılının kurtarılması için çaba harcan-
masını daha doğru buluyorum" dedi.

İnşaat istikrarlı büyümez

Alkin, Türkiye’nin halen, kredi büyümesi yo-
luyla tüketim harcamalarından daha fazla
vergi toplamayı hedefleyen ve doğru olmayan
bir maliye politikası uyguladığını savundu.
KDV iadeleri ve yatırım indirimlerinin mükel-
leflere ödenmediğini kaydeden Alkin, ihracat-
çıya şu ana kadar verilen desteklerin üzerine
yeni destekler verilmesi gerektiğini belirtti. İh-
racatçı kesimin böylesi kötü dönemlerde ülke
ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ve
bunun rakamlardan da göründüğünü ifade
eden Alkin, "Şapkamızı önümüze koyup dü-
şünmeliyiz. Uygulanan büyüme modeli demo-
dedir. İnşaatla kalkınamayacağımız belliydi
ama istikrarlı büyümenin de inşaatla olmaya-
cağının anlaşılmış olduğunu umuyorum" ifa-
delerini kullandı. DHA

Büyüme
değil
kalkınma
Durgunluktan çıkıp istik-
rarlı bir ekonomik büyüme
yakalanması için neler ya-
pılması gerektiği sorusuna
ise Alkin, şu cevabı verdi:
"Aslında ben en baştan beri
hep tekrar ediyorum. Ada-
let, eğitim ve özgürlükler
konusunda adımların atıl-
madığı, kalkınmayı değil
büyümeyi hedefleyen eko-
nomi politikalarının uygu-
landığı bir yerde darboğaz
olur. Yapısal reformların
önemini daha nasıl anlata-
biliriz bilemiyorum."

Daralma büyümeye
dönüşecek
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib
Avdagiç, Türkiye ekonomisinin ikinci çey-
rekte yüzde 1.5 daralmasıyla ilgili,
“Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe
gelmiş bulunuyoruz. İbre dördüncü çeyrek
için pozitif büyümeyi gösteriyor” dedi

AvdAgiç, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı
Nisan-Haziran dönemi ekonomik bü-

yüme verisine yönelik yaptığı değerlendirmede
şunları söyledi: “2019 yılı ikinci çeyreğinde çeyrek-
lik bazda baktığımızda yüzde 1.2 büyüme kaydet-
tik. Alt kalemlere indiğimizde, tüketim
harcamalarındaki daralmanın hız kestiğini, keza
sanayi sektöründeki daralmanın da yüzde
3.9’dan yüzde 2.7’ye düştüğünü görüyoruz. Bu,
büyümede negatif makasın toparlanma yönünde
kapandığının işaretidir.”

Ferahlatıcı dönem

Gerileyen faiz oran-
larının gelecekteki
süreçte yatırımlara
da ivme kazandıra-
cağını düşündükle-
rini belirten Avdagiç,
değerlendirmesine
şöyle devam etti:
“Özellikle inşaat sek-
töründeki dalga-
lanma, yatırım
harcamalarında
ciddi bir düşüş oluş-
turuyor. Ancak
düşen finansman
maliyetlerinin, yatırım iştahını özellikle yılın dör-
düncü çeyreğinden itibaren önemli ölçüde artıra-
cağına inanıyoruz. Keza 46.7’den 48’e yükselen
Ağustos ayı İmalat PMI verisi de bunu destekli-
yor. “Diğer yandan ihracatın büyümeye 8.1 puan
katkı vermesi de gayet memnuniyet verici. Büyü-
menin kompozisyonunda ihracatın ve yatırımla-
rın payını artırdıkça, uzun vadeli ve refah artırıcı
bir büyüme döngüsünü başlatacağız.” DHA

Emre Alkin,
inşaat
sektörüyle
büyümenin
geride
kaldığını
söyledi.

Bitcoin yükselişe geçti
Küresel gelişmelere paralel
olarak küresel hisse senedi piya-
salarında izlenen dalgalanma,

geçen hafta kripto para birimlerine de yansı-
mış ve Bitcoin de dahil olmak üzere çeşitli
altcoinlerde düşüşler izlenmişti. Buna paralel
olarak Bitcoin 9,500 doların altına, piyasa
hacmi de 250 milyar doların altına inmişti.
Söz konusu dalgalanmalar sürerken, ABD'li
finans uzmanı ve Keiser Report isimli finans
programının sunucularından Max Keiser,
küresel finans sektörünün küreselleşmeden
uzaklaştığını ve dolardaki genişlemenin azal-
dığını belirterek, mevcut durumun yalnızca
Bitcoin ile desteklenebileceğini söyledi. Kei-
ser Report yasal para birimlerinin çöküşü ve
Çin'deki erimeye paralel olarak ticaret sava-
şının etkileriyle Bitcoin döneminin başladığı
savına katılan Keiser, Bitcoin'in güçlenerek
yükselişini destekleyeceğini savundu. 

Şekib
Avdagiç



7SİYASET
SALI 3 EYLÜL 2019

DEMOKRASI 
REFORMLARLA

PEKISECEK

DEMOKRASI 
REFORMLARLA

PEKISECEK

DEMOKRASI 
REFORMLARLA

PEKISECEK

DEMOKRASI 
REFORMLARLA

PEKISECEK

DEMOKRASI 
REFORMLARLA

PEKISECEK

DEMOKRASI 
REFORMLARLA

PEKISECEK

DEMOKRASI 
REFORMLARLA

PEKISECEK

DEMOKRASI 
REFORMLARLA

PEKISECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki 

dönemde devam ettireceğimiz dinamik reform süreciyle,
inşallah demokrasimizi güçlendirecek, milli iradenin 

üstünlüğünü inşallah daha da pekiştireceğiz" diye konuştu

B eştepe Millet Kongre ve Kültür Merke-
zi'nde düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl
Açılış törenine; Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdul-
hamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit
Turhan ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör,
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhur-
başkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzi-

oğlu ile çok sayıda davetli katıldı. 55 baro
başkanı törene katılmazken, 24 baro başkanı
salonda yer aldı.

Duyarsızlık çarpık bir anlayış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı ko-
nuşmasında, kanunun, hukukun ve adaletin
birbirinden farklı olduğunu vurgulayarak,
daima adaletin peşinden koşulması gerekti-
ğini kaydetti. Erdoğan, yakın coğrafya başta
olmak üzere, dünyanın pek çok yerinden
zulüm altında inleyen insanların feryatları-
nın arşı inlettiğini söyleyerek, "Dünya sistemi,
refah ve lüks içinde yaşayan, daha da önem-
lisi bu hayat tarzını korumayı her şeyin üze-
rinde tutan bir kesimin cenderesi altındadır.
Karşımızda, kendi konforu için dünyanın ka-
lanının ekonomik kaynaklarını sömüren, zen-
ginliklerini iç eden, kendi özgürlüğünü
koruma adına dünyanın kalanını gözyaşına
ve ateşe boğmaktan çekinmeyen bir anlayış
bulunuyor. Üstelik bu zalimliklerin, demok-
rasi, insan hakları, terörle mücadele, hukuk,
kanun ve hatta adalet adına yapılıyor olması,
zulmün ağırlığını daha da artırıyor. Refahla-

rına ve özgürlüklerine yönelik her saldırıyı
terör olarak niteleyen, ama diğer toplumların
en temel insani taleplerine karşı duyarsız
kalan çarpık anlayış, bize göre dünyanın şu
andaki en büyük sorunudur" dedi.

Kuvvetler ayrılığı vurgusu

Devletlerin yönetim sistemlerinin de zaman
içinde gelişip dönüştüğünü vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Türkiye toplumunun ve
yönetim yapısının da son 200 yıldır dünya-
daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade
etti. Yasama, yürütme ve yargının kendi
içinde bağımsız çalışması üzerine kurulu kuv-
vetler ayrılığının bu sürecin ederi olduğunu
aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuvvetler
ayrılığı prensibi, demokrasinin ve cumhuriye-
tin temelidir. Her toplum ve devlet, kuvvetler
ayrılığı ilkesini, kendi serencamına uygun şe-
kilde hayata geçirmektedir. Dolayısıyla, dün-
yada tek ve değişmez bir kuvvetler ayrılığı,
demokrasi, cumhuriyet, hukuk devleti uygu-
lamasından bahsedilemez. Esasen böyle bir
yaklaşım hayatın olağan akışına uygun da
değildir" diye konuştu. DHA

Cumhurbaşkanına kuvvetler ayrılığı konu-
sunda yöneltilen ithamların çoğunun te-
melsiz olduğunu belirten Erdoğan,
"Ülkemizdeki demokratik sistemde Cum-
hurbaşkanına açılan alan, üstünlük bağla-
mında değil, tüm kurumların ahenk içinde
çalışmasını gözetme noktasındadır. Yargı
üzerinden, milletten ve hukuktan aldığı
yetkiyle görevini yapan yürütme erki ile
onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanına
saldırmak, aslında doğrudan siyasal alanı
hedef almaktır. Kuvvetler ayrımındaki yeri-
nin ötesinde, tamamen ideolojik ve bağnaz
bir tahayyülle yargı bağımsızlığı sözünü
gündemde tutanlar, en çok demokrasiye,
cumhuriyete, milli iradeye zarar veriyor"
şeklinde konuştu.

Siyasal alanı
hedef alıyorlar
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Silivri Belediyesi, 60 yıldır üretilen Kadıköy Karpuzu için
festival düzenledi. Festivalde konuşan Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, "Silivri’de yapılan tüm 
festivallerin teması tarımsal üretimi desteklemek, çiftçiyi
desteklemek. Bugün de burada Türkiye’nin en lezzetli
karpuzunun yetiştiği Kadıköy’de, ‘Karpuz Festival’ 
diyoruz. Biz marka kent derken altı boş değildi. 
Silivri alelade bir coğrafya değil" dedi

Silivri Belediyesi’nin ilçede üretilen or-
ganik tarım ürünlerini duyurmak amacı
ile düzenlediği festivallerin sonuncusu

Kadıköy Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Sulama ya-
pılmadan üretilen organik Kadıköy Karpuzu’nun ta-
nıtımı için düzenlenen 8’inci Kadıköy Karpuz
Festivali dolu dolu geçti. Festival kapsamında yapı-
lan Karpuz Yeme Yarışması, En İyi Karpuz Yarış-
ması ve sahne programları görülmeye değerdi.
Festivale Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe
Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, MHP İlçe
Başkanı Zafer Yalçın, Demokrat Parti İlçe Başkanı
Halide Avlu, Silivri Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr.
Oğuz Özyaral, belediye meclis üyeleri, Silivri Birleşik
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer,
Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren,
Silivri Ziraat Odası Başkanı Metin Gürsu, Kadıköy
Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, Silivri Küçük
Sanayi Sitesi Başkanı Ercan Çalışkan, Küçük Sanayi
Sitesi Başkanı Şaban Erdan, mahalle muhtarları ve
vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin en lezzetli karpuzu

Festivalin açılış konuşmasına şehitleri anarak başla-
yan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şunları
söyledi: “Marka Kent Silivri’nin marka festivalleri
dedik. Bu yıl ki festivallerimizin sonuncusu Kadı-
köy’de. Silivri’de yapılan tüm festivallerin teması ta-
rımsal üretimi desteklemek, çiftçiyi desteklemek.
Bugün de burada Türkiye’nin en lezzetli karpuzunun
yetiştiği Kadıköy’de, ‘Karpuz Festival’ diyoruz. Biz
marka kent derken altı boş değildi. Silivri alelade bir
coğrafya değil. İstanbul’un en güzel coğrafyasında
marka kent yaratabilecek bütün potansiyeller mev-
cut. Ama bu potansiyelin farkına varacak yöneticiler
ve o yöneticiler ile el ele tutuşmuş inanmış insanlara
ihtiyacımız var. 42 km sahilimiz, 863 km2 kara topra-
ğımız var. 500 km2 ekilebilir dikilebilir arazi. Tarihi
dokumuz, inci gibi sahiller… Silivri 7 bin yıllık bir ta-
rihi mirasın üzerinde oturan bir şehir. Biz bunun far-

kında olmaya, üretim ve tarım demeye, hayvancılık
demeye, organik tarım demeye devam edeceğiz. 

Üreticiyle tüketici buluşacak

İstanbul’un yanı başında, bütün İstanbul’u besleye-
cek gıda ve hayvancılık yapılabilecek toprakların üze-
rindeyiz. El ele omuz omuza verip, teknoloji ve
bilimle buluşup aynı zamanda kolektif bir üretim an-
layışıyla üretecinin tüketici ile buluşacağı köy pazar-
larını hayata geçireceğiz. Karpuzumuz hiç sulama
yapılmadan üretilen, Türkiye’nin en lezzetli karpuzu.
İşte bu nimeti Türkiye’ye tanıtmalı, hatta ihracatını
yapmalıyız. Hayallerimizi ortaya koyarsak, ufuk çiz-
gimizi ileri taşırsak ve inanırsak yapamayacağımız
şey yok. Bu kardeşiniz, abiniz, 5 yıl boyunca sizinle
koşmak için, sizinle beraber bu marka kenti yaratmak
için var.  Hiç yorulmadan Silivri’nin tüm değerlerinin
tanıtımını ve pazarlamasını hep beraber yapacağız.
Tarladan alınan karpuzun fiyatını duyduğumda bir
belediye başkanı olarak bundan hicap duydum. Ara-
cıları aradan çıkarmalıyız. Eğer üretici ile tüketiciyi
direkt buluşturacak satış kanallarını oluşturamazsak
söylediklerim havada kalır. Çiftçi ürettiği ürünün kar-
şılığını alamazsa, tüm bunların altı temelsiz kalır.
Bunun için önümüzdeki günlerde tarımsal kalkınma,
kırsal kalkınma, bu konulardaki destekler ile ilgili çok
ciddi çalışmaları sizlerle yapacağız.

İstanbul'u besleyecek potansiyeli var

Türkiye’nin gelir düzeyi en yüksek şehri olan yaklaşık
20 milyon nüfuslu bir şehrin yanı başında karpu-
zunu, domatesini, salçasını, tarhanasını satamayan
bir üretici olabilir mi? Silivri 5 sene sonra insanların
iki gün kaçamak yapacağı, şehrin gürültüsünü setre-
sini atıp dinleneceği, eve dönüşünde yöresel domate-
sini, karpuzunu, turşusunu, tarhanasını alıp gideceği
bir ilçe olacak. İnsanlar Beşiktaş’tan Silivri’ye köy ta-
vuğu almaya, Değirmenköy domatesi almaya, Kadı-
köy karpuzu almaya gelecek.”
BARIŞ KIŞ

Halk sağlığı siyaset
üstü bir konudur
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Gürpınar’da başlayacak olan kentsel

dönüşüm sürecinin önemine değinerek
meclise, “Halkın sağlık ve güvenliği siyaset

ötesi bir konudur. Gelin hep birlikte 
Beylikdüzü’nde ihmal edilmiş tek bir sokak,
tek bir bina kalmayana dek var gücümüzle

çalışalım” çağrısında bulundu
Beylikdüzü Belediyesi Eylül ayı
Meclis Toplantısı’nın 1. Oturumu,
bir aylık meclis tatilinin ardından

gerçekleşti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık başkanlığında yapılan otu-
rumda meclis gündem maddeleri ve AK
Parti’nin 1 adet sözlü ve yazılı önergesi ele
alındı. Konuşmasına yaşanan önemli gelişme-
leri hatırlatarak başlayan Başkan Çalık, Eylül
ayını kapsayan 1 Eylül Dünya Barış Günü, 4
Eylül Sivas Kongresi, 9 Eylül İzmir’in Kurtu-
luşu ve 19 Eylül Şehitler ve Gaziler Haftası gibi
özel günleri andı. Ayrıca Muharrem Ayı’na da
değinen Çalık, 2019-2020 eğitim öğretim yılı
için öğrencilere başarılar dileyerek okullarda ge-
rekli tüm bakım ve onarım çalışmalarının Bey-
likdüzü Belediyesi tarafından eksiksiz bir şekilde
yapıldığını vurguladı. Geçtiğimiz günlerde çocu-
ğunun gözleri önünde eski eşi tarafından canice
katledilen Emine Bulut’u da unutmayan Baş-
kan Çalık, bu konudaki üzüntüsünü belirterek
kadına şiddet konusunda yerel yöneticiler olarak
mücadele edeceklerinin altını çizdi. Bu yıl 6.’sı
yapılan Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda barış ve
sevgiyi bütün topluma hissettirmeyi amaçladık-
larını belirterek herkesi alana davet eden Başkan
Çalık konuşmasını, “Atatürk İlke ve İnkılapla-
rı’nın ışığında yılmadan, yorulmadan hep bir-
likte Beylikdüzü için çalışmayı sürdüreceğiz. Biz
çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşecek, Beylikdüzü
güzelleştikçe biz daha çok çalışmaya devam
edeceğiz” ifadeleriyle noktaladı. 

Kentsel dönüşüm çağrısı

Gürpınar Siteler Bölgesi’nde başlayacak kentsel
dönüşüm sürecinde birlik olmanın önemine de-
ğinen ve bu konuyla ilgili özel komisyonların ku-
rulacağını belirten Belediye Başkanı Çalık, “Bu
ilçede yaşayan herkesin belediye başkanı olarak
Gürpınar Siteler Bölgesindeki arkadaşlarımızın,
komşularımızın, evlatlarımızın hayati tehlike al-
tında yaşamaları beni huzursuz ediyor. Ben
göçük altında komşularını aramak isteyen bir
belediye başkanı değilim. Bunu hep birlikte çöz-
memiz gerekiyor. Bugün gelinen noktada mah-
keme kararı kesinleşti ve bizim kentsel dönüşüm
notumuz yürürlüğe girdi. Buradan hepinize bir
çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte
bu taşın altına elimizi koyalım yoksa Allah koru-
sun Gürpınar halkını rahata kavuşturamaz ve
huzurla o evlerde yaşatamazsak o taşın altında
hep birlikte eziliriz. Halkın sağlık ve güvenliği si-
yaset ötesi bir konudur. Bu işi hep birlikte başar-
mayı yürekten istiyorum. Beylikdüzü’nde ihmal
edilmiş tek bir sokak, tek bir bina kalmayana
dek var gücümüzle hep birlikte çalışalım” çağrı-
sında bulundu. ANIL BODUÇ

Avcılar’da süre doldu
AvcılAr'dAki Cihangir
Mahallesi’nde kolonları
çatlayan binanın tahliye

edilmesi için verilen sürenin bugün
dolmasının ardından mühürleme iş-
lemlerine başlandı. İleri Sokak’ta bu-
lunan 32 yıl önce yaptırılan 5 katlı
Özbirlik Apartmanı’nın kolonlarında
geçen Mart ayında çatlaklar görülm-
üştü. Bunun üzerine bina sakinlerin-

den bir bölümü can güvenliklerinin
tehlikede olduğunu belirterek, bir
firma ile anlaştı, kolonlarından tarot-
lar alındı. Yapılan inceleme binanın
riskli olduğu belirlendi. İnceleme ra-
poru  Perşembe günü  Avcılar Bele-
diyesi İmar Müdürlüğü’ne teslim
edildi. Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli, DHA muhabirine,
“Rapor incelendi ve binanın tahliye

edilmesi için süre verildi. Pazartesi
gününe kadar bu bina tahliye edile-
cek. Edilmezse, mühürleyip biz tah-
liye edeceğiz. Uzman
arkadaşlarımızın söylediğine göre,
etrafa zarar verecek durumda değil.
Bizim bölgedeki diğer binalarla ilgili
incelememiz yok. Vatandaşın ince-
leme yaptırması halinde gereğini ya-
parız demişti.

Mehmet
Murat
Çalık

Volkan 
Yılmaz

Recep Tayyip 
Erdoğan

Silivri alelade
bir yer değil
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K üçükçekmece Belediyesi Yahya
Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev
sahipliği yaptığı konsere; CHP İs-

tanbul Milletvekilleri, CHP İstanbul İl Baş-
kanı Canan Kaftancıoğlu, Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi, SODEV Baş-
kanı Ertan Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri,
STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Çok geniş bir coğrafyada kardeşlik,
barış ve bir arada yaşama arzusunu söyle-
dikleri türkülerle dile getiren ‘Kardeş Türkü-
ler’in barış çağrısı yaptıkları konserde,
Türkçe, Kürtçe, Arapça, Romeika, Erme-
nice, Çerkesce ve Boşnakça şarkılarla, tüm
dünyaya, Küçükçekmeceliler ve İstanbullu-
larla birlikte kardeşlik mesajları verdi. 

Barış özlem olmaktan çıkmalı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu, barış mesajı verdiği konuşmasında,
“Türkülerin, ezgilerin kardeşliğini, insanlığın

kardeşliği haline getirip hep birlikte müca-
dele ettiğimizde ve elbette eşitlik, özgürlük,
adalet , barış mücadelesi verdiğimizde, barı-
şın bir özlem olmaktan çıkarıp, yaşanabilir
bir gerçeklik olacağına sonuna kadar inanı-
yorum”dedi. 

Her zaman barışı savunacağız

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutla-
dığı mesajında, “Bizler bu ülkenin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi
‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ı bugüne kadar
savunduk. Dünya döndükçe barışı savun-
maya devam edeceğiz. Ülkemizin ve bütün
dünyanın 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü
tebrik ediyorum. Sadece bugün değil, yılın
tamamında barış, demokrasi, hak, hukuk ol-
malı diye düşünüyorum. Bütün bunların sa-
vunucusu olan emek veren herkese minnet
duyuyorum. Küçükçekmece’de barışın sağ-
lanması için kent barışına mutlaka uyacağız.
Barışı başaracağımıza olan inancım

tamdır” ifadelerini kullandı.

Kardeşliği egemen kılacağız

Toplumda emeğe, insana ve doğaya saygı
anlayışının yaygınlaştırılmasını hedefleyen
SODEV Başkanı Ertan Aksoy, 1 Eylül
Dünya Barış Günü’nü kutlayarak, “Bu
önemli organizasyona ev sahipliği yaparak,
sadece desteğini değil dostluğunu da payla-
şan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi’ye teşekkür ederim. 1 Eylül Dünya
Barış günü, Almanya’nın 1939 yılında Po-
lonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı
başlattığı tarihi unutmamak ve barışın öne-
mini hatırlamak için ilan edildi. Bu gün dün-
yaya barışın önemini bir kez daha
hatırlatıyor. Barış; şairin dediği gibi çocuğun
gördüğü düştür, ananın gördüğü düştür.
Ağızdan ağza söylenen sevda sözleridir. Biz-
ler, kardeşleşeceğiz, kardeşçe türküler söyle-
yeceğiz. Eşitliği, özgürlüğü, ve barışı tüm
dünyada hep beraber egemen kılacağız”
diye konuştu. 

Beylikdüzü’nde
sevgi günleriINANIYORUZINANIYORUZINANIYORUZINANIYORUZINANIYORUZINANIYORUZINANIYORUZINANIYORUZINANIYORUZINANIYORUZ
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Farklılıklar
zenginliğimizdir

Karde� Türküler�in solisti Fehmiye
˙elik, �26 y�ld�r �ark�lar�m�z� e�it-
lik, bar�� ve karde�lik için söylü-
yoruz. Farkl�l�klar�m�z� bar�� içinde
ya�amal�y�z. ˙ünkü bar���n çok
önemli bir de�er oldu�unu dü�ü-
nüyoruz. ˙ok fazla denenmi� bir
yol de�il bar��. Bu topraklar�n ba-
r��a çok ihtiyac� var. ˙ok renkli bir
co�rafyay�z. Farkl�l�klar�m�z bir ça-

İBB Sarayı’nda
‘tadilat’ sıkıntısı
İBB Meclisi, 1 aylık tatilin ardından 9 Eylül'de açılacak; ancak siyasi partilere ait odalar tadilata
alındığı ve henüz bitmediği için grup toplantılarının belediye dışında yapılması gündeme geldi.
İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, tadilattaki gecikmenin planlamayla ilgili
olduğunu, Koruma Kurulu'ndan izin çıkmaması sorunu olduğunu düşünmediğini söyledi

kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Ku-
rulu'nca sivil mimarlık

örneği olarak tescil edilen İBB
Sarayı'nda, yeni dönem meclis
açılışı öncesi tadilat sorunu
oldu. 1 aylık tatilin ardından 9
Eylül'de açılacak İBB Mecli-
si'ndeki siyasi parti grup odaları,
bir süre önce tadilata alındı.
Uzun zamandır yer sıkıntısı olan
CHP grubunun talebi doğrultu-
sunda çalışmalar başlatıldı. Ta-
tilde bitirilmesi planlanan
tadilat, açılışa 1 hafta kalmasına
rağmen henüz bitirilemedi.
Gruplara ait odalardaki mobilya
ve diğer eşyalar, paketlenerek,
Merter'deki depoya kaldırıldı.
Tadilat ile İBB Meclisi'nde en
büyük iki grup olan AK Parti ve
CHP'ye eşit alan verilecek.

Grup toplantıları tavsiyesi

İBB Meclisi CHP Grup Başkan
Vekili olan avukat Doğan Su-
başı, tadilatın, Koruma Kuru-
lu'ndan izin çıkmadığı için

geciktiği iddiasıyla ilgili şunları
söyledi: "İşin hukuki boyutunu
bilmiyorum; ancak grupların ih-
tiyaçlarını, diğer gruplarla görü-
şerek, demokratik bir süreçle
götürmeye ve eşitlik içinde plan-
lamaya çalışıyoruz. CHP grubu,
yıllarca dar alana sıkışmış du-
rumdaydı. Eşit paylaşımla plan-
lama yapmak istiyoruz. Meclisin
bulunduğu katı tamamen siyasi
parti gruplarına ayırmak istiyo-
ruz. Orada bulunan Meclis Mü-
dürlüğü ve komisyon odalarını
başka tarafa kaydıracağız. Mec-
lis katı tamamen siyasi partilere
ait olacak. Koruma Kurulu'ndan
da sorun olduğunu düşünmüyo-
rum; çünkü gelip bakmışlardı.
Basit tadilat olduğunu, sorun
yaşanacağını düşünmediklerini
söylemişlerdi. Çalışmaların 1
haftada tamamlanması pek
mümkün gözükmüyor. Siyasi
partiler grup toplantılarını ilk ay
kendi olanaklarıyla dışarıda
başka yerde yapmak zorunda
kalabilir."

BeylİkdüzüBelediyesi’nin bu yıl
6’ıncısını düzenlediği Barış ve
Sevgi Buluşmaları üçüncü gü-

nünde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Sahaf Söyleşileri ve Çardak Sohbetleriyle
başlayan üçüncü gün etkinlikleri, Güliz Ayla
konseri ile sona erdi. Beylikdüzü Belediye-
si’nin, 6’ıncısını düzenlediği Barış ve Sevgi
Buluşmaları üçüncü gününde Cumhuriyet
Caddesi Etkinlik Alanı’nda Sahaf Söyleşileri
ve Çardak Altı Sohbetleri ile edebiyat, sanat
ve siyaset dünyasının ünlü isimlerini Beylik-
düzü halkıyla buluşturdu. Listesiz Kitap Me-
zatı etkinliğiyle başlayan üçüncü gün
programı Ali Tekin Çam ve İlhan Bilge’nin
konuk olduğu Sahaf Söyleşisi ile devam etti.
Söyleşinin ardından, bu yılın konusu “Umut”
teması, Çardak Sohbetleri Yekta Kopan’ın
moderatörlüğünde Beylikdüzülü vatandaş-
larla buluştu. Söyleşinin konukları CHP eski
Genel Başkanı Altan Öymen ve Yılmaz Ka-
rakoyunlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün haya-
tından kesitler anlatarak devrimleri hakkında
bilgi verdi.

İstanbul'a umut oluyor

Barış ve Sevgi Buluşmalarının bu yıl “Umut”
temasını işlediğini ifade eden Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylik-
düzü’nde bilgilenmeye gayret ediyoruz.
Bilgiyi tecrübeyle buluşturan Altan Öymen ve
Yılmaz Karakoyunlu hocamızın çok hoş bir
sohbeti oldu. Tecrübelerini aktardılar. Beylik-
düzü’nde kitle hazır. Hem de çardak altı soh-
betlerine ilgi çok büyük, insanlar bilgilenmek
ve tecrübelerden istifade etmek istiyor. Bizde
buna imkân yaratmaya gayret ediyoruz. Al-
tıncısını düzenlediğimiz Barış ve Sevgi buluş-
malarının bu yıl ki teması Umut’tu. Biz
umudu konuşuyoruz. Siyasette umudu konu-
şuyoruz, eğitimde, sporda ve kadın için
umudu konuşacağız. Umut olan her nokta-
dan umudu konuşuyoruz. Tabii Beylikdü-
zü’nün umut noktasında ayrı bir özelliği var.
2019 Yerel Seçimleri’nde aslında İstanbul’a
umut olmak için yola çıkmış ama tüm Türki-
ye’ye umut olmuştu Beylikdüzü. 5 Eylül’de
de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ağırlayacağız.
Kendisi umudu anlatacak” dedi. DHATaşımalı eğitim

protestosu
SultangazİYayla Mahalle-
si'nde bulunan Hamit Sü-
reyya Eremsel ilk ve

ortaokulunda, kapasitesinin yetmemesi
nedeniyle prefabrik ek bina yapıldı. Bu
binanın da eğitime elverişli olmadığı ve
yetersiz kaldığı için yıkımına karar verildi.
Eski 14 derslikli prefabrik yapının yıkıla-
rak yerine 19 derslikli 2 katlı çelik kons-
trüksiyon malzemeli yeni bir bina
yapımına başlandı ancak çalışmalar yeni
eğitim ve öğretim yılına yetişmedi. İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe eğitim
müdürlüğü kararınca öğrencilerin Eylül
ayının sonuna kadar ücretsiz olarak 125.
Yıl İlkokul ve Ortaokuluna taşınması ve
burada eğitim görmesi kararlaştırıldı.

Okul bahçesinde toplandılar

Taşımalı eğitim sistemini kabul etmeyen
veliler bugün çocukları ile birlikte okul
önünde toplanarak eylem yaptı. İnşaatın
bir an önce bitirilip çocuklarının mevcut
okulunda eğitim almasını isteyen veliler
ve öğrenciler duruma tepki gösterdi.
Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü İb-
rahim Demir de okul önüne gelerek veli-
leri bilgilendirdi. Demir, okulun Eylül ayı
sonunda biteceğini söyledi. 2. sınıfa
giden bir çocuğu olduğunu söyleyen
Zehracan Türk , "Biz okulumuzu istiyo-
ruz. Zaten prefabrik olan okulumuzun
yerine yeniden prefabrik okul yapılacaktı
ama yapılmadı” dedi.

İBB'ye bağlı şirketlerden işten çı-
kartılan işçilerin Saraçhane'deki
belediye binası önünde başlattığı

eylem beşinci gününe girdi. Hak-İş Konfede-
rasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
eylemdeki işçilere destek ziyaretinde bu-
lundu. Eyleme destek veren Hak-İş Konfe-
derasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan
işten çıkarılan işçilere sahip çıkacaklarını be-
lirterek, şunları söyledi: "Onlarla birlikte yü-
rümeye devam edeceğiz. Sayın
Kılıçdaroğlu'na, sayın İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclis üyelerine sesleniyorum. Lüt-
fen bu feryadı duyun. Bu insanların işsiz,
aşsız bırakılmasının yaşatacağı olumsuzluk-
ları yüreğinizde hissedin. Hangi siyasi parti-
den olursanız olunuz bu işçilerin yanında
yoksanız biz de sizi yok sayacağız. Gün da-
yanışma günüdür. Birlikte beraber olmak gü-
nüdür” ifadelerini kullandı.

İBB önünde
eylem sürüyor

CHP’li Doğan Subaşı, konuya ilişkin
önemli açıklamalarda bulundu.

S uriye’de devam eden görüşmelerin
içeriye nasıl yansıyacağını beklerken
olabilecek en kötü hamle geldi. Kla-

sik devlet aklının, karşıtını zayıflatma,
kendi gücünü gösterme ya da daha değişik
bir ifadeyle içini boşaltma, değersizleştirme
ve kirletme stratejisi ile karşı karşıya kal-
dık. 

Bu hamleler süreci yakından izleyenler
açısından hiç de sürpriz değildi. Ağustos
ayında ADB ile direkt, SDG ile dolaylı yapı-
lan görüşmeleri bir iç politika malzemesine
dönüştüren mevcut iktidar bunu içeriye
nasıl yansıtacağı konusunda çekmiş olduğu
sancılara böyle bir çözüm bulmuş gibi.
Ama mevcut iktidarın unuttuğu ve görme-
mezlikten geldiği ya da duymak istemediği

gerçek ise tam tersi bir durumu ifade edi-
yor. 

AK Parti iktidarı Ağustos 2018’den beri
ciddi anlamda sorgulanan bir iktidardır.
Özellikle ekonomi yönetimindeki başarısız-
lık iktidarın geniş halk kitleleri ile var olan
bağını koparmış durumda. Nitekim 31
Mart ve 23 Haziran seçimlerinde bunun so-
nuçlarını hep beraber gördük. Sadece gör-
mek istemeyen bir tek iktidar var. 

2016’da hendek siyasetinden ötürü elde
etmiş olduğu meşruiyeti hala koruduğunu
zanneden, kedisine karşı 17 yıl aradan
sonra böylesine geniş bir muhalefetin oluş-
tuğunu fark etmek istemeyen ve davranışla-
rını sanki hala gücünün doruğundaymış gibi
biçimlendiren bu iktidarın yaklaşan ve yak-

laşmakta olan eylül sürecine
verebileceği en olumsuz cevap bu olsa
gerek. 

Süreçte elini daha güçlü tutma siyasal
alanı bütünü ile kontrol etme, karşıtını de-
ğersizleştirme stratejisi ne bu iktidarın bu-
günkü konumuna uygun ne de zamanın
ruhuna uygun bir stratejidir. 

Onun için bu hamlelerin kendisine yönelik
bumerang gibi geri döneceği açıktır. Su-
riye’de olup bitenler, iktidarın Türkiye ka-
muoyuna anlattığı gibi gelişmemesi, tam
tersi ABD’nin SDG’yi himaye etmesi, İd-
lib’te Rusya ile yaşayacağı gerginlik ancak

Türkiye’de bir barış ortamı ile cevap bulabi-
lir. Bunun başka da yolu yoktur. 

Başta Kürtler olmak üzere Türkiye’deki
muhalif çoğunluğun ortaklaşması iktidarın
haksız, hukuksuz ve adaletsiz kararları kar-
şısında tek ses olması iktidara başka bir ma-
nevra alanı bırakmayacak gibi görünüyor.
Gerek Suriye’de gerekse de Türkiye’de Kürt
sorununa demokratik ve barışçıl yöntemlerle
yaklaşılması tek seçenek gibi duruyor. Bu
bir zorunluluktur. Sorun burada bu zorunlu-
luğun nasıl ve hangi yöntemlerle hayat bula-
cağına dair atılacak adımlarda saklıdır. 

Daha fazla hata, yanlış ve olumsuzluklara
neden olmadan ve bu olumsuzlukların yara-
tacağı tahribatı engelleyebilmenin anahtarı,
şiddet ortamını ve bu ortamın yaratmış ol-
duğu kin ve nefretin ortadan kaldırılması
için eylül ayı herkes açısından bir fırsattır.
İktidar ve devlet aklı bu fırsatı iyi okumalı-

dır. Satrançta atacağı hamleleri, siyaseti de-
ğersizleştirme değil siyasete daha fazla
değer katarak gözetmelidir. Bunu söylemek
elbette kolay değil çünkü karşımızda hala
gücün doruğunda olduğuna inanan bir ikti-
dar var ve bu da sorunları çözme konusunda
ciddi bir tehlikeye işaret ediyor. 

Kendisini doğru tanımlamayan bir iktida-
rın yapacağı hamleleri en son 3 belediye
başkanının görevden alınması ile görmüş
olduk. Son 17 yılın en güçsüz dönemini ya-
şayan mevcut iktidar kendisini daha da güç-
süzleştirecek bu hamleyi okuma konusunda
bile aciz durumda. Burada inisiyatif artık
topyekun kendisine muhalifim diyen her-
keste. 

Muhalefetin üzerinde böylesine bir tarih-
sel sorumluluk vardır. Umuyor ve diliyorum
muhalefet bu tarihsel sorumluluğun idraki
ile inisiyatif alır…

www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK
Eylül satrancı

Canan
Kaftancıoğlu
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ISPER AYDA 100 BIN 
LIRA KIRA ODUYOR!

İBB iştiraki İSPER'in, eski İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'ın binasını aylık 100 bin TL karşılığında kiralamasını 
değerlendiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu ve bunun gibi israf kalemleriyle uğraşacağız" dedi. "İBB, İstanbul’da

en son kiralama yapacak kurumlardan bir tanesidir" diyen İmamoğlu, "O bakımdan biz bu israfa karşıyız. Şu
an gayrimenkul değerlemesi ve tespitleri yapıyoruz. Çok hızlı tedbirler alacağız" açıklamasında bulundu
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme iliş-
kin sorularını İSPER A.Ş.’deki sunum önce-

sinde yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,
“Diyarbakır’da, kimlerle, neyi konuşuyor” sözlerini
değerlendiren İmamoğlu, "Bu yorumlara üzülüyo-
rum. Ben, İstanbul’u yönetirken, İstanbul’da ku-
rumlarla kişilerle görüşüyorum. Görüştüğüm
insanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Özgün bi-
reyler. El sıkışıyoruz. Buna benzer bir durum Diyar-
bakır. Kiminle görüştüm. Yani yasanın seçim öncesi
bütün incelemesini yaptığı, yasanın o sorumluluğu
verdiği, YSK’nın bütün incelemeleri yapıp, ‘Bizim
vatandaşımızdır’ dediği, hiçbir sorunu, hiçbir sıkın-
tısı yoktur, seçime girebilir’ dediği, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin vatandaşlarıyla görüştüm. Kameraların
önünde görüştüm. Türkiye Cumhuriyeti’nin beledi-
yesinde görüştüm. Orada yine seçilmiş bir belediye
başkanı vardı. Kim o? Yine Türkiye Cumhuriyeti
yasalarına uygun bir seçime girmiş ve o ilçeyi, Di-
yarbakır’ı, yani bizim şehrimizi, bizim ilçemizi yöne-
ten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile görüştüm.
Kim terörist? Kim terör örgütüne üye? Yani bu ispat
ister. Bu aynı zamanda iftira içerir. Çok acı ve ger-
çekten, yani şaşkın bir şekilde bu süreci izliyor ve
gerçekten üzülüyorum. Memleketim adına üzülüyo-
rum. Türkiye Cumhuriyeti’nin 82 milyon vatandaşı
adına üzülüyorum. Bu açıklamaları dinleyince, oku-
yunca, ‘Yapılmaması gerekir’ diye düşünüyorum.
Zira bizim kapılı kapılar ardında konuşmak gibi bir
geleneğimiz yok. Gayet şeffaf, Diyarbakır’a gittiği-
mizde, il başkanlığımızı ziyaret ettik kameraların
önünde. Kapıyı kitlemedik. Belediyeye girdik, ka-
mera önünde. Orada makamda hediyelerimizi ver-
dik, kameralar önünde. Gittik esnaf lokantasında,
Diyarbakır’ın o güzel şişini yedik, kebabını yedik ka-
meralar önünde. Tavsiye ederim, Diyarbakır burma
kadayıfı çok güzel. Ülkemizin lezzetlerini, ülkemizin
vatandaşları ile paylaştık. Bu tanımlar, bu sıfatlar
çok tehlikeli ve incitici. Biz, demokrasiyi güçlendir-
mek istiyoruz. Demokrasi güçlenirse, demokrasi
karşıtı kurumları, kişileri, örgütleri zayıflatırsınız ve
ülke kalkınır" ifadelerini kullandı. 

Bir suçu varsa, niye geziyor?

Bakanlık kararıyla görevlerinden alınan Ahmet Türk
ve Selçuk Mızraklı ile bir araya gelmesi ve  ‘Aynı yer-
deyiz, aynı noktadayız’ ifadelerinin hatırlatılması
üzerine, "Ben de yasayla başvurusunu yapmış, hak
kazanmış, ‘Hiçbir engeliniz yok’ denmiş, aday
olmuş birisiyim" cevabını veren İmamoğlu, "Seçimi
kazandım. YSK’nın hukuksuz uygulaması ile maz-
batamızı elimizden aldılar. Ardından yine seçim ya-
pıldı. Yine mazbatamızı aldık. Yani o
vatandaşlarımız da başvurularını yaptılar. ‘Hiçbir
engeli yok’ diyen YSK. Bir suçu varsa, niye sokakta

geziyor? Beraber, yan yana Diyarbakır’ın sokakla-
rında yürüdük. Aynı yerdeyiz, Türkiye Cumhuri-
yeti’ndeyiz. Diyarbakır benim. İstanbul benim. Yani
sizin olduğu gibi. Yani her yurttaşın olduğu gibi.
Dünya güzeli şehirlerimiz. Hepsi bizim. Aynı yerde-
yiz, aynı gemideyiz. Demokrasiyi birlikte güçlendire-
ceğiz. Yapılan iş yanlıştır, istirham ediyorum, bu
yanlıştan dönün ki birilerinin eline fırsat geçmesin.
Demokrasi kuvvetlensin, hukuka aykırı olmayan ku-
rumlar kuvvetlensin. Siyasi partiler, kanuna aykırı
olmayan vatandaşın iradesi, milletin iradesi kuvvet-
lensin. Benim söylediğim her şey, bu memleketin bu
memleket insanın yurdum insanının, Yurtta barış
dünyada barış ilkesine uygun davranması gerekirken
bir coğrafyanın gereğinin yapılması adına çok fay-
dalı şeyler söylüyorum" dedi. 

Yurdumuzun değerleri var

Diyarbakır ziyareti sırasında Kayapınar Belediye
Başkanı'na Atatürk’ün portresi hediye ederek ne
mesaj vermek istediği sorulan İmamoğlu, "Bu yur-
dumun değerleri var. Her yerde geçerli. Herkesin
hissetmesini isterim. Hissedilmesini isterim. Bu ül-
kenin kurucusu var, kurucu değerleri var. 30 Ağustos
Zafer Bayramı’nı kutladık bir gün önce. Ve Mustafa
Kemal Atatürk, bu ülkenin kurucusu, bu değerlerin
bize kazandırılmasının öncüsü. Bu anlamdaki de-
ğerlerin temsili noktasında, bunu her yerde dile ge-
tirmiş bir yurttaşım. Sadece belediye başkanlığımda
değil, öncesinde, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ya-
parken, şimdi. Her konuşmamda bunu hissettirdim.
Daha önce birileri hediye etmemişse, onların so-
runu, bilemem. Ama ben gittiğim her yere, bu ve
bunun gibi simgesel, temsili hediyeler götüren birisi-
yim. Orada da yine makam odamda bulunan tablo-
nun bir benzerini, vatandaşı hisseden, vatandaşla
bütün kibirden arınmış, o duyguyu hisseden o güzel
fotoğrafı paylaşmak istedim. 82 milyon insanın bir
değeri, bir önderi olarak, bütün Türkiye Cumhuriye-
ti’nin Misak-ı Milli sınırlarının, Kurtuluş mücadele-
sinin, topyekun vermiş bir milletin önderi olarak, o
posteri Diyarbakır’da paylaştım. Kendileri gayet de
memnun oldular, aldıkları için. Ben de verdiğim için
memnun oldum. Gittiğim her yere götürmeye de
hazırım, götüreceğim de kimsenin kuşkusu olmasın"
diye konuştu. 

Benle konuşan adam fırça yiyor

İki seçim arası yaklaşık 2 bin 500 kişinin işe alındığı-
nın iddia değil tespit oladuğunu sözlerine ekleyen
İmamoğlu, "Zaten şu anda yapılan, bunların içinde
lüzumlu olan ya da gerekli olduğunu düşündüğü-
müz alımlar var elbette. Onlara elbette arkadaşlarım
dokunmuyor. Onları ayırıyor, diğerlerini de tespit
ediyor. Ben, onun için işçi temsilcilerini ağırladım.
‘Ben, doğru işe layık birisiyim diyorsanız, gelin yine
başvurunuzu yapın. Göreceksiniz, hak ve hukuku-
nuzu koruyacağım’ dedim. ‘Gidin, bunu arkadaşla-

rınıza anlatın’ dedim. Gayet güzel ağırladım. Duyu-
yorum ki, onlar bile fırça yemiş. Benle konuşan
adam fırça yiyor. Niye fırça yiyorsun kardeşim.
Amacın ne o zaman? Bazı işlere, doğru alımlar var-
dır, onları ayıklıyoruz" diye konuştu. 

İşe alacaksa, buyursun alsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işten atılmalarla ilgili,
“Bizim de yapacaklarımız” açıklamasının hatırlatıl-
ması üzerine, "Ben, sayın Cumhurbaşkanı’nın hangi
imada bulunduğunu anlayamam. Çünkü ima uz-
manı değilim" diyen İmamoğlu, "Ne ifade etti? İşe
alacaksa, buyursun alsın. Çok mutlu olurum. Eğer
öyle bir şeyse. Aklıma ilk gelen o. ‘Allah razı olsun’
derim. ‘İstihdam yarattı’ derim. Çünkü, ülke son 30-
40 yılın en yüksek işsizlik rakamlarını yaşıyor. En
büyük, en acı günlerini yaşıyor. Milyonlarca insan-
dan bahsediyoruz. Bunun en acı faturaları İstan-
bul’da yaşanıyor. Dolayısıyla keşke işe alsa. Değil 2
bin kişi, imayı yorumluyorum sadece, değil 2 bin
kişi, 200 bin kişi, 2 milyon kişiyi bir anda işe alsa ül-
kemizin sayın Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı. 

Çok hızlı tedbirler alacağız

İSPER'in mevcut binasının aylık yüksek bir mevlaya
kiralandığını ve İBB tarafından bu binaya top-
lammda 8 milyona yakın harcama yapıldığını sorul-
ması üzerine "Söylediğiniz israfla ilgili az önce
açıklama yaptım. Bu ve bunun gibi israf kalemleriyle
uğraşacağız" yanıtını veren Ekrem İmamoğlu, "İBB,
zaruri olursa, makul rakamlarla kiralama yapabilir.
Bakın, ben de kiralama yaptım. Ama bedelinin 4’te
birine, 5’te birine yaptım. Birine fırsat tanıyorsam
veya belki de imkanı olmayan bir noktada kiralama
yapıyorsam, olabilir. Ama İBB, İstanbul’da en son
kiralama yapacak kurumlardan bir tanesidir. O ba-
kımdan biz bu israfa karşıyız. Şu an gayrimenkul
değerlemesi ve tespitleri yapıyoruz. Bu değerleme ve
tespitler üzerinden, insan kaynaklarımızı ve kurum-
larımızı yerleştireceğiz. Çok hızlı tedbirler alacağız.
En önemli tedbirlerde birini de açıklayayım" dedi.  

Daha fazla makam istiyorum!

Geçmişte İBB başkanına 17-18 tane makam hazır-
landığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Ben, ‘Yetmez’
dedim! ‘Daha fazla istiyorum’ dedim! Çünkü
benim, yüzbinlerce makamım var İstanbul’da. Her
esnafın, iş insanının iş yerleri benim makamım.
Hatta her vatandaşımın evi benim makamım. So-
kaklar benim makamım. Onun için, ‘Yetmez bana
17-18’ dedim! Bir tasarruf da orada yapacağım. Bu,
israf ve tasarruf konusu, bizim hayat felsefemiz
olmak zorunda. Türkiye iyi gitmiyor. Türkiye,
bugün birçok konuyu konuşuyorsa, ne yazık ki eko-
nomik sıkıntılardan dolayı konuşuyor. Bu noktada,
16 milyonluk bir kentin yönetimi olarak, elimizden
geleni yapacağız. Moraliniz yüksek olsun. Her şey
çok güzel olacak" ifadelerini kullandı. 

İSPARK’ta bir kaçak var
İSPark’ın otoparklara ve bisiklet kira-
lamalarına yaptığı zam tartışmalarına
değinen İmamoğlu, "Zam kararı değil,
finansal düzenmeyle ilgili bir çalışma.
Burada yanlış bir sistem hatası var.
Bakın seçimde bangır bangır, “kar
ediyor, zarar etmiyor” denen bir kuru-
mun, teslim aldığımız gün itibariyle,
Haziran sonu itibariyle, 6 aylık bilanço,
18 milyon lira zararı var. İS-
Park niye zarar etsin?
Biz bununla uğraşı-
yoruz. İSPark’la
ilgili sadece
benim katıldı-
ğım, 4 saate
yakın bir top-
lantı yaptık. ar-
kadaşlarım
yoğun çalışıyorlar.
Bakın sayı veriyo-
rum. İstanbul’da, 60
binin üzerinde ücretsiz ve in-
dirimli yararlanan araç sayısı var. Ya
bu nedir allah aşkına? Tespitler yapı-
lacak. Talimat verdim, derhal her ku-
rumda bu anlamda yenileyin,
yazılarını isteyin ve sayılarını azaltın.
allah aşkına 60 bin. 3 bin değil, 5 bin
değil, 6 bin değil. 60 bin. Büyük sayı.
Ücretsiz ve indirimli. Bunları düzenle-
yeceğiz. Tümünü elden geçireceğiz. Bi-
liyorum ki büyük bir azalma olacağız.
İkincisi; ya hangi çağda yaşıyoruz?
Elden ücret! Burada bir kaçak var.
Sorun var burada. Ve kredi kartlı ve İs-

tanbul kart uygulamalı, Ekim ayı itiba-
riyle tahsilat sistemi başlatacağız.
Hatta geçici bir dönem ki, tamamında
kredi kartlı sisteme geçeceğiz. Örne-
ğin, 10 lira mı ödüyorsunuz elden,
kredi kartıyla 9 lira olarak ödeyeceksi-
niz. Yani teşvik edeceğiz bu sistemi.
Bunun gibi kararlar aldık Yanı sıra sis-
temin işlemediği bazı otoparklar var.

Verimsiz kullanılıyor, bunlarla il-
gili düzenlemeler başlata-

cağız. Yani amacına
uygun olmuyor. Tü-

müyle ilgili verimlilik
çalışması. Benim İS-
Park’ım niye zarar
edecek? ayda 2-3
milyon lira zarardan

bahsediyoruz. Tekrar
söylüyorum; bizim yö-

netimde olmadığımız
Haziran sonu itibari ile za-

rarı 18 milyon lira. Bunları resmi
olarak vereceğiz. Bir zam çalışması el-
bette olacaktır, ama şu an itibarı ile
yoktur. Tüm bu söylediğim düzenleme-
lerden sonra fotoğrafı çekeceğiz ve
ona göre hareket edeceğiz. Bir sistem
hatası ile bazı yerlerde uygulama ek-
sikliği olmuştur. Bunla ilgili vatandaş-
ların, varsa fazla tahsilatları iade
edilecektir. konu bundan ibarettir. Gö-
recekler, İSPark, yıl sonunda olumlu
anlamda, farklı sürprizlerle İstanbul
haklına servis edeceğimiz değerli bir
iştirake dönüşecek" bilgisini verdi. 

2 ayda 2 bin 500 eleman alınmış
İBB'den çıkarılan işçilerin sorulması
üzerine, "18 Nisan’da görev almış biri-
siyim. Bana brifing yapıldı. aradan 2 ay
geçti, bir brifing daha aldım. Nedir bu
eleman farkı? arada 2 aydan bahsedi-
yoruz allah aşkına. Nerede? duyduk
mu “İBB, 2 bin 500 eleman alıyor”
diye? Duyduk mu böyle bir şey? Hangi
vicdana sığar?" tepkisini gösteren İBB
Başkanı İmamoğlu, "kaldı ki ben, gör-
evi aldığım hafta, düşünün bir terazi
koyalım ortaya, 1 milyar 600 milyon
lira para gününden 15 gün önce he-
saba yatıyor. Görevi aldığımda İBB’nin
kasasında 5 milyon lira para vardı.
Maaş ödeyecek parası yoktu. Yani bu
kadar düzensiz bir sistemin içinde bir
de siz, binlerce insanı işe alıyorsunuz.
Biz de dedik ki “Bu adil değil.” Duyuru
yapılmamış, insanlar adil bir şekilde
işe alınmamış. kardeşim ben, bundan

sonra iddia ediyorum; İBB, liyakata
göre işe insan alacak. Halamın oğlu,
dayımın oğlu, birinin kızı hiç beni ilgi-
lendirmiyor. Giyimi-kuşamı beni ilgi-
lendirmiyor. İBB’ye İstanbul’dan insan
kaynağı alacaksam, kuzeyliymiş, doğu-
luymuş, batılıymış beni ilgilendirmiyor
kardeşim. İşe göre, en doğru en şekli
uygun, biçimi uygun, en doğru insanın
işe adil şekilde alınması için en adil
yöntemi uygulayacağız. İSPEr’deyiz.
İnsan kaynakları uzmanı şirketimizin
yeni genel müdürü hanımefendi yanı-
mızda. Bütün sistemleri bugün burada
konuşacağız. adaletsizlik tespit edil-
mişse, bir yığın tespit edilmişse, bu-
nunla ilgili tedbir alıyorsa, bu
İstanbullunun lehine. Sorumlu sendika-
nın başındaki arkadaşımızın o işe alım-
ların yapıldığı gün de süreci takip
etmesini diler ve isterdim. Bir cümle

açıklasın onunla ilgili, başımın üstünde
yeri var. Ben iddia ediyorum. Hangi
sendika olursa olsun, bir işveren ola-
rak, hayatı işveren olarak geçmiş biri
olarak, belediye başkanlığı da işveren
kimliğidir öyle kabul edelim, öyle kim-
liği ile beraber, her sendikanın başın-
daki insanla, sadece bahsettiğiniz
değil, iş gücüne ve emekçiye hizmet
etme, onun haklarını koruma nokta-
sında yarışacak bir kimliğim var. Bu
kadar iddialı konuşuyorum. Her sendi-
kadan bahsediyorum. O fraksiyon, bu
fraksiyon demiyorum. Her sendikanın
başındaki insanla yarışırım adil olma
konusunda. Benim felsefem budur. ar-
kadaşlarımın uygulaması da budur. Bu
yolda da emin adımlarla devam edece-
ğim. Sokağa çıktığımda hiç kimse bana
torpilci belediye başkanı partizan bele-
diye başkanı diyemeyecek" dedi. 

Vakıflara verilen bazı binalar
geri alındığını ve bunun devamı
geleceğini de sözlerine ekleyen
Ekrem İmamoğlu, "Bütün israflar-
dan kurtulacağız. açıklayacağız
bunları, çalışıyoruz. İBB, İstan-
bul’un en zengin kurumu, bir bi-
naya, tek bir binaya 2 milyon 200
bin liraya yakın ayda kira öder
mi? O kadar çok konu ve mevzu
var ki. Ben, bunlarla mesulüm ve
meşgulüm. Bu sabah 4’te başladı
mesaimiz. Verimli yatırım nedir,
verimsiz yatırım nedir, hepsini iyi
biliyoruz. İyi ekonomistlerle çalışı-
yoruz. Yetmiyor, vatandaşlarımızla
paylaşıyoruz. Ben bu milletin pa-
rasını, millete en verimli şekilde
kullandırmak üzere, İBB Başkanı

seçildim. Dolayısıyla, ne yazık ki
çok israf var, çok ihmal var, tek
tek açıklayacağız. Bu, tespit etti-
ğimiz bir bölümün açıklamasıydı.
Yakında daha geniş açıklamaları-
mız olacak. Belki haftada, belki
15 günde bir olacak; ama ne
yazık ki olacak. keşke olmasaydı.
keşke denetimli bir mekanizma
oluşturulsaydı, ben bunlarla uğ-
raşmasaydım. Bazı kurumların
sadece gelişmesine dönük cümle-
ler kursaydım. ama ne yazık ki
böyle yoğun bir gündemimiz var
ve olacak. Yani her gün bu nok-
tada açıklamalarımız olacak, haf-
tada ya da 15 günde bir
tespitlerimizi sislerle paylaşaca-
ğım" açıklamasını yaptı. 

Bütün israflardan
kurtulacağız

Balık fiyatları her yerde farklı
AV yAsAğı kalktı, taze
balıklar tezgahlardaki
yerlerini almaya başladı.

İl İl balık fiyatları farklılık gösterir-
ken, İstanbul Beşiktaş'ta hamsinin
kilosu 25 lira, istavritin kilosu 15
lira, Barbunun kilosu ise 20-25 lira
arasında satılıyor. İstanbul Su
ürünleri Hali'nde balık komisyon-
culuğu yapan Sıtkı Yılmazer, "Dün
ilk gündü balıklar biraz azdı, fiyat
yüksekti. Bugün nispeten düne
göre biraz daha düştü. Dün ham-

sinin kasası 300 liraydı, istavrit 200
liraydı. Bugün hamsi 200'den baş-
ladı sabah,100 liraya kadar düş-
tüğü oldu" dedi. İstanbul ve diğer
iller arasında fiyat farkı olmasıyla
ilgili ise Yılmazer, "Normal, çünkü
balığın yüzde 90'ı İstanbul balık
halinde satıldı. Balık burada tutul-
duktan sonra bir nakliye olayı var,
buzlanma olayı var, işçilik olayı var
ondan sonra şehirlere sevk edilme
durumu var. Bunların her biri ma-
liyet. İstanbul'da çıkan balıklar

diğer şehirlere sevk edildiği zaman
ya da bu durum tam dersi olduğu
zaman fiyatlarda da farklılık olu-
yor. Her balık her an her yerde ol-
muyor. Şu anda Marmara
bölgesinde avcılık var, hamsicilik
var. Diğer şe-
hirlerimizde
istavrit balığı
olabilir. Ol-
mayan balık-
lar diğer
şehirlere

gider, orada olmayan balıklar da
buraya gelir. İstanbul'da balık 10
lira olduğunda Trabzon'da da 10
lira olacağı anlamına gelmez. Bu
tam tersi durumda da böyledir"
şeklinde konuştu. 

ZAYİ İLANI
Atanur Durmaz Anadolu Pide Ve Kebap Salonu 'na Ait Seri
No:Shwe20031887 Modeli:İwe280  İngenico İwe280 Pos

Cihazımız Ve Ruhsatı Kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

ALİ TARAKÇI

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
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MEDYA

www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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S aksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan se-
çimlere ilişkin geçici resmi sonuçlar açıklandı.Sak-
sonya eyaletinde Merkel’in partisi CDU, 2014’te

yapılan bir önceki seçimlere göre yüzde 7,3
oranında oy kaybetmesine rağmen
yüzde 32,1 ile birinci oldu. CDU
bu seçimde iki Almanya’nın bir-
leştiği 1990’dan sonra en
düşük sonucu elde etti. Aşırı
sağcı Almanya için Alter-
natif (AfD) partisi bir ön-
ceki seçimlere göre
oyunu yüzde 17,8 artıra-
rak yüzde 27,5 ile ikinci
sıraya geçti. Böylece oy-
larını yaklaşık 3 katına
çıkaran AfD, ülkede
şimdiye kadar bir eya-
lette ulaştığı en yüksek
oyu aldı. 2014’e göre oy-
ları yüzde 8,5 düşen Sol
Parti yüzde 10,4 ile üçüncü
olurken, yüzde 2,9 oranında
oyunu artıran Yeşiller yüzde 8,6 ile

dördüncü sırada yer aldı. SPD ise yüzde 4,7 oy kaybederek
yüzde 7,7 ile beşinci oldu. Böylelikle 119 sandalyeli Sak-
sonya Eyalet Meclisinde CDU 45, AfD 38, Sol Parti 14,

Yeşiller 12 ve SPD 10 milletvekili gönderecek.

Sosyal demokratlar da kazandı

Ntv'nin haberine göre Branden-
burg eyaletine ise seçimlerden

birinci çıkan SPD yüzde 26,2
oranında oy aldı. 2014’te ya-
pılan seçimlere göre yüzde
5,7 oy kaybeden SPD, bu
eyalette şimdiye kadar en
düşük sonucu elde etti. Bu
eyalette de oylarını artıran
aşırı sağcı AfD yüzde 23,5
ile ikinci oldu. AfD bir ön-
ceki seçimlere göre oylarını

yüzde 11,3 yükseltti. 2014
seçimlerine göre oyu yüzde

7,4 gerileyen CDU 15,6 ile
üçüncü olurken, oyunu yüzde

4,6 artıran Yeşiller seçimden yüzde
10,8 ile dördüncü sırada çıktı.

AlmAnyA’dA AsırıAlmAnyA’dA AsırıAlmAnyA’dA AsırıAlmAnyA’dA AsırıAlmAnyA’dA AsırıAlmAnyA’dA AsırıAlmAnyA’dA AsırıAlmAnyA’dA Asırı
sAG GUC KAzAndı

Koruyucu Giyim Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/406548
1-İdarenin
a) Adresi : BARBAROS BULVARI No :137, Darphane Önü, 

34349 BALMUMCU BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123184100 - -
c) Elektronik Posta Adresi : istanbul@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 850 Personel İçin 4 Kalem Koruyucu Giyim Malzemesi Alım 

İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İSTANBUL Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ambarı veya 
Yüklenicinin teklifinde sunduğu teslim noktaları.

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idarece kendisine 
verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana 
teklifinde belirttiği mağazalarında KGM.leri ayni olarak verecektir. 
1-İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 15 takvim günüdür. 
2-Yüklenici, teslimat noktasında veya İSTANBUL Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün uygun göreceği yerde özel bir bölüm 
hazırlayarak çalışanların KGM.lerini rahatça incelemelerine imkân 
sağlayacak ve gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. 3- KGM ihtiyaç 
listesinde belirtilen ürünlerin bütün beden ölçüleri teslimat noktasında 
hazır bulundurulacaktır. 4- Yüklenici, Teknik Şartnamenin ekinde 
bulunan Koruyucu Giyim Malzemesi Teslim Tesellüm Tutanağını her 
bir çalışana imzalattıktan sonra KGM.lerini ayni olarak hak sahiplerine 
teslim edecektir. Teslim edilen ürünler içerisinde hatalı olanlar var ise 
yüklenici firma tarafından garanti süresi boyunca 15 (on beş) takvim 
günü içerisinde yenileri ile değiştirilecektir. İşlemlerin tam ve eksiksiz 
olarak gerçekleştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Barbaros Bulvarı No:137 Gayrettepe Beşiktaş / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 18.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge
veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sun-
duğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun
belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tev-
sik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren
belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İsteklilerin,İstanbul ili sınırları içerisinde  Kadın, Erkek olmak üzere ayrı ayrı en az 5’şer adet markası
ve bu markalara ait İstanbul genelinde en az 12 ilçede en az her markanın 1 (bir) Mağazasının bulun-
ması veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşmasının bulunması zorunludur. Türk Patent
Enstitüsü’nce kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre 35. sınıfı kapsayan mağazacılık
hizmetinde tescil edilmiş olan Tescilli Marka Mağaza olduklarına dair “Marka Tescil Belgesi” ni teklif-
leri ile birlikte sunması, bu statüdeki Mağazalarla Üye İşyeri Anlaşması yapılmışsa da “Marka Tescil
Belgeleri” yanında bu Mağazalarla yapılan anlaşmaların da imzalı olarak teklifleri ile birlikte sunması
zorunludur.  Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sunulan Tescilli Marka Ma-
ğazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından
kontrol edilecektir.
İstekliler teklifleri şartname ekinde bulunan mağaza listesini imzalayarak teklifleri ekinde sunacaklar-
dır. Her grup için 5 den fazla marka ve İstanbul da her ilçede 1 (bir) den fazla mağaza sunmak isteyen
istekliler istedikleri kadar sütun açabileceklerdir.   
İstekliler, Teknik Şartname ekindeki “EK-5 TESLİMAT YERİ BİLGİ FORMU”nu doldurarak teklif zar-
fında teklifi ile birlikte verecektir. Bu FORM, yetkili kişi/kişilerce ad soyad/unvan yazılarak imzalanmış
ve kaşelenmiş olacaktır.
‘Ek - 5 eklenecek ibare (Teslimat yeri bilgi formunda “Belirtilen mağazaların tamamında  bütün kam-
panya ve indirimlerden yararlandıracağımızı taahhüt ederiz.” )’ cümlesinin eklenmesi Formu istenen
şekilde doldurmayan ve yukarda sayılan şartları sağlamayan isteklinin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
İstekliler yukarıda bahsi geçen üye işyerleri ile yapmış oldukları sözleşmelerin asıllarını veya noterce
onaylı suretlerini veya idarece aslı görülerek onaylanmış suretlerini teklifi ile birlikte vereceklerdir.
Üye işyeri sözleşme/anlaşmaların süresi en az işin süresi kadar  geçerli olacaktir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
1) İstekliler, teklif ettikleri malzemelerden 1’er adet/çift numune malzemeyi ihale dokümanında belirti-
len tekliflerin sunulacağı yere (adrese),  ihale tarihi ve saatinden en az bir gün önce teslim edecek ve
İdareden alacakları “Malzeme Teslim Alındı Tutanağı”nı teklif zarflarının içinde teklifleriyle birlikte su-
nacaktır. Malzeme numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhaleden sonra Malzeme numunelerinin teknik şartnameye uygunluğuna dair Muayene Kabul Komis-
yonu tarafından inceleme neticesi uygunluk alan isteklilerinin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.
Yüklenici muayene için teslim ettiği numune malzemelerden herhangi bir ücret talep
etmeyecektir.Gerek görülmesi halinde  KGM’nin özelliklerinin belirlenmesi için alınan numunelerin
laboratuvar tahlil ve deney ücretlerinin tamamı yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2) ”KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU”nda teklif edilen her bir kalemin, fotoğrafı, teknik
özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde sunulacak, teslimat aşamasında bu belgede yer
alan aynı ürünler verilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Birimi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ
İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1042331)

Almanya’nın Saksonya
Eyalet Meclisi seçimle-
rinde Başbakan Angela 

Merkel’in Hristiyan 
Demokrat Birlik Partisi

(CDU), Brandenburg
Eyalet Meclisi 

seçimlerinde ise Sosyal
Demokrat Parti (SPD)
birinci oldu. Aşırı sağcı
AfD partisi Saksonya’da

oylarını yaklaşık 
3, Brandenburg 

eyaletinde 2 kat artırdı

AlmAnyA’dA Asırı

Sol Parti yüzde 7,9 oy kaybederek yüzde 10,7 ile be-
şinci olurken, Özgür Seçmenler (FW) yüzde 5 oy aldı ve

seçim barajını geçerek bu eyalette 6'ncı parti olarak
meclise girmeyi başardı. 88 sandalyesi bulunan Bran-
denburg Eyalet Meclisinde SPd 25, afd 23, CdU 15,
Sol Parti ve Yeşiller 10’ar ve Özgür Seçmenler 5 mil-

letvekili ile temsil edilecekler. İki eyalette aşırı
sağcı afd'nin oylarını ciddi oranda yükselt-
mesi dikkati çekti. afd, Saksonya’da oy-

larını yaklaşık 3, Brandenburg
eyaletinde 2 kat artırdı.

SOL PARTi
OY KAYBETTi

Lavrov: 
ABD kan
kaybediyor

rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov Moskova Devlet Uluslar-
arası İlişkiler Enstitüsü'nde
(MGİMO) yaptığı konuşmada,
ABD’nin yaptırım politikasını
eleştirdi. Mevcut anlaşmalar doğ-
rultusunda İran’ın dış dünya ile
ticaret yapma hakkı olduğunu be-
lirten Lavrov, “Her şeyden öte,
kendi petrolünü satarak bundan
gelir elde etmeye hakları var” diye
konuştu. ABD’nin İran’dan petrol
alımını engellediğini anımsatan
Lavrov, “Bu adım nedeniyle çok
sayıda ülke ve şirket son derece
zor durumda kaldı. ABD doları,
ABD’nin İran’a yönelik adımları-
nın yanı sıra başka ülkelere uygu-

ladığı yaptırımlar nedeniyle küre-
sel itibarını kaybediyor.” değerlen-
dirmesinde bulundu.
İhracat tamamen sonlandırıldıT-
rump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de,
İran'la 2015'te imzalanan nükleer
anlaşmadan Tahran yönetiminin
balistik füze ve bölgesel faaliyetle-
rini de kapsayan yeni bir anlaş-
maya varabilmek için çekildiğini
açıklamıştı. Sonrasında Tahran
yönetiminin petrol ihracatını
hedef alan yaptırımları uygula-
maya koyan ABD'nin yaptırımları
nedeniyle Japonya, Güney 
Kore ve Avrupa ülkeleri İran'dan
petrol ihracatını tamamen 
sonlandırmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov, ABD’nin
İran’la ticareti engellemesini
ve yaptırımlarını eleştirerek,
“ABD doları bu tür adımlar
nedeniyle küresel itibarını
kaybediyor” dedi

Honk Kong’da
eylemler
sürüyor

Haziran'dan bu yana protestoların
yaşandığı Hong Kong'da
öğrencilerden de eylem çağırısı
geldi. Okulun ilk gününde bazı
öğrenciler okula gaz maskeleri ile
gitti. Sabah saatlerinde metro
istasyonlarında da eylem yapıldı

Hong Kong'da Haziran ayında baş-
layan protesto gösterileri sürüyor.
Yeni öğretim yılının ilk günü olan
Hong Kong'da öğrencilerden, öğle-
den sonra okula gitmeyerek eylem
düzenleme çağrısı geldi.
Bazı öğrenciler okulu boykot ederken,
çok sayıda öğrenci sınıflarına girme-
den önce okulların bahçesinde insan
zinciri oluşturdu. Bazı öğrencilerin
gaz maskesi ve baretle okula gitmesi
dikkat çekti. Öğrenciler, Hong
Kong'daki gösterilerde kilit bir rol oy-
nuyor. okulların açılması ise eylem-
lerin sınavdan geçeceği yorumu
yapılıyor.

Metro ulaşımı aksadı

Hong Kong'daki eylemcilerin bir diğer
adresi metro istasyonları oldu. Bazı
eylemcilerin sabah saatlerinde tren-
lerin kapılarını tutarak ulaşımı aksat-
tığı belirtiliyor. Lok Fu istasyonunda
polisin göstericilere copla müdahale
ettiği aktarılıyor. Lai King istasyo-
nunda da üş kişinin gözaltına alındığı
bildirildi. Pazar günkü eylemler sıra-
sında havalimanı ulaşımı askıya alın-
mıştı. Eylemciler, havalimanına giden
yolları kapatmıştı ve sık sık grev çağ-
rısı yapılmıştı.

Brexit’e karşı çıkan yandı!
Hareketli bir hafta sonu geçiren
İngiltere'de Başbakan Johnson'ın
parlamentoyu tatile çıkarmasına
tepki gösteren yüz binlerce kişi pro-
testo düzenledi. Bu gösterilere kula-
ğını tıkayan Boris Johnson ise,
Avrupa Birliği'nden anlaşmalı veya
anlaşmasız 31 Ekim'de ayrılacakla-
rını tekrarladı. Anlaşmasız Brexit'e
karşı çıkan Muhafazakar Parti mil-
letvekilleriyse partilerinden ihraç edi-
lecek. İngiltere Başbakanı Boris
Johnson ülkesinin 31 Ekim'de Av-
rupa Birliği'nden anlaşmalı veya an-
laşmasız ayrılmasında kararlı

görünüyor. Ana muhalefetteki İşçi
Partisi ise, Avrupa Birliği'nden anlaş-
masız ayrılmayı önlemeye yönelik
adımlar atıyor. Parlamentoya Anlaş-
masız Brexit'in gerçekleşmesini en-
gelleyecek bir yasa tasarısı
sunulması planlanıyor. Bu tasarıya
destek vermeye hazırlanan iktidar-
daki Muhafazakar Parti üyelerine
sert bir uyarı geldi. Tasarıya destek
veren Muhafazakar Parti üyeleri ih-
raçla karşı karşıya kalacak. Partiden
üst düzey bir yetkili, Brexit'i durdur-
maya çalışan milletvekillerinin 'parti-
den uzaklaştırılacaklarını' söyledi.

Angele
Merkel

Sergey
Lavrov
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 BALIKÇI
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 MUSLUK
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 SEÇKİ

 SULAMAK

 TURNA

 VAKARLI

 VATOZ

 YANLI

 YAYGIN

 YENGE

 YIKAMA

V O D V L

3 HARFLİ
 ANA
 BİT
 IRA
 ROM

4 HARFLİ
 ACUL
 APAK
 AYIN
 DÜVE
 ESER
 KANİ
 KENE
 KORE
 KÖSE

 LALE
 NATO
 OMUZ
 ÖZÜT
 PEYK
 PLAK
 PROF

5 HARFLİ
 ATAMA
 İBARE
 ILGIN

 KABAK
 LAZIM
 MEVZİ
 OSMOZ

 RABIT

6 HARFLİ
 ABANOZ

 ARASIZ
 CAZİBE
 KAZEİN

 NANNİK
 STATOR
 VODVİL

10 HARFLİ
 ESASLANMAK

 FELEMENKLİ
 İZANSIZLIK

 KODAMANLIK

Soldan Sağa:
1. Mavera. - Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek. 2. 
Omuzdaş. - -den -e kadar. 3. Ökse ile yakalamak. 4. 
Noksan. 5. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kulla-
nılan özel nişasta. - Ağaç oymaya yarar kesici araç. 6. 
“Kayıp ...” (Martin McDonagh’ın yazdığı, İlham Yazar’ın 
yönettiği bir oyun). - Birleşimindeki karbon oranı % 60-
70 olan, kahverengi veya siyah kömür. 7. Hayvan ağılı. 
- Boşluk, mesafe. 8. Türlü renklerde tırnak cilası. - Baş-
kasının etkisinde olan, onun isteklerine göre davranan 
(kimse). 9. Göreceli. - İlgilendiren, ilişkin.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Öksürme sesi. - Karbonil grubuna iki alkil kökünün 
bağlanmasıyla türeyen birleşik. 2. İnsanın maddi çevre-
sini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç 
gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü. 3. Benzer, eş, 
denk. - Genellikle yakmak için kullanılan iri saman. 4. 
Benzerlerinden aşağı olmayan. 5. Su kıyısında yapılmış 
büyük, görkemli ev. - Tepi. 6. Sabah yeli. 7. Biten bir ya-
zının altına konulan işaret. - “V” harfi biçiminde olan 
yaka. 8. Acayip, tuhaf. 9. Zayıf ve kuru (kimse). - Söz 
dinleme, boyun eğme.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com
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E lektrik ve akustik bö-
lümlerden oluşan
konserde sanatçı,

müzik hayatı boyunca se-
vilen şarkılarını bazen
akustik olarak seyircile-
rin alkışları eşliğinde
bazen de dans ederek
söyledi. Televizyon geç-
mişine dair arşivindeki
çeşitli videoları da kon-
ser boyunca ekranlardan
izleterek hayranlarına gös-
teren Sertab Erener, konser-
vatuvar döneminde çıktığı ilk
televizyon programını, hazırla-
dığı birçok reklam müziğini seyir-
cilerin beğenisine sundu. Erener,
sahnede yaptığı konuşmada, ha-
zırladığı reklam müzikleri saye-
sinde uzun yıllar stüdyo
konusunda iyi tecrübe kazandı-
ğını belirterek, "Şarkı söylemede
hızlı oldum. Çünkü zaman pa-
raydı. Beni çok seviyorlardı.
Çünkü ben stüdyoda parçayı hız-
lıca söyleyip çıkıyordum. Kimseye
de çok fazla para kaybettirmedim.
Bu sayede Sezen'i (Aksu) tanı-
dım. Hatta Sezen'e vokal yaptı-
ğım yıllardır" dedi. Sanatçı, uzun

yıl-
lar kolit
hastalığı ile mücadele ettiğini ve
ABD'de gerçekleştirilen ameli-
yatla kalın bağırsağının alındığını,
ince bağırsağıyla yaşamını sür-
dürdüğünü söyledi.

Önemli olan ayağa kalkmak

Sertab Erener, ilk albümünün fo-
toğraf çekimine de hastalığının te-
davisi sırasında hastaneden
çıkarak gittiğini belirterek, şunları
kaydetti: "Albüm bitemiyordu.

Ben hastaneydim çünkü.
(Sezen Aksu) 'Çıkacaksın,

geleceksin ve biz bu al-
bümü bitireceğiz.
Yoksa bu albüm çık-
mayacak.' dedi. Bu
sözler bana öyle bir
motivasyon oldu ki,
bazen insanlara 
gerçekten bir tokat
gerekiyor. Ben o 

cümleyi, ayağa 
kalkmak olarak algıla-

dım. Yıkılmak olarak
değil. Benim yapımda da

var. Biraz savaşçıyımdır. 
Sonra ben hastaneden çıkarak çe-
kime geldim. Ayakta duramıyor-
dum. Arkadan birileri beni
tutuyordu. Çünkü 2 aydır yatıyor-
dum. Hiç kıyafetim yoktu ki in-
sanlar fotoğraf çekimlerinde
heyecanlanırlar, hazırlanırlar. Çe-
kimde giydiğim kıyafetlerin hepsi
Sezen'indi. Çok zorlu bir dö-
nemdi. Hayatta birçok zorluk ya-
şanıyor ama önemli olan o
zorluklardan sonra yeniden külle-
rinden doğup, ayağa kalkmak ve
ders almaktır."
HABER MERKEZİ
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KÜLTÜR-SANAT 13

Temizlik Sarf Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/416800
1-İdarenin
a) Adresi :ALIBEY MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 3 34570 SİLİVRİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124442047 - 2127288290
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@silivri.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Temizlik Sarf Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mal ve malzemeleri teslim yeri Silivri Belediye Başkanlığı Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü (Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:3 
Silivri) adresinde bulunan deposuna istiflenmek şartıyla teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : - Yüklenici ürünleri sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 20 iş 
günü içerisinde teslimi gerçekleştirecektir. Teslimatlar çalışma 
günlerinde ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Resmi tatil 
günlerinde veya mesai saatleri dışında gelen malzemeler teslim 
alınmayacaktır. - Mal ve malzemeleri teslim yeri Silivri Belediye 
Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Alibey Mahallesi Turgut
Özal Bulvarı No:3 Silivri) adresinde bulunan deposuna istiflenmek 
şartıyla teslim edilecektir. Ambalajları orijinal halde (bölünme, parça, 
yırtık, dağınık vb. durumlarda olmayacak) düzgün, kapalı halde, 
şartnamede belirtilen ebatlara uygun, istiflenmeye müsait durumda 
olacaktır. Yükleme, nakliye, indirme, hamaliye yüklenici tarafından 
yerine getirilecektir. Nakliye ve taşıma esnasında oluşabilecek tüm 
giderler yükleniciye ait olacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Silivri Belediyesi Meclis Salonu - Alibey Mah. Turgut Özal 

Bulvarı No:3 Silivri / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
- İstekliler teknik şartnamenin ekinde yer alan numune teslim tutanağını Teklif Zarfının içinde sunacak-
tır. Numune teslim tutanağı teklif zarfının içinde olmayan veya numune teslim etmeyen istekliler ihale
dışı bırakılacaktır.- İstekliler numunelerini üzerinde firma bilgilerinin olduğu bir koli içerisinde ihale
günü ve saatinden önce ihale komisyonu odasına numune teslim tutanağı ile teslim edecekler ve nu-
mune teslim tutanağı teklif zarfının içinde komisyona sunulacaktır.- İhale üzerinde kalan istekli, ihale
anında sunmuş olduğu numunenin aynısını (marka, model) sözleşme süresi içinde vermekle yüküm-
lüdür.- İhaleye katılan isteklikler, ihale sonuçlandıktan sonra verdikleri numuneleri idareden 30 gün
içerisinde alacaklar, ancak ihale üzerinde kalan isteklilerin numuneleri teslim edilmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Alibey Mah. Tur-
gut Özal Bulvarı No:3 Silivri / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

TEMİZLİK SARF MALZEMESİ
SİLİVRİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1044661)

Konuşmasında ai-
lesinden de bah-
seden ünlü
sanatçı, "Rahmetli
babam avukattı.
Çok hak ve hu-
kukla büyüdüm.
Annem de bir 
sanatçıydı. Resim
yapardı. Babama
aşık olunca oku-
lunu bırakmış,
fakat çok da piş-
mandır. Beni 
inandığım, bildi-
ğim ve ben olan
her şey konu-
sunda beni özgür
bıraktılar." diye 
konuştu. Yaklaşık
5 bin kişinin
izlediği konserde,
aralarında 
"Yalnızlık Senfo-
nisi", "Belki de 
Dönerim", 
"İstanbul", 
"Vur Yüreğim",
"Everyway That 
I Can"in bulun-
duğu birçok 
şarkı seslendiren
sanatçı, 2,5 saat
performans sergi-
ledi. Konserde
ayrıca Erener'in
vokalliğini üstle-
nen Zeynep
Doruk da geçen
ay çıkardığı 
"Unutmasınlar"
adlı ilk albümün-
den bir eser 
söyledi.

27 yıldır yıldızHer konuda
özgürüm
Her konuda
özgürüm
Her konuda
özgürüm
Her konuda
özgürüm
Her konuda
özgürüm
Her konuda
özgürüm
Her konuda
özgürüm
Her konuda
özgürüm

SeRTab eReneR
Bu yıl müzik

hayatının 27. yılını 
kutlayan sanatçı Sertab Erener,
Halkbank ve Poll Prodüksiyon
organizasyonuyla düzenlenen

"Paraf Halkın Yıldızları" konserleri
kapsamında Harbiye Cemil 

Topuzlu Açıkhava
Tiyatrosu'nda sahne

aldı

Her konuda
özgürüm

En iyi belgesel belli oldu
TRT Belgesel kanalında yayınlanan yapımcılığını ve yönetmenliğini Birol Eroğlu’nun
üstlendiği “Su Savaşları” belgeseli Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD)
geleneksel "Medya Oscarları Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” ödülüne layık görüldü

GEçtiğimiz Şubat
ayında TRT Belgesel
kanalında izleyiciyle

buluşan Su Savaşları Belgese-
li’nin ekran yüzleri Çağlar Demir-
kapı ve Hakan Girginer 29
Ağustos Perşembe günü düzenle-
nen Medya Oscarları Ödülleri tö-
reninde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül-
lerini teslim aldılar. Ödülü belge-
seldeki kıyafetleriyle teslim
almaya gelen Çağlar Demirkapı
ve Hakan Girginer ödül hakkında
düşüncelerini şöyle ifade ettiler;
“Trt Belgesel’in uluslararası atılım
vizyonunun bir parçası olmaktan
mutluyuz. Artık Türk belgeselci-
leri dünyanın her yerinde, her tür
belgeseli çekebiliyorlar. Asıl kah-
ramanlar dünyanın 128 ülkesinde
milyonlarca insanın hayatına do-
kunan Türkiye Cumhuriyeti ve
Türk sivil toplum gönüllüleridir.
Artık tarih boyunca sürdürdüğü-
müz “su medeniyeti” mirasıyla
bugün dünyanın heryerinde çalı-
şan bir çok gönüllümüz var.”

Yeni bir anlatım

Türk belgeselciliğini yeni bir anla-
tımla buluşturan "Su Savaşları",
tarihten bizlere kalan su misyo-
nunu ekrana taşıyor. Suya doğru-
dan ulaşamayan milyonlarca
insanın hayatına dokunan ve bu
insanların hayatını değiştirmek
için yola çıkılan belgeselde dün-
yanın adı bile duyulmayan ülke-
nin köylerdeki, insanlarla suyu
buluşturdu. TÜRKAN ERVAN

TRT2 kültür sanat
kanalına dönüşecek
Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten sinemaya kültürün ve sanatın
her alanında kaliteli ve kapsamlı bir içeriği izleyiciye sunmayı hedefleyen TRT 2,
kültür-sanatseverlerin buluşma noktası olma yolunda ilerliyor

"AnjElikA Akbar ile
Sesler", "Film Gibi Ha-
yatlar", "Hayat Sanat",

"Tarih Söyleşileri", "Felsefe Söyleşi-
leri", "Edebiyat Söyleşileri", "Kara-
lama Defteri", "Aramızda Müzik
Var", "Bir Resim Bir Hikaye", "Kolek-
siyoner", "Sarayın Lezzetleri" ve "Si-
nema Dünyası" gibi programlara yer
veren kanalda, kültür sanat dünyası-
nın birçok ünlü siması izleyici karşı-
sına çıkıyor. TRT Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim
Eren, 22 Şubat'tan itibaren yeni yü-
züyle yalnızca kültür sanat içeriği
sunmaya başlayan TRT 2'nin yeni
sezon hazırlıklarını AA muhabirine
değerlendirdi.

Geniş tabanlı yayın

Eren, kültür ve sanata dair her şeyi
izleyiciyle buluşturmayı hedefledik-
lerini ve bu konuda kısa sürede
büyük mesafe katettikle-
rini söyledi. TRT 2'nin
kültür ve sanatın adresi
olduğunu kaydeden
Eren, "TRT 2, ana akım
televizyon kanallarının ve
diğer tematik kanalların
aksine daha sakin, daha
naif, içerik ve estetik
odaklı bir yayıncılık viz-
yonuyla yola çıktı. Ha-

yata dair fikirleri olan, derinlikli dü-
şünceye önem veren, popülerlikten
önce niteliği önemseyen izleyicileri-
miz için tasarlandı. Sıklıkla yaptığı-
mız bir vurgu var. TRT 2 sadece bir
kanal değil. TRT 2'yi daha geniş ta-
banlı bir platform, çok boyutlu, çok
mecralı bir kültür sanat markası
yapma hedefimiz var." ifadelerini
kullandı.

Yeni yaklaşımlar gerekiyor

Dünyada ve Türkiye'de yayıncılık di-
linin değiştiğine dikkati çeken Eren,
şunları aktardı: "Özellikle gençlere
ulaşmak için yeni yaklaşımlar, yeni
formatlar gerekiyor. Söz konusu kül-
tür ve sanat olunca daha da rafine
bir dile ihtiyacımız vardı. Biz TRT
2'de bunu yapmaya özen gösterdik.
Ürettiğimiz kaliteli içeriği, estetik bir
şekilde sunuyoruz. Yaşadığımız kül-
türün değerinin farkında bir kanalız

ve dünyaya da açığız.
Kültürün ve sanatın her
türüne ekranımızı açıyo-
ruz. Hem Türkiye'nin
farklı kültürel, sanatsal
zenginliğini hem de dün-
yanın bütün kültür sanat
üretimini ekrana taşıyo-
ruz, taşıyacağız. Yayın
akışımız amaçlara ve viz-
yona uygun şekillendi."

Evlenen
evlenene

Evlilik ile alakalı son 3
yılda 77 bin 396 basın
haberi çıkarken, sadece

2019 yılında 19 bin 923 basın ha-
berinde yer aldığı görüldü. Med-
yanın da gündeminde yer alan
evlilik haberine istinaden, Türki-
ye’deki kaba evlenme hızı da 7,1
olarak kayıtlara geçti. Medya ta-
kibinin öncü kurumu Ajans
Press, evlilik hakkında çıkan basın
haberlerini derledi.Ajans Press ve
PRNet’in son 3 yıllık basın haber-
lerinden elde ettiği bilgilere göre
evlilik ile alakalı 77 bin 396 haber
çıkışı olduğu görüldü. 
ZEYNEP VURAL

İbrahim
Eren



Saffet Sancaklı, kulüplerin yaşadığı 
ekonomik sıkıntılarla ilgili, "Futbol 
Federasyonu yaklaşık bir ay önce yeni bir
kural çıkardı ve kulüplere bildirdi, artık 
kulüpler gelir-gider dengesine göre belli 
bir limitlerde para harcayabilecekler.
5 yıldır nasıl UEFA, FIFA bize kriterler 
koyduysa şimdi bunu Futbol Federasyonu
yaptı ancak bunu koymak yetmiyor, 
uygulamak lazım.Kulüpler maddi olarak

öyle bir duruma geldi ki Türkiye'nin en 
zengin adamı Ali Koç geçen sene Fener-
bahçe'ye başkan oldu, çare bulamadı" dedi
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B eşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasa-
ray'da forma giymiş eski milli fut-
bolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili

Saffet Sancaklı, Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sancaklı,
Süper Lig'den A Milli Takım'a, Kulüplerin ekono-
mik durumundan yasa dışı bahise kadar birçok
konudaki görüşlerini DHA'ya anlattı. İlk olarak
kulüplerin ekonomik durumunu değerlendiren
Saffet Sancaklı, kulüplerin şirket gibi yönetilmesi
gerektiğini savunarak, "Futbol Türkiye'de çok ilgi
gören hatta en büyük ilgiyi gören spordur ve dün-
yada da bu böyle. Türkiye Ligi'nde futbol oynanır-
ken bunu sadece oyun olarak görmemek lazım, bu
aynı zamanda çok büyük bir ekonomi. Bu ekono-
miyi son yıllarda kulüp yöneticileri iyi yönetemediği
için kulüpler sıkıntıya girdi ama şimdi bir fırsat
doğdu. Bankalarla ilgili olan borçlarda yapılanmaya
gidildi, bu yapılanmayı da daha önce açıkladım. Dev-
let bu parayı ödemiyor, sadece iki yıl ödemesiz olarak
bir ödeme kolaylığı yapıyor. Bu da kulüplere büyük
rahatlık sağlıyor. Fakat bu durum 'tamam artık iki
sene rahatladık, eskisi gibi har vurup harman savura-
lım' anlamına da gelmiyor, bunu da yapamayacaklar.
Çünkü Futbol Federasyonu yaklaşık bir ay önce yeni
bir kural çıkardı ve kulüplere bildirdi, artık kulüpler
gelir-gider dengesine göre belli bir limitlerde para har-
cayabilecekler. 5 yıldır nasıl UEFA, FIFA bize kriterler
koyduysa, şimdi bunu Futbol Federasyonu yaptı
ancak bunu koymak yetmiyor, uygulamak lazım. Ku-
lüpler maddi olarak öyle bir duruma geldi ki Türki-
ye'nin en zengin adamı Ali Koç geçen sene

Fenerbahçe'ye başkan oldu, çare
bulamadı. Önce kulüple-

rin bu finansal
problemini

halletme-
miz

lazım. Tabii ki taraftar yıldız oyuncu istiyor ama artık
Avrupa'dan yıldız oyuncu almak için minimum 20
milyon TL bonservis parası ödemen lazım, bunu da
hiçbir kulüp ödeyemez. Belki dikkat etmişsinizdir, o
yüzden kiralık ağırlıklı oyuncular alınıyor, satın alma
opsiyonu gibi bir sene kiralıyorlar. Kulüp yöneticileri-
nin biraz daha dikkatli olması lazım, biraz daha kendi
şirketlerini yönetir gibi yönetmeleri lazım. Holding
patronu olmak için finansı çok iyi bilmek ve parayı
çok iyi yönetmek lazım. Peki, kendi işleri iyi giderken
kulüplerde neden sıkıntı var, kulüpler niye bu du-
rumda?. Şu anda Türkiye'de teşhis edilmiş bir hastalık
var, her şeyin çok iyi olduğunun düşünülmesine dair.
Daha önce kabul etmiyorlardı ama hacizler gelmeye
başlayınca anlaşıldı. Türk futbolu için bu bir fırsattır.
Yöneticiler, Futbol Federasyonu, bizler, futbolun
içinde olan herkes, buna yayıncı kuruluş ve diğerleri
de dahil, hep birlikte el birliğiyle bu işi çözmemiz gere-
kiyor. Şu anda görüyoruz ki bir adım atıldı, iyi şeyleri
destekleyecek ve olumsuz şeylerin üzerine gideceğiz ki
olumluya dönsün. Demek ki biz, toplumu iyi şeyler
yaparak futbolla mutlu edebiliriz, ben umutluyum ve
zaten umutlu olmak istiyorum. İnşallah Futbol Fede-
rasyonu ve kulüp yöneticileri futbol adına iyi şeyler
yaparlar, biz de destekleriz ama eksiklerini de söyleye-
ceğiz tabii ki. Ben de milletvekiliyim ama daha çok
milli sporcuyum, futbolcuyum" şeklinde konuştu.

Yusuf Yazıcı tarihe geçmiştir
Süper Lig'in yeni sezonunda hiçbir takımı hazır gör-
mediğini vurgulayan Saffet Sancaklı, "Şu anda hiçbi-
rini hazır görmüyorum, ligin başındayız. Zaten dört
büyükler dediğimiz takımların en kötü hali bile bir şe-
kilde şampiyonluğa oynuyor. Fakat ben bu sene yapı-
lan transferlere bakıyorum, mecburiyetten yapıyorlar,
sık eliyorlar. İyi oyuncular alıyorlar, şimdi görüyorum,
demek ki oluyormuş. Eğer transfer yasağı olmasaydı
Trabzonspor'dan o Abdülkadirler, Yusuflar, kaleciler
çıkar mıydı, çıkmazdı. Geçen sene sezon başı Galata-
saray-Trabzonspor maçına gittim burada, Trabzons-
por Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'na dedim
ki, 'Lütfen bu yaptığınızdan geri adım atmayın, böyle
devam ederseniz Trabzonspor eski şaşaalı günlerine

geri dönebilir'. Hakikaten bu politikalarını devam
ettiriyorlar, Yusuf'u da 17.5 Milyon Euro'ya sattı-
lar. Trabzonspor kadrosuna şimdi bakıldığında
5-6 tane daha yeni çocuk çıktı, bizim Türk
gençleri yetenekli, şans verirseniz hiç merak et-
meyin oynarlar. Avrupa'da oynayan bir sürü
oyuncumuz var, onlar da Türk. Her branşta
Türk gençleri yetenekli, eğer şans verilirse
her yerde oynarlar. Dört büyükler zaten
şampiyonluğa oynuyor, Anadolu'dan da bir
iki takım falan var. Diyorum ya, 5-6 hafta
geçsin bir görelim sonra yorumu daha sağ-
lıklı yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

izlanda'Yı Yenebileceğimizi 
düşünüYorum

A Milli Takım hakkında konuşan Sancaklı,
gruptaki İzlanda maçını millilerin kazanabile-

ceğini söylerek, "Şenol Güneş de, bir başka
isim de tek başına hiçbir şey yapamaz, bu sis-

tem meselesi. Konuştuğumuz problemler hallo-
lursa, altyapıya önem verilir. Türk oyuncular

alttan filizlenip fışkırmaya başlarsa ancak o zaman
milli takım antrenörleri ve diğer antrenörler rahat

hareket edebilirler. Şenol Hoca'nın antrenörlüğünü,
geçmişini konuşmaya, tartışmaya zaten gerek yok.
Ancak Şenol Hoca şunu istemez mi, Türkiye'de A
Milli Takım düzeyinde oynayacak yüz tane oyuncu
olsa ve hoca tutup onların içinden bir onbir yapsa,
maalesef yok. Teknik direktör kim olursa olsun, üç
aşağı beş yukarı kadro belli. Şenol Hoca da geldi, bir
Fransa galibiyeti mesela uzun zamandır özlediğimiz
şey. Bu gruptan İzlanda'yı yenebileceğimizi düşünü-

yorum çünkü İzlanda'yı da seyrettim, üç dört yıl ön-
ceki İzlanda yok, zayıflamışlar. Biz de moralliyiz, İz-
landa'yı yenersek şampiyonaya katılacağız. Şenol
Hoca'ya da başarılar diliyoruz, destekliyoruz zaten A
Milli Takım bizim her şeyimiz. Her türlü destekliyo-
ruz" açıklamasında bulundu.

diagne bir türlü cimbomlu olamadı
Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı
forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile ilgili de açıklama-
larda bulunan Sancaklı, "Diagne enteresan bir adam,
ben de santrfor oynadım, adamı seyrediyorum ama
sanki takımdan ayrı bir adam. Galatasaray'a geldiğin-
den beri bir türlü Galatasaraylı Diagne olamadı, ka-
rakterinden mi yoksa başka bir şeyden mi
kaynaklanıyor bilmiyorum. Düşünün ki bir adam 30
tane gol atmış ama hala tartışılıyor, demek ki bir sı-
kıntı var. Mesela şampiyonluk kutlamasına katılmadı,
şimdi diyeceksiniz bu çok mu önemli, çok önemli.
Tüm sene uğraşmışsınız şampiyon olmuşsunuz, Allah
korusun ailede bir ölüm gibi bir durum yoksa oraya
geleceksin, sonra git nereye gidiyorsan. Maçta izliyo-
rum sanki tek başına bir adam gibi, özellikle Avrupa
kupalarında Galatasaray'ın yükünü kaldıracak bir
adama benzemiyor ama yetenekli ve iyi bir oyuncu"
dedi.

Vedat çok karakterli bir oYuncu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in sarı-laci-
vertlilerin gol yollarındaki problemini çözeceğini dile
getiren Sancaklı, "Ben o çocukla hiç hayatımda karşı-
laşmadım, karakter olarak nasıl biri olduğunu bilmi-
yorum. Ancak sahadaki karakteri çok iyi. Diagne'yi
takımın içerisinde olmadığı içi eleştirdim, Vedat da
tam tersi. Sahada mücadele ediyor. Geçen sezon Ri-
zespor'da kendini çok geliştirdi. Fenerbahçe'de bekle-
nenden çok daha başarılı. Büyük ihtimal iyi çalışıyor
ve takıma adapte olmadı. Tahminimce Fenerbahçe'nin
gol yollarındaki problemini çözecektir" şeklinde 
konuştu.

trabzonspor'un politikasını 
destekliYorum
DHA'ya yaptığı açıklamada Trabzonspor'un altyapıya
verdiği önemi desteklediğini ifade eden Saffet San-
caklı, "Trabzonspor transfer yasağından dolayı mec-
buren alttan oyuncular aldı ve ne kadar doğru
yaptığını anladı. Türkiye'de belki de dünyada o kadar
oyuncu çıkaran çok az şehir vardır. 3'üncü Lig maçına
gidin, 61 numara giyen takımın en iyi oyuncusudur.
Trabzon'da çocukları yoldan getir kramponları giydir
oynuyorlar. Bu kadar oyuncu çıkan bir yerde dışarı
açılmak ve büyük transferler yapmak doğru değil.
Zaten yapmış olduklarından dolayı zamanında ba-
tağa girmişlerdi. Ben şu anda Trabzonspor'un politi-
kasını destekliyorum. Yusuf, Trabzonspor için büyük
kayıp ama bence zamanında gitti ve iyi bir takıma
gitti. En üst düzey bir takıma değil ama kendini geliş-
tirebileceği bir takıma gitti. Ben Yusuf'un şu anki kali-
tesine ve yeteneğine yüzde 20 daha üzerine koyarsa
Avrupa'nın daha iyi takımlarında oynayacağını tah-
min ediyorum. Sahada da uyumlu ve karakterli bir ço-
cuğa benziyor" dedi. Öte yandan Beşiktaş'ın yeni
hocası Abdullah Avcı hakkında da görüşlerini belirten
eski milli oyuncu, "Abdulllah Avcı'nın Beşiktaş'ta ba-
şarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Abdullah,
hep Başakşehir'de çalıştı ve hakikaten büyük işler yap-
tılar. Seyircisi olmamasına rağmen her sene şampi-
yonluk kovaladılar. Mili takıma bence erken geldi.
Milli takım hocası büyük takım çalıştırmış olmalı ya
da geçmişinde A Milli Takım oyuncusu olması lazım.
İnşallah Abdullah Avcı Beşiktaş'ta başarılı olur. Ken-
disini şimdi kanıtlayacak, eğer burada da kendisini ka-
nıtlar ve birkaç sene çalıştırıp şampiyon olursa Şenol
Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin olduğu sı-
nıfa geçecektir" ifadelerini kullandı.  DHA

Futbolseverleri sağduyuya ve centilmenliğe davet eden Saffet San-
caklı, DHA'ya verdiği röportajda sözlerini şöyle noktaladı; "Spora
siyaset üstü bakmak lazım. Futbol, siyaset üstü bir şeydir. Bugün
Türkiye'de futbol öyle bir algılanıyor ki, adam din değiştiriyor ama
takımını değiştirmiyor. Ben hayatımda hiçbir adamın takım değiş-
tirdiğini görmedim. Din değiştiriyorlar ama kulüp değiştirmiyorlar,
bu kadar kutsamışlar. Ancak durum fazla gerginleşti, bunlar artık
taraftarlar arasında futbolda şiddete doğru gidiyor. Bunu bizim
durdurmamız lazım. Futbol maçına gittiğimizde, tiyatroya veya
sanatsal faaliyete gider gibi eğlenerek gitmemiz lazım. Bizde
artık iş düşmanlığa ve kindarlığa döndü, büyük bir kaos var.
Bizim toplum olarak bu gerginliği yavaşlatmamız lazım. Şartlar
ne olursa olsun futbol statlarında futbol konuşulduğu zaman lüt-
fen siyasallaştırmasın kimse. Çünkü futbol siyaset üstüdür.
Bugün takımları tutanlara bakın, bir sürü ayrı ayrı partiye oy
veren var, ama aynı takımları tutuyorlar. Demek ki siyaset üstü
bir şey. Hep klasik laftır centilmenlik olsun, saygı olsun ama
gerçekten öyle. Avrupa'dan bir maç seyrediyoruz, tribünlere
bakın, adamlar eğlenmeye gelmişler. Maç kaybetmişler ama
alkışlıyorlar. Bizde bir maç kaybedilince, maç kötü gidince
gerginlik oluşuyor. Tabi buna sadece seyirciler değil, yönetici-
ler, oyuncular, yorumcular yani futbolun içinde kim
varsa neden olabiliyor. Bu işin sonu kötü. Bu
gerginlik böyle giderse Allah korusun
bir de futbol terörü çıkmamalı
ülke bu kadar terörle uğra-
şırken. Herkesi sağdu-
yuya ve
centilmenliğe
davet ediyo-
rum. Böyle
olması
da ge-
reki-
yor."

Bahis uygulamaları
YOK OLMALI

eğlenerek maça
gitmemiz lazım

SAFFETSancaklı, yasa dışı bahisin engellenmesinin Türk ekonomisine katkı
sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Daha önceki oran uygulamaları

nedeniyle millet yasa dışı bahise kaymıştı. Oranlar daha yüksek, daha rahat oy-
nanıyor ve daha fazla alternatifleri var diye... 40 milyar diyorsunuz ben daha
fazla olduğunu düşünüyorum çünkü görüyorum ben de. Yasa dışı bahisi yok
edecek ya da azaltacak uygulamalar olması lazım. Türk ekonomisine şu anda
büyük saldırılar var. Biz her köşede ne kadar devlete vergi sağlayabilirsek fay-

dası olacaktır. Yasa dışı bahis ne kadar engellenirse Türk ekonomisine o
kadar katkı olacaktır." Sancaklı, yasa dışı bahisin kulüplere de zarar verdi-
ğini söyleyerek, "Bildiğim kadarıyla İddaa'da belli bir oran kulüplere da-

ğıtılıyor. Ciroya göre dağıtıldığı için oran şu kadarsa, İddaa ne kadar
hasılat yaparsa kulüplere de o kadar faydası olacak. Nasıl bakar-

sanız bakın yasa dışı bahisi engelleyecek şeyler yapmamız
lazım. Bu ülkede bahis oynanıyorsa para bu ülkede

kalmalı ve vergi devlete gitmeli. Bu konuda
aksini kimse istemez zaten" diye

konuştu.

Kulupler maddi
olaraK Kendine
ceKiduzen vermeli
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Diagne Galatasaray'a veda etti
Galatasaray'ın, Belçika ekibi Club

Brugge'le kiralık olarak transfer
görüşmelerine başlandığını duyurduğu
Mbaye Diagne, veda mesajı yayımladı

27 yaşındaki santrfor, sos-
yal medya hesabından
yaptığı paylaşımda, şu ifa-
deleri kullandı: "Galatasa-
ray'a her şey için
teşekkürler. Takım arka-
daşlarıma ve hocama te-
şekkürler. Taraftarlara

bana olan destekleri, gös-
terdikleri sevgi için teşek-
kürler. Kısa bir ilişki olsa
da çok yoğundu, zafer-
lerle doluydu. Sonsuza
kadar ailem olarak kala-
caksanız." Geçen sezonun
devre arasında Kasımpa-

şa'dan Galatasaray'a
transfer olan Diagne, ge-
ride kalan sezon Süper
Lig'de 29 maçta 30 gol
atarak gol kralı oldu ve
bir sezonda en çok gol
atan yabancı oyuncu un-
vanını elde etti.

Emre Belözoğlu, "Milli Takım bizim için
her şeyin üstündedir. O yüzden bunun

kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz
kazandıktan sonra sokakta mutlu

geziyorlar. Bunu da düşünecek
kendisini milletine ait

hisseden bir milli takım ve
ailemiz var. İnşallah bu

böyle devam eder" dedi

AMilli Futbol Takım Kaptanı Emre
Belözoğlu ve Turkcell Genel Mü-
dürü Murat Erkan, sponsorluk an-

laşmasıyla ilgili basın mensuplarına
açıklamalarda bulundular. Emre Belö-
zoğlu ilk olarak şunları söyledi; "Bizim için
her milli maç öncesi her Türk sporcusu
için bayram havasında olur. Biz de burada
olmaktan dolayı bütün oyuncu arkadaşla-
rımızla beraber çok mutluyuz. İyi ve sakat-
lığın yaşanmadığı bir kamp olmasını
temenni ediyorum. Türk sporuna büyük
destek veren Turkcell'in bugün bir aktivite-
sine katıldık. Çok mutluyuz ve onlara da
Türk sporuna vermiş oldukları destekten
dolayı teşekkür ediyoruz. 2002 Dünya Ku-
pası'ndan başlayan bir serüven. Umarım
bundan sonra da destek vereceklerdir.
Türk sporunun böyle desteklere her
zaman ihtiyacı var. Her milli maçta olduğu
gibi yeni bir heyecan. İnşallah iyi bir kamp
olur. Ülkede yeniden milli takımı izlemek-

ten keyif alınan bir enerjinin olduğunu his-
sediyoruz milli takım olarak, bunu da
devam ettirmek adına elimizden gelen her
şeyi yapacağız" diye konuştu.

Kıymetini bilmemiz gerekiyor

Milli takımın kıymetinin bilinmesi gerekti-
ğini ifade eden Emre Belözoğlu, "Sokakta
milli sporcu olduğunuzun hissedilmesi
kadar güzel bir duygu yoktur. Ben de eli-
mizden geldiğince bunu genç oyuncuları-
mıza aktarmaya çalışıyorum. Milli takım
bizim için her şeyin üstündedir. O yüzden
bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz
kazandıktan sonra sokakta mutlu geziyor-
lar. Bunu da düşünecek kendisini milletine
ait hisseden bir milli takım ve ailemiz var.
İnşallah bu böyle devam eder. Önümüzde
2 tane önemli maçımız var, ilk maçımızı
içerde, diğerini dışarıda oynayacağız. So-
kakta insanların bize bu desteği vermesi
bizim sorumluklarımızı artırsa da bizi çok

mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Anlı şanlı formayı taşıyorum

Andorra maçında forma giyerse
100'üncü maçına çıkmış olacağını
ifade eden tecrübeli oyuncu, "Ra-
kamlarla aram çok iyi değil ama
inşallah oynayabilirsem, hoca
görev verirse 100'üncü maçım
olacak. Tabi çok sakatlıklar ya-
şadım, milli takıma çağrılmadı-
ğım bir dönem oldu. Sayının
bir önemi yok. Göğsümde bu
şanlı bayrağı taşımaktan daha
önemli hiçbir duygu olmamıştır.
Mili Takıma gelirken oyuncular-
dan başka hak etmedikleri eleştiri-
lere bağlı kalıyor oyuncular ama
bugüne kadar 20 senedir A Milli Takım-
dayım ve hiçbir oyuncunun bu duygular
dışında başka bir duyguya sahip olduğuna
şahit olmadım" şeklinde konuştu. DHA

Avrupa'da mücadele eden Türk oyuncular hak-
kında da konuşan Belözoğlu, "Ben lejyoner keli-
mesini çok sevmiyorum. Bizi Avrupa'da temsil

eden kardeşlerimizin başarılı olması genç arkadaş-
larımızı da motive ediyor. Bu herkese yansıyacak.

Ne kadar oyuncu ihraç edebilirsek bundan ka-
zançlı çıkan Türk futbolu olacaktır. Bizleri

inşallah en iyi şekilde temsil eder-
ler" diye konuştu.

Gençler 
motive oluyor
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3 büyüklere geçit yok
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Ünal
Karaman yönetiminde İstanbul'un şampiyonluklar yaşamış üç büyük takımı karşısında geçit vermiyor
Bordo-mavililer, geçen sezon başında
göreve getirdiği Ünal Karaman yöneti-
minde Fenerbahçe, Galatasaray ve Be-
şiktaş karşısında oynadığı 7 lig
maçında sadece 1 yenilgi aldı, 3 karşı-
laşmadan galibiyetle ayrılan Karade-
niz ekibi, 3 maçta da berabere kaldı.
Trabzonspor, Karaman ile ilk olarak
geçen sezon sahasında önce Galatasa-
ray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1
mağlup etti, Beşiktaş ile de deplas-
manda 2-2 berabere kalarak ilk yarıyı
kapadı. Ligin ikinci yarısında İstan-
bul'da Galatasaray karşısında 3-1
mağlup olarak söz konusu dönemdeki
tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor,
daha sonra deplasmanda Fenerbahçe

ile 1-1 berabere kaldı, Beşiktaş'ı da sa-
hasında 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Bordo-mavililer, bu sezon ise UEFA
Avrupa Ligi eleme karşılaşmaları ne-
deniyle yoğun bir maç trafiğinde Fe-
nerbahçe deplasmanından 1-1'lik
beraberlikle döndü.

Şenol Güneş'ten sonra başardı

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda
görev yapan Şenol Güneş'in ardından
Ünal Karaman yönetiminde bir se-
zonda üç büyük takımı yenme başarısı
gösteren teknik adam olarak da Trab-
zonspor, tarihine geçti. Bordo-mavili-
ler, geçen sezon Karaman ile
sahasında oynadığı maçlarda Galata-

saray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-
1 mağlup ederek 8 sezon sonra söz ko-
nusu rakipler karşısında 3'er puan
hanesine yazdırmıştı.

Ligde de yenilmezlik serisi

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Ka-
raman yönetiminde ligde 15 maçtır
mağlubiyet yüzü görmedi.
En son geçen sezon ligin 22. hafta-
sında sahasında Alanyaspor'a 2-0 ye-
nilen Karadeniz ekibi, daha sonra 15
karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik
aldı. Trabzonspor, yoğun maç progra-
mına karşın lige geçen sezondan daha
iyi bir başlangıç yaptı. 
DHA

Falcao bir başka
GALATASARAY, eski ad�yla Türkiye 1. Futbol
Ligi, son y�llardaki ad�yla Süper Lig’in ba�lad���
1959 sezonundan bugüne kadar 160 yabanc�
futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler ara-
s�nda 6 Kolombiyal� yer ald�. Sar�-k�rm�z�l�
tak�m, daha önce Kolombiyal� futbolcular Faryd
Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonza-
lez, Robinson Zapata ve Juan Pablo Pino’yu
transfer etmi�ti.

160'ıncı yabancı oldu

Radamel Falcao, Galatasaray’�n renklerine kat-
t��� 160. yabanc� futbolcu oldu. Sar�-k�rm�z�l�
tak�m, bugüne kadar 5 k�ta ve 45 ülkeden 160
futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Asya, Avrupa,
Afrika, Avustralya ve Amerika’dan kadrosunu
takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugos-
lavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolom-
biya, Hollanda, �sviçre, Fransa, Bosna
Hersek, Kamerun, ˙ekya, Portekiz, �sveç,
Fildi�i Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya,
Meksika, �ngiltere, H�rvatistan, Gana,
Arnavutluk, Demokratik Kongo Cum-
huriyeti, Avustralya, �spanya, Sene-
gal, �talya, S�rbistan, Nijerya, �ran,
Surinam, Litvanya, Zimbabve,
Galler, ABD, �srail, Japonya, Ce-
zayir, Fas, Makedonya, Norveç,
Ye�il Burun Adalar�, �zlanda ve
Yunanistan’dan oyuncu ald�.
Galatasaray, 1959’dan bu
yana transfer hakk�n� en fazla
Brezilyal�lardan yana kulland�.
Sar�-k�rm�z�l� ekip, son 60 y�lda 21
"Sambac�"y� kadrosuna katt�. Yugos-
lavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci,
Romanya ise 12 oyuncuyla üçüncü s�rada yer

Arda Turan
fedakarlık etti

İstanbul Başakşehir Kulübü'de bugün,
sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu
Arda Turan, 4 milyon Euro olan yıllık ga-
ranti ücretini, kendi isteğiyle %50 ora-
nında azaltarak 2 milyon euroya çekti.
Başakşehir Kulübü, bu gelişmeyi resmi
internet sitesinden şu açıklamayla du-
yurdu: "Futbolcumuz Arda Turan, büyük
bir fedakarlık örneği göstererek kendi iste-
ğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiş-
tir. Türk futbol tarihinin en önemli
oyuncularından biri olan Arda Tu-
ran’ın bu davranışı, örnek niteliğin-
dedir. Yönetim Kurulu
Başkanımız Göksel Gümüşdağ,
büyük bir fedakarlık örneği
gösteren tecrübeli futbolcu-
muza teşekkür etti." Ocak
2018'de Barcelona'dan
Başakşehir'e kirala-
nan Arda Turan'ın,
İstanbul ekibiyle
bu sezonun so-
nuna kadar
sözleşmesi
bulunu-
yor.
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K adın ve Güç Derneği
(KADGÜÇDER) Kurucu
Başkanı Fatma Duman

Damga'ya konuştu. Özellikle
kadın cinayetleri hakkında önemli
açıklamalarda bulunan Duman,
İstanbul Sözleşmesi'ne vurgu ya-
parak, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın bu anlaşmaya sahip

çıkmasını istedi. Toplumun kadın cinayetlerine
duyarsız kaldığını ifade eden Duman, "Bu hale
gelmemizdeki en büyük etken bilinçsizlik, eği-
timsizlik ve sevgi yoksunluğudur" açıklamasında
bulundu. Kadına şiddetin sadece Türkiye'de ya-
şanmadığını, birçok Avrupa ülkesinde de aynı
sorunun baş gösterdiğini dile getiren Duman,
devletin ve ilgili STK'ların daha çok duyarlı ol-
masını talep etti.  

nSizinle kadın cinayetlerini konuşmak 
istiyorum. Bu büyük sorun nasıl çözülecek?
Kadınların yok sayıldığı ve haklarının ellerin-
den alınmaya çalışıldığı bu dönemde giderek
kadın cinayetlerinin daha da arttığını görüyo-
ruz. Boşanmış ya da boşanma evresinde olan
kadınlarımızın öldürüldüğüne tanık oluyoruz.
İstanbul Sözleşmesi 2011'de Avrupa Konse-
yi'nde imzalandı. Bu anlaşmanın en büyük
özelliği kadın haklarını ve kadını koruyucu nite-
liğinde olmasıdır. İstanbul Sözleşmesi'nin bo-
şanmayı desteklediğini savunan bir kesim
siyasetçiler var. Nafaka konusunu gündemde
tutup sınırlama getirmek isteyenler var. Ayrıca
ailelerin uzlaşması için merkez kurulmasını is-
teyen kesim, kadınlara şiddet kullanan eşleri ta-
rafından kullanılıyor. Bu sözleşmeye karşı
çıkan birçok gazeteci ve siyasetçi "Kadının yeri
erkeğin yanıdır" diyerek erkek egemenliğini ya-
sallaştırmak isteyerek bu cinayetlere neden olu-
yorlar. Özellikle Cumhurbaşkanımızın İstanbul
Sözleşmesi'ni uygulaması gerekiyor. Çünkü
uluslararası sözleşmelerden çekilmek isteyenler
kadınlarımızı bataklığa sürüklemektedirler. Ba-
taklığı kurutmak için toplumsal olarak cinsiyet
özgürlüğünü uygulamamız gerekiyor. 

nİstanbul sözleşmesi neydi?
İstanbul Sözleşmesi'nin 1. maddesinde de be-
lirtildiği gibi sözleşmenin amacı, 'kadınları her
türlü şiddete karşı korumak ve kadına yönelik
şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak
ve ortadan kaldırmaktı.' İstanbul Sözleşmesi
cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılan herke-
sin güvencesidir. Kadını şiddetten korur. İstan-
bul Sözleşmesi TC Anayasasının 90. maddesi
uyarınca kanun hükmündedir. Sözleşmeye kal-
dırılsın diyenler Anayasayı hiçe saymaktadır.
Kanunlar herkes içindir. Devletin şiddeti ön-
leme ve şiddete karşı koruma için verdiği söz-
dür. Cinsiyet temelli şiddete karşı sigortamız
olan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz.
Verilen sözler tutulsun.

nToplumun kadın cinayetlerinde duyarsız 
kaldığını üzülerek görüyoruz. Bu konuda 
ne düşünüyorsunuz?
Şuan toplum olarak geldiğimiz
nokta duyarsızlığı acı
şeklide bize gösteri-
yor. Emine
Bulut cina-
yetinde
gö-

rüldüğü üzere ambulans istendiği halde gar-
sonların video çekmeleri çok acı. Bulut'un ko-
cası taksiye binen karısını zorla indirebiliyor.
Toplumsal olarak duyarsızlığımız Emine Bu-
lut'un ölüm sebebidir. Belki taksicinin bir yar-
dımı olabilirdi. Bu örnekle toplumumuzun ne
hale geldiğini rahatça görebildik. Halbuki daha
önceden, komşuluğu, misafirliği, duyarlı ol-
mayı ve birbirimize sahip çıkan bir toplumduk.
Çocuklarımızı bir yere gideceğimiz esnada
komşularımıza emanet ederdik. Yani giderek
maneviyattan ve insanlıktan uzaklaşır olduk. 

nKadın cinayetleri ve şiddete yönelik somut 
anlamda sizin önerileriniz nedir? Bu hale 
gelmemizdeki en büyük etken nedir sizce?
Bu hale gelmemizdeki en büyük etken bilinçsiz-
lik, eğitimsizlik ve sevgi yoksunluğudur. Male-
sef böyle bir nesil görüyoruz. Temelde her anne
baba çocuğunu büyütürken sevgi ile büyütürse
ve insani değerleri çocuğuna aşılarsa, böyle zi-
hinsel bozukluğu olan erkek çocukları şiddet
uygulayamaz. Erkek çocuğunu,' Yaparsın,
edersin, paşamsın' diye eğittiğimiz taktirde, kız
çocuğuna da 'Evinde otur, sokağa çıkma' diye
yaptırımlar uygulanırsa, erkek büyüdüğünde
zihinsel algı bozukluğu ile her türlü şiddete
başvurur. Kadına şiddet, hayvana şiddet, do-
ğaya şiddet hep böyle zihinsel bilinçsizlik çerçe-
vesinde olan insanlardan geliyor. Kadına
şiddete hayır derken hepimiz bunu slogan ola-
rak kabul ediyoruz, şiddeti lanetliyoruz. Ama
ardından unutup sessizliğe bürünüyoruz. Ya-
pılması gereken zihinleri düzeltmek olmalı. Te-
melden bilnçlendirmeye önem verilmesi
gerekiyor. Şahsım adına idamın konuşulmasın-
dansa, insanların psikolojik olarak düzeltilmesi,
zihinlerinin değişmesi ve gelişmesi gerektiğine
inanıyorum. Meydanlarda her gün yüzlerce
darağacı kursanız, yine yeni gelen nesil tarafın-
dan aynı şiddet uygulanacaktır.Ayrıca kimyasal
hadım tartışılacağına, zihinsel hadım yapılması
lazım bence. Dünyanın ve Türkiye'nin nüfusu-
nun yarısını kadınların oluşturduğunu biliyo-
ruz. Kadınlara, kadın erkek fırsa eşitliği verildiği
zaman ne kadar  güçlü olduklarını ve ilk anaer-
kil toplumdan, ataerkil toplumdan, Osmanlı
döneminden ve Cumhuriyet döneminden bu
yana ne kadar başarılı olduklarını, hakimiyet
açısından ne kadar inisiyatif sahibi olduklarını
görüyoruz.

nDünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şid-
det yaşanıyor. Türkiye kadına şiddette nerede
yer alıyor? Dünya tarihinde kadın için müca-
dele etmiş birçok isim varken, günümüzde bu 
şiddetin önüne geçilememesi garip değil mi?
Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırma-
lara göre, dünya çapında kadına yüzde 35
oranda şiddet uygulanıyor. Yine bu araştır-
maya göre yüzde 70'i 15 yaş üstü kadın cinsel
ve fiziksel şiddet görüyor. ABD' de her 20 ka-
dından biri tecavüze uğruyor. 2014 yılından bu

yana Avrupa ülkelerinde her 3 ka-
dından biri 15 yaşından beri cin-

sel ve fiziksel
şid-

dete uğruyor. Şiddetin kişinin kültürel seviye-
siyle hiçbir alakası olmadığını  şaşırarak görü-
yoruz. Sıralamada en çok kadına şiddet yüzde
52 ile Danimarka, yüzde 45 ile Hollanda,
yüzde 44 ile İngiltere ve Fransa. Yüzde 36 ile
Türkiye sıralamada yer alıyor. Türkiye bu lis-
tede 5. sırada yer alıyor. Malesef bu acı tabloda
ülkemiz de yer alıyor. Dünya tarihinde ve Tür-
kiye tarihinde de kadın ve kadınların hakları
uğruna mücadele etmiş kahraman kadınları-
mız var. Mağdur kadınlar ve mağdur insan-
lar için hayatını adayan ve tarihi değiştiren
çok güçlü isimler var. Örneğin Emily
Murphy Kanada'nın ilk kadın yargıcıdır.
Kadınların insan sayılmadığı hükümleri
içeren kanunu dğiştirerek, kadınlara
önemli bir imkan sağladı. 1930'larda siyah
ve beyaz ırk ayrımı olduğu dönemlerde Ame-
rika'daki mücadelesiyle siyahi ırkın direnişinin
simgesi olan Rosa Parks var. Rahibe Teresa
var,  katolik dünyasındaki en kutsal insan ola-
rak görüldü. Hayatını insanlara adayıp,
kendi eliyle bin kişiyi kurtardı.
1797'de Feminizm kavramından
ilk bahseden ve kadın hakla-
rını yasallaştıran Mary
Wollstonecraft var. 1858-
1928'de kadınlara oy
hakkının tanınması
için hayatını adayan
İngiliz aktivist Em-
meline Fankhurst
var. Arjantin'de
kadın haklarını sa-
vunan Eva Peron
var. Barış için haya-
tını adayan daha
sonra da Nobel Barış
ödülü alan Betty Willi-
ams, Pakistan'da Bene-
zir Butto diktatörlükten
demokrasiye geçiren, kadın
haklarını savunan ilk müslü-
man kadın Başkandır. Hindis-
tan'da ülkesini refaha ulaştıran ilk
başkan İndira Gandhi var. Uluslararası
insan hakları bildirgesini Birleşmiş Milletlere
sunan ve kabul ettiren Eleanor var.  Ülkemiz
tarihinde de çok değerli isimler var. Kurtuluş
Savaşında direnişin simgesi olan Nene Hatu-
numuz var. İlk kadın senatör ve elçimiz Adile
Ayda, ilk savcımız Tüzünkan Koçhisar, ilk
kadın Belediye Başkanımız Münfide İlhan, ilk
uçağı kaldırıp, kadınlara havacılığı öğreten Sa-
biha Gökçen, ilk milletvekilimiz Benal Arıman,
ilk bakanımız Türkan Akyol, ilk fotoğrafçı ve
kadın savaş muhabiri Semiha Es, ilk kadın
avukat olan Süreyya Ağaoğlu ve ilk Başbakan
Tansu Çiller var. Günümüzde dünyada sayısız
tıp alanında ödüller alan, spor, sanat alanında
göğsümüzü kabartan, ekonomide sesimiz olan
kadınlarımıza çok şey borçluyuz. 

nÜlkemizde şiddet gören kadınlarımız, çocuk
yaşta gelin olan kız çocuklarımız, kısacası hak-
larından dilediği gibi faydalanamayan kadınla-
rımız ve kızlarımız var. Yapılan çalışmalar,
kurulan örgütler, STK'lar, meclisler, kadın kol-

ları, bakanlık ve belediye önergeleri ve ça-
lışmaları yeterli mi sizce?

Devletimize, meclisimize, ve-
killerimize ve yargı-

mıza çok iş
düşüşü

yor.
Bununla

ilgili komisyon
kurulduğu halde

henüz elle tutulur gözle görülür bir şey yok.
1934'lerde seçme ve seçilme hakkını tüm Av-
rupa ülkelerinden önce aldığımız halde 600
vekil sayısı içerisinde sadece 103 kadın vekili-
miz var. Bu da önemli bir eksiklik. Kadınları-
mızın ekonomideki yeri yüzde 33. Ama üst
mevkideki başarılı kadınlarımızın oranı yüzde
52. O açıdan fırsat eşitliği yaratıp kadınları-
mıza istihdam sağlayarak, ekonomide onlara
daha çok yer vermeliyiz. Kadın vekilllerimizi
daha çok alanlarda halk ile bütünleşmiş olarak
görmeliyiz. Malesef bir anket yapılsa halk tara-
fından ismi bilinmeyen kadın vekillerimiz var.
Partilerdeki kadın örgütlerinin tabana inip ka-
dınların sorunlarıyla ilgilenmeleri gerekiyor.
Günümüzde teşkilatlarda daha dar kapsamlı,
kendi kabuklarından dışarı çıkamayan, bölge-
sindeki kadınları tanımayan yapılaşmalar var.
Partilerdeki başarının oranı kadınları daha
güçlü ve geniş bağ-
larla bir-

birine bağlanmasıyla artar. Aksi taktirde ba-
şarısızlığın önüne geçilemez. Bizim gibi
STK' lara da çok önemli görevler düşüyor.
Bize yardım içen gelen şiddet mağduru kişiye

öncelikle avukatlarımız kanalıyla yasal yollarla
müdahale ediyoruz. İş yerindeki yöneticilerle
diyaloğa girip mağdur kadını koruma altına
alıyoruz. Umarım yargı işleyecek. Bütün
STK'lar elele verip zihinsel bozukluğun gideril-
mesi için çalışmalar yapmalıyız.

nDiğer kadın dernekleriyle ortak yürüttüğü-
nüz çalışmalarınız oluyor mu?
Öncelikle bizim derneğimizde erkek çalışlanla-
rımız da var bu söyleyeyim. Biz mücadelenin
omuz omuza kadın erkek birlikte verileceğini
düşünyoruz. Bütün platformlarda yer alıyo-
ruz. Her kesimden olan derneklerden aldığımız
ödüllerin yanı sıra elbette her türlü ortak çalış-
malarda bulunabilir ve birlikte fayda sağlaya-
biliriz. Bizim faaliyetlerimiz kadına yönelik
şiddet ile ilgili her türlü çalışmalarımız geniş
katılımlarla gerçekleşiyor. Kadınlarımızın so-
runlarını dinleyebilmek için çalışma alanlarına
iniyoruz. Başta Ankara olmak üzere 81 ili-
mizde bağlantılarımız var. Talepler doğrultu-
sunda hizmetlerimizi sürdürmeye devam
ediyoruz. 

nSon eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Bu sorunun çözümü için toplum olarak elele
vermeliyiz. Duyarlı insanlarla duyarlı top-
lum.Kadın demek çocuk demek, aile demek,

toplum demek. Kadın güçlü
olursa toplum da güçlü

olurBiz biliyoruz ki
kadın gülerse

dünya
güler.

KADIN GULERSE
DUNYA GULER!

Peki sizin derneğiniz nasıl
örgütleniyor? Bu açıdan der-

nek olarak ne gibi kampanyalar
ve çalışmalar yürütüyorsunuz,

dernek faaliyetlerinizden söz
eder misiniz?

2 buçuk sene önce kuru-
lan Kad�n ve Güç Der-

ne�i (KATGÜ˙DER)
Kurucu Ba�kan�
olarak,  arkada�lar�-

m�zla bu derne�i ku-
rarken tek hedefimiz
kad�nlar�n sosyal ve
ekonomik anlamda
toplumda güçlenmesi,
ailelerin uyum içinde
ya�amas� için gerekli
çabay� göstermek ve
aile ile çocuk için gerekli
deste�i sunmakt�. Bu
güne kadar gösterdi�imiz
hizmetlerle çok yol katet-
tik. Aile Bakanl���n�n kara-
r�yla yeti�tirme yurdundaki
k�z çocuklar�n�n evlerde
büyütülmesi konu-

sunda 2 adet

çocuk evi açarak bu anlamda hiz-
met sunduk. ˙ocuk evlerindeki
k�zlar�m�z 12, 18 ya� grubundan
olu�uyor. Kad�na �iddet meselesi
bu k�zlar�m�zla ha��r ne�ir olduk-
tan sonra, yüreklerimize iyice do-
kundu�unu gördük.
˙ocuklar�m�z�n her türlü gereksi-
nimlerini, sa�l�k, psikolojik, yiye-
cek, giyecek gibi konularda
oldu�u gibi manevi anlamda da
onlara birer anne, abla, karde�
olarak desteklerimizi sürdürüyo-
ruz. K�na gecisini yap�p, gelin etti-
�imiz k�zlar�m�z oldu. Onlarla
beraber a�lay�p, onlarla beraber
güldük. Hepsinin tek ihtiyac�
olan �ey sevgi ve �efkatti,
bunu gördük. �iddet ve
tecavüz gibi elim
olaylar ya�ad�k-
lar� için psi-

kolojilerinin bozuk olmas�, hayata
kar�� ma�dur olmalar�, bakanl���-
m�z�n ve bizim gibi ev sahipli�i
yapan kurum ve kurulu�lar�n,
STK’ lar�n onlar� sevgi ile sarmala-
y�p, e�itimlerini tamamlamalar�na
yard�m etmek ve i� sahibi etmek
için deste�inin giderek artmas�
laz�m. Ayr�ca biz dernek ola-
rak her kesime, engelli
vatanda�lar�m�za, ih-
tiyaç sahibi aile-
lere k�sacas�
bize

BERABER AĞLADIK 

BERABER GÜLDÜK

Türkiye’de okuma yazma
oran� olmayan erkeklerin oran�

yüzde 1 iken, kad�nlar�n oran� yüzde
6. E�itimden yoksun kesim bilinçli ol-

may� bekliyor. Bizde Kad�n ve Güç Derne�i
olarak belediyelerle birlikte, de�erli hocalar�-

m�zla, psikologlar�m�zla beraber anne-baba- çocuk
e�itimi için seferber olduk. Öncelikle �stanbul’da ki bele-

diyelerden ba�lay�p, tüm Türkiye çap�nda bir bilinçlendirme
çal��mas� yapaca��z. Tüm ayd�n kesimi hayat�n her alan�ndaki

bilir ki�ileri toplumumuza kar�� duyarl� olabilmesi için seferberli�e ka-
t�lmaya davet ediyoruz. Önce kendi yak�n çevremizin sorunlar�ndan ba�-

Eğitim için 
seferber olduk

Teknoloji şiddetin neresinde kalıyor sizce?
Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber bilgisayar oyunları, sosyal

medya gibi araçlarla kişilerin ruh halleri ve psikolojileri bozuluyor. Örne-
ğin 18'ini bitiren bir çocuk internetten silah satın alabiliyor. Adli Bilişim
Uzmanı Sayın İsa Altun hocamızın araştırmalarına göre, Türkiye'de her

100 kişiden 12'sinde silah var. Çocuklar bile internet ortamından silah si-
pariş edip, kargolarını kapıdan alabiliyor. Ayrıca sosyal medya plat-
formlarında ruhsatsız silah satan silah kaçakçıları var. Bunun için
ruhsatlı silahlarda her 2 yılda sağlık kontrolü şartı getirmelerini ve

şiddeti tetikleyen bu uygulamalara bir an önce çözüme ka-
vuşturmalıyız. İsa Altun hocamız, yine şiddetle ilgili

madde bağımlılığı ve bilişim suçlarıyla ilgili tüm
Türkiye çapında konferanslar ve semi-

nerler vermektedir. 

18'İNİ DOLDURAN 
SİLAH ALABİLİYOR

BARIŞ 
KIŞ

SÖYLEŞİ

KADGÜÇDER Kurucu Başkanı Fatma Duman, toplumun kanayan yarası olan kadın cinayetleri konu-
sunda bütün kesimlerin duyarlı olmasını istedi. "Emine Bulut cinayetinde kullanılan bıçağın üzerinde
hepimizin toplum olarak izi var" diyen Duman, "Bu sorunun çözümü için el ele vermeliyiz. Kadın
güçlü olursa toplum da güçlü olur. Biz biliyoruz ki kadın gülerse dünya güler" açıklamasını yaptı

Fatma Duman, Dünya Sağlık Örgütü’nün
raporuna göre Türkiye’nin kadına
şiddet konusunda beşinci sırada yer
aldığını belirterek, “Maalesef bu 
istatistikler hepimiz için üzüntü verici.
Ama eğitimle, bilinçlenmeyle bu
sıralamada daha aşağılara
inebiliriz” diye konuştu.


