


2 SALI 4 EYLÜL 2018

YAŞAM

Fatih Mah.Cengiz Topel Cad. No:35 Büyükçekmece

Tel: 0212 881 11 17

ÇINAR ÇİÇEKÇİLİKÇINAR ÇİÇEKÇİLİKÇINAR ÇİÇEKÇİLİKÇINAR ÇİÇEKÇİLİKÇINAR ÇİÇEKÇİLİKÇINAR ÇİÇEKÇİLİKÇINAR ÇİÇEKÇİLİKÇINAR ÇİÇEKÇİLİKÇINAR ÇİÇEKÇİLİK

Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

H astanelerin acil bölümleri son hafta-
larda karın ağrısı ve şiddetli kusma
şikayetleri ile gelen hastalarla dolu.

Peki sizce kaçı gıda zehirlenmesi kaçı mide
enfeksiyonu? Karın ağrısı ile besin zehirlen-
mesi arasındaki farkları gelin birlikte öğrene-
lim. Karnınız feci şekilde ağrıyor. Tuvaletin
kapısına dayandığınızda, aklınızda tek bir
soru var: “Karın ağrımın nedeni virüs gibi bir
şey mi yoksa sadece yediğim bir şeyden mi et-
kilendim?” Görünürde, mide virüsleri ve
besin zehirlenmesi aynı etkileri ve hissi yaratı-
yormuş gibidir. Bu nedenle de karnınız ağrır-
ken aklınıza her iki ihtimalin de gelmesi
normal. İster inanın ister inanmayın, her ikisi-
nin de etkilerinin aynı olması hiç de tesadüf
değil. Hatta bunun tıpta bir açıklaması da
var. Saddleback Memorial Medical Cen-
ter’dan Gastroenterolog Dr. Ketan Shah,
besin zehirlenmesi ile gastroenteritin (mide il-
tihabı) birbirinden ayırt edilebilmesi çoğu
zaman zordur. Çünkü aynı bakteriler ya da
virüsler hem insanlarda hem de besinlerde
yaşayabilir ve bu nedenle de hastalıklar ben-
zerdir. Fakat daha dikkatli incelediğinizde, her
ikisinin de kendine has belirtilerini ayırt edebi-
lirsiniz.

Sebepleri neler?

Mens' Health'in haberine göre, şöyle diyebi-
lirsiniz: “Mesele basit. Besin zehirlenmesinin
nedeni besinler, mide iltihabının nedeni virüs-
lerdir.” Fakat işler sandığınızdan biraz daha
karışık. İlk olarak, benzerliklerinden başlaya-
lım. Ketan Shah, her iki hastalığın da bakteri
ya da virüs kaynaklı olduğunu söylüyor. Ara-
larındaki farkın ayırt edilmesi ise, söz konusu
bakteri ya da virüse nasıl maruz kaldığınızı
araştırmaya başlamanız ile mümkün. Besin
zehirlenmesi, besin kaynaklı bir patojene
maruz kaldığınız zaman oluşurken, mide ilti-

habı ise sadece besinlerden kaynaklanacak
diye bir durum yok. Besinlerin yanı sıra en-
fekte birisine, yüzeye, kıyafete ve vücut sıvıla-
rına maruz kalmanız da mide iltihabına yol
açabilir. Besinlerde görülen en yaygın pato-
jenler arasında norovirüs, Salmonella,

Campylobacter, Clostri-
dium perfringens, E. coli ve
Staphylococcus aureus bulunu-
yor. En yaygın görülenler ise Salmo-
nella ve Campylobacter. Yani, karnınız
ağrımaya başladığı zaman, önce bir geçmişe

dönün ve kendinize son birkaç gün içerisinde
midesinde sorun yaşayan birileri ile temas
kurup kurmadığınızı, metrodan ya da oto-
büsten indikten sonra elinizi yıkayıp yıkama-
dığınızı sorun.

Hangi belirtileri veriyorlar?

Belirtiler söz konusu olduğunda, farklardan
ziyade daha çok benzerlikler ile karşılaşırsınız.
Ketan Shah, hem besin zehirlenmesinin hem
de mide iltihabının ortak semptomlar barın-
dırdığını, bu belirtilerin ise karın krampları,
ateş, üşüme, iştahta azalma, mide bulantısı,
ishal, kas ve eklem ağrısı, kusma ve baş ağrısı
olduğunu söylüyor. Durumun besin zehirlen-
mesi ya da mide iltihabı olup olmadığının an-
laşılması adına bakılacak şey ise,
semptomların belirme süresidir. Patojenlerin
türüne göre, besin zehirlenmesinden kaynak-

lanan semptomlar genellikle ye-
mekten birkaç saat sonra

oluşur. Mide iltiha-
bında ise belirtiler

24-48 saat içeri-
sinde görülmeye
başlanır. Semp-
tomların ne
kadar uzun
sürdüğü de
önemli. Eğer
karnınızdaki
durum birkaç

gün sürüyorsa,
besin zehirlen-

mesinden şüphe-
lenmekten

vazgeçebilirsiniz. Bak-
teriyel, parazitik ya da viral

gastroenteritler, ortalama 1
hafta boyunca devam edebilir. 
HABER MERKEZİ

ZEHIRLENME MI?
ENFEKSIYON MU?
Şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma, ishal... Bu belirtiler hem mide ve bağırsak enfeksiyonunun belirtileri hem de
gıda zehirlenmesinin... "Peki bu iki rahatsızlığı nasıl ayırt edebiliriz?" diye soruyorsanız haberimiz tam size göre

Kahvaltıdan önce 
bu haberi okuyun!
Bilim dünyasından ezberleri bozacak bir araştırma haberi geldi. Bilim insanları, yoğurdun
meme kanseri riskini azaltırken, krem ve çedar peynirlerinin artırdığını ortaya çıkardı

SABAH uyandınız ılık bir duş aldınız ve
kahvaltı sofranızda yok yok... Sağlıklı ol-
duğu için süt ürünlerine ağırlık verdiniz.

Peki bu ürünlerden bazıları sağlığınız açısından za-
rarlı desek ne dersiniz? Medical News Today'in ha-
berine göre; ABD'deki Roswell Park Kanser
Enstitüsü Kanser Önleme ve Kontrol Departma-
nından Dr. Susan McCann liderliğinde yürütülen
çalışmada, meme kanseri teşhisi konulan 1.941
kadın ile sağlıklı 1.237 kadından aylık süt ürünleri
tüketimlerine ilişkin anket sorularını yanıtlamaları
istendi. Sonuçlar, fazla süt ürünü tüketen kadın-
larda meme kanserine yakalanma riskinin yüzde
15 az olduğunu gösterdi. Çalışmaya göre, yoğurdu
fazla tüketen kadınlarda meme kanseri riski yüzde
39 oranında düşerken, çedar ve krem peynirlerini
fazla tüketen kadınlarda meme kanserine yaka-
lanma olasılığı yüzde 53 oranında artıyor. 

252 bin meme kanseri vakası

Habertürk'ün haberine göre, Kanser Önleme ve

Kontrol Departmanı Başkanı Dr. Christine Am-
brosone, "Kadınların süt ürünleri tüketimleri
arasındaki farklılıklar, meme kanseri ile ilişkili
potansiyel risk faktörlerine ilişkin önemli, yeni
bir anlayış sunuyor. Beslenmenin tüm kanserle-
rin yüzde 30'undan sorumlu olduğu düşünülür-
ken, daha fazla araştırmanın, bu riski azaltmak
amacıyla hangi gıdanın daha değerli olduğunu
daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını umuyo-
ruz" ifadesini kullandı. Farklı besin maddelerini
içeren süt ürünlerinin, riski artırarak ya da azal-
tarak kanseri etkileme kapasitesi bulunduğu kay-
dedilen haberde, 2017 yılında 40 bini ölümle
sonuçlanacak 252 bin 710 yeni meme kanseri
vakasına rastlanacağı tahmininde de bulunuldu.
Sonuçları Current Developments in Nutrition
dergisinde yayımlanan çalışma çerçevesinde
2003 ila 2014 yıllarında Roswell Park Veri Ban-
kası'ndan elde edilen veriler incelendi. Kronik
bronşit ve bağırsak kanserini önlenmesine yar-
dımcı oluyor.

1. Kalp hastalıkla-
rından korur.
2. Süt okuldaki
başarıyı artırır. 
3. Enerji verir. 
4. Dişleri korur. 
5. Kilo alımını
önler. 
6. Gebelikte mine-
ral kaybını giderir. 
7. Kemik gelişi-
mini sağlar. 
8. Bağışıklık siste-
mini güçlendirir. 

Sütün diğer
faydaları

Çocuk korkuyu 
modelliyor!

ÜSKÜDAR Üniversitesi NPİS-
TANBUL Hastanesi Uzman
Klinik Psikolog Duygu Barlas,

çocukluk döneminde ortaya çıkan korku-
ların yaş ve gelişim sürecine göre farklılık-
lar gösterebildiğini söyledi. Çocukların
duygusal gelişimleri esnasında çeşitli kor-
kuların ortaya çıkabildiğini belirten Bar-
las, korkuları etkileyen faktörler arasında
zekâ, yaş, cinsiyet, kişilik yapısı ve çevre-
sel koşulların yer aldığını kaydetti. Okul
öncesi dönemde özellikle 2 ila 5 yaş ara-
sında korkuların ebeveynler tarafından
sıklıkla dile getirildiğini ifade eden Barlas,
“Bu yaş aralığında genellikle karanlık,
böcek, köpek, cadılar/hayali varlıklar, gök
gürültüsü ve tek kalma korkuları görül-
mektedir. Çocukların hayal dünyası 3 ila
4 yaş arasındaki oldukça aktiftir. Bu du-
ruma bağlı olarak bu yaş aralığındaki ço-
cukların televizyonda ve masallarda yer
alan kahramanlardan, karanlıktan ve yal-
nız kalmaktan korkmaları olağandır. Bu
korkuların bu yaş aralığında normal
kabul edildikleri çeşitli araştırmalar tara-
fından bildirilmiştir” dedi.

Çocuğa korku aşılamayın

Barlas korkulara sebep olan etmenlerin
çeşitlilik gösterdiğini belirterek “Çocuğu
tehdit ederek korku aşılamak başlıca ya-
pılan uygun olmayan tutumlardan bir ta-
nesidir. Buna en güzel örnek şu olabilir:
“Eğer bir daha böyle yaparsan seni dok-
tora götüreceğim ve sana iğne yaptıraca-
ğım.” Böyle bir tutumun sergilenmesi
çocukta doktor korkusu yaratır. Ayrıca
çocuğa yaşı ile uyumlu olmayan masallar
okumak, film izletmek de korkulara
neden olabilir. Bunların yanı sıra çocu-
ğun başından geçen olumsuz bir olay ya
da deneyim çeşitli korkulara sebebiyet ve-
rebilir. Çocuklar modelleme yolu ile öğ-
rendikleri için model aldığı bir
büyüğünün bir objeden korkmasını da
modelleyebilir.” HABER MERKEZİ

Uzmanlar midenin 
zehirlenmesi 
durumunda hızlı
bir şekilde tepki
vereceğini, mide
iltihabında ise 
bu sürenin 48 saate
kadar çıkabileceği
konusunda 
bilgiler verdi.

Her iki hastalık için de bol su içmek ve
elektrolit seviyesini normal sınırlar içeri-

sinde tutmak önemlidir. Şekerli içecekler-
den ve meyve sularından uzak durun. Bu

içecekler, midenizde işleri daha da kö-
tüleştirebilir ve ishalin artmasına
neden olabilir. Eğer durumla baş
edemeyecek haldeyseniz, mut-

laka doktora görünün. 

Nasıl 
tedavi edilir?

Kahvaltının günün en önemli besin kaynaklarından birisi olduğunu söyleyen uzmanlar, kahvaltıda
yeteri kadar süt ürünleri tüketmeyen insanların, fizyolojik rahatsızlıklarla karşılaşabileceğini söyledi.
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2 019 Mart ayında yapılması muhtemel
yerel seçim öncesi yapılan tartışma-
lardan birisi de ittifaklar.

Son genel seçimlerde AK Parti ve MHP
'Cumhur İttifakı' yaparak CHP, İyi Parti ve
SP'de 'Millet İttifakı' yaparak seçimlerde boy
göstermişlerdi.

HDP ise ittifakların dışında kalmıştı.
Bildiğiniz gibi ülke genelinde Cumhur İtti-

fakı % 53,66 Millet İttifakı % 33,95 HDP
ise yüzde 11.70 oranında oy almışlardı.

Şimdilerde ise bu ittifakları yerel seçim-
lere taşıma telaşları var.

MHP ittifakı yerelde tutmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçti-
ğimiz gün bir açıklamada bulunarak yerel
seçimlerde de AK Parti ile ittifak yapacakla-
rını ve böylece kim nerede güçlü ise orada o
partinin adayının destekleneceğini söyledi.

Bu ittifakı özellikle İstanbul Ankara gibi
kritik illerde ve bu illerin bazı ilçelerinde uy-
gulayacaklarını açıklayan Bahçeli bir şeyi
gözden kaçırıyor.

Bu ilçelerde seçmenler siyasi partilere
değil adaylara oy veriyorlar.

Dolayısıyla bu ittifaklarda 2 artı 2 her
zaman dört etmeye bilir.

MHP'nin gerçek oy oranı yüzde 
4, CHP ile HDP ittifak yapmayacak

24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını de-
ğerlendirerek bir açıklamada bulunan Cum-
huriyet Halk Partisi MYK'sı MHP'nin aldığı
11.10 oy oranının en az yüzde 7'sinin AK
Parti'den gittiğini vurgularken, MHP'nin oy
oranının yüzde 4 olduğunu açıkladı.

CHP aynı zamanda kendilerinden yüzde 3
oranında İyi Parti'ye yüzde 1 oranında da
HDP'ye oy gittiğini açıkladı.

Bu açıklama şayet doğru ise MHP ile AK
Parti'nin yereldeki ittifakından AK Parti'ye
çok fazla oy kaymayacağını söyleyebiliriz.

Bir başka değişle yerelde MHP seçmeni-
nin AK Parti'den daha çok CHP'li adaylara
sıcak baktığını da söyleyebiliriz.

Bu söylediğimizin ciddiyetini
CHP'de görmüş olacak ki dün yaptığı açıkla-
mada CHP'nin HDP ile ittifak yapmayaca-
ğını ifade etti ve şu açıklamada da bulundu:

“Bu seçimlere tabanda mutabakatı sağla-
yacak, bundan önceki seçimlerde AKP’ye,
MHP’ye oy vermiş seçmenin de oyunu alabi-
lecek, en yüksek oyu alacak milleti yapacağı
hizmetlerin en üst seviyede olacak halkın be-
lediye başkanları ile çıkacağız. Gündemi-
mizde ittifak yok. Ben bunu söylüyorum
diyorlar ki yarım ağızla söyledi. O zaman
yarım ağızla söylediğimi düşünenler dudak-
larımı okusun, gündemimizde kesinlikle itti-
fak yok. Bugün şununla, bunula ittifak
yapacak lafının hepsi yerel yönetimlerde yak-
laşan CHP iktidarının korkusuna kapılmış
olan seslerdir” dedi.

HDP seçmeni ikiye bölünecek

Herhangi bir ittifak olmasa da İstanbul il-
çelerinde HDP seçmeni her zamanki gibi
ikiye bölünecektir.

Muhafazakar kesim AK Parti adaylarını
sosyalist kesim ise CHP adaylarını 
destekleyecektir.

Bir başka değişle istanbul ilçelerinde, böl-
gemiz ilçelerde CHP ve AK Parti adaylarını
belirlerken çok hassas davranmalılar.

Aday hem parti kriterlerine uyacak.
Hem etik şartlara uyacak.
İster CHP adayı olsun, ister AK Parti

adayı olsun, bir taraftan MHP ve İyi Parti
gibi sağ/ülkücü seçmenlerin sempatisini ka-
zanacak, diğer taraftan HDP seçmeninin çok
fazla tepkisini çeken aday olmayacak.

Bunu partiler nasıl becerecek, adaylar
nasıl hassas davranacak bilmiyorum ama or-
tada böyle ciddi bir durum söz konusu 
olacak.

Aksi halde bölgemiz ilçelerinde kritik gö-
rünen, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esen-
yurt, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca
gibi yerlerde her an her şey olabilir...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1İttifaklar yerel
seçimde işlemez

3GÜNCEL

Küçükçekmece'de 3 çocuk annesi, 9 aylık
hamile Seher Özayyıldız (28) isimli bir kadın,
sabaha karşı evinde kendini asarak intihar
etti. Genç kadının ölümü yakınlarını yasa
boğarken, cenazenin hastaneden çıkarılışı
sırasında fenalık geçirenler oldu.

E dinilen bilgiye göre, Küçükçekmece'de yaşayan Seher
Özayyıldız, 05.00 sıralarında evinde kendini asarak
intihar etti. Genç kadının eşi, uyandığında fenalık ge-

çirdi. Komşuların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan
müdahalelere rağmen, intihar eden annenin karnındaki
çocuk da kurtarılamadı. Özayyıldız'ın cansız bedeni çevrede
bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Gözyaşları sel oldu

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları, hastaneye akın
etti. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu onlarca kişi has-
tane önünde gözyaşı dökerek feryat etti. Özayyıldız'ın yasa
boğulan yakınlarından fenalık geçirenlerin olduğu da gö-
rüldü. Gözyaşı döken kadınlardan birinin, "O benim çocuk-
luk arkadaşımdı, yengemdi" şeklindeki sözleri dikkat çekti.
Cenazenin hastaneden çıkarılarak cenaze aracına konul-
duğu anlarda yaşanan acının boyutu biraz daha arttı. Genç
kadının intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı. DHA

KENDINI ASTI
HAMILE KADIN

Az daha canından olacaktı

TArlAbAşı'ndA bulunan Be-
yoğlu İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü'nün önünde sabah saat 04:30

sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya
göre yolun karşısına geçmeye çalışan
İhsan Gül'e 34 BKZ 936 plakalı otomobil
çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gül
yaralandı. Kazanın ardından otomobil
kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri
yaralıya müdahale ederken, çarpan araçta
bulunanlar kaza yerine geri geldiler. 3 kişi
oldukları belirlenen şüphelilerin alkollü ol-
dukları iddia edilirken aracın kimin tarafın-

dan kullanıldığı belirlenemedi. 

Ekmeği polis aldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gül'e ilk
müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla
Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gö-
türüldü. Sağlık durumu iyi olduğu öğreni-
len Gül'den geriye ise, sabah kahvaltısı için
aldığı ekmeği kaldı. Polis kazanın ardından
kaçan otomobili Kasımpaşa Stadı'nın ya-
nında bulurken, aracı kullananın kim oldu-
ğunu güvenlik kameralarından
belirleyecek. DHA

0507 117 80 52 Sezai Kütük  
0506 386 15 14 Hakan Tekin
0 (212) 728 50 03 OfİS HaT

GÜVENİN VE GÜLER YÜZÜN ADRESİ 

TEKİN GAYRİMENKUL 
KAZANDIRMAYA
DEVAM EDiYORUZ 

İstanbul’un incisi Silivri’de 310 m2 arsa 39 bin TL 
Yıllık % 20 kâr garantisi ile takas ve vade seçeneklerimiz mevcuttur 

Önce anahtar 
sonra otomobil

Sultangazi'de bir
eve tırmanarak
giren hırsızların
evden aldıkları

anahtar ile 
otomobili çalma
anları güvenlik

kameraları
tarafından 

görüntülendi.
Olayla ilgili 4 kişi

gözaltına alındı

OlAy, Sultangazi Esentepe Mahalle-
si'nde meydana geldi. Saat 04.30 sıra-
larında kiraladıkları otomobille bir

evin önüne gelen hırsızlar önce etrafı kontrol etti.
Binanın yanında bulunan ağaçtan tırmanan iki
hırsız, kapalı olan dükkanın tentenesine çıktı.
Hırsızlardan biri evin balkon kapısının kilidini kı-
rarak içeri girerken, diğer hırsız tentene üzerinde
oturarak gözcülük yaptı.

Herkes uyuyordu

Herkesin uykuda olduğundan emin oldukları
evin yatak odasından otomobilin anahtarının

bulunduğu çantayı alan hırsızlar güvenlik kame-
raları tarafından saniye saniye kaydedildi. Daki-
kalar sonra elinde anahtarın bulunduğu çanta ile
dışarı çıkan şüpheli, gözcülük yapan arkadaşıyla
birlikte tenteneden park halindeki araçların üze-
rine atladı. Daha sonra park halindeki otomobili
çalarak kayıplara karıştı.

Takip sistemiyle buldu

Şikayet üzerine polis hırsızların yakalanması için
çalışma başlattı. Olayın ardından çevredeki gü-
venlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sul-
tangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, kısa sürede hırsızların eşkalini
belirledi. Ekipler yaptığı geniş çaplı inceleme so-
nucunda hırsızların kiralık araçla olay yerine gel-
diğini iki kişinin aracı çaldığını, iki kişinin
hırsızlık sırasında gözcülük yaptığını tespit etti.

Suçlarını itiraf ettiler

Dört şüphelinin Emre Mustafa E., Berat B.,
Muhammet Melih P. ve Yunus Emre Ş. oldu-
ğunu belirleyen polis, Emre Mustafa E. ve Berat
B.'nin eve giren hırsızlar olduğunu, Muhammet
Melih P. ve Yunus Emre Ş.'nin de kiraladıkları
araçla gözcülük yaptığını belirledi. GPRS siste-
miyle otomobilin Gaziosmanpaşa ilçesinde ol-
duğunu tespit eden ekipler, iki taraftan önlerini
kesti. Araçta bulunan Emre Mustafa E., Berat
B., Muhammet Melih P. ve Yunus Emre Ş. göz-
altına alındı. Gözaltına alınan Yunus Emre
Ş.'nin üzerinden 3 adet uyuşturucu hap ile 71
gram skunk adlı uyuşturucu madde çıktı. Berat
B.'nin üzerinden ise çaldıkları aracın anahtarı
çıktı. Uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç, mala zarar
verme ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan
dört zanlı emniyetteki sorguların da suçlarını iti-
raf ettikleri öğrenildi. DHA

Beyoğlu'nda barlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayan İhsan Gül, sabah işten
çıkıp evine doğru giderken Tarlabaşı'nda bir aracın çarpması sonucu yaralandı.
Gül'den geriye, evine giderken aldığı poşet içerisinde ki ekmek kaldı

Tartışmanın sonu kanlı bitti
Çekmeköy Çamlık mahallesi
Akınalp Sokakta meydana geldi.
Cezaevinde görevli astsubay

Aslan S. ile polis memuru Süleyman A.
arasında henüz bilinmeyen bir nedenden

dolayı kavga çıktı. Silahlı kavgada polis me-
muru Süleyman A. olay yerinde hayatını
kaybederken, ölen polisin gardiyan eşi ve
cezevinde görevli astsubay ise yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Pendik'te bir
kuyumcu kur-
yesi aracına

bindiği sırada elinde bu-
lunan çanta kapkaççılar
tarafından alındı. Çan-
tayı bırakmak istemeyen
kurye yaklaşık 100
metre sürüklendi. Kap-
kaççılar 400 bin lira de-
ğerindeki altınla ortadan
kayboldu. Olay saat
11.00'de Pendik Sülün-
tepe Mahallesi 18 Mart
Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Kuyumcuya
bir miktar altın bıraktık-
tan sonra aracına yöne-
len Abdulcelil Ünal,
aracının kapısını açtığı
sırada içinde 3 kişi bulu-
nan bir araç Ünal'ın ya-
nına yaklaştı. Ünal'ın

elindeki 400 bin lira de-
ğerinde altın bulunan
çantayı alan zanlılar
kaçtı. 

Kurye yaralandı

Bu sırada Gnal, kapkaç-
çıların aracına asıldı ve
yaklaşık 100 metresü-
rüklendi. Bu esnada ara-
cın içinde bulunan bir
kişi silahın kabzasıyla
Ünal'ın burnuna vurdu.
Kurye araçtan düşerek
yaralandı. Kapkaççılar
ise altınlarla birlikte orta-
dan kayboldu. İhbar
üzerine bölgeye polis
sevk edildi. Polis şüphe-
lileri yakalamak için ça-
lışma başlattı. Kurye ise
tedavisi için hastaneye
sevk edildi.

28 yaşındaki Seher
Özayyıldız’ın intihar

sebebine ilişkin henüz
net bir bilgi yok.

Seher
Özayyıldız

Sultangazi’de vatandaşların  arabalarını çalan hırsızlar, Asayiş Büro Ekipleri
tarafından modern takip sistemi kullanılarak kısa süre içerisinde yakalandı.

400 bin liralık vurgun

FATİH’TE aracına
binen kişiyi gasp
eden taksici ile arka-

daşı tutuklandı. 28 Ağustos'ta
Fatih Sahil yolunda, KKTC'li
S.G. bir taksiye bindi. Taksi sü-
rücüsü ve yanındaki arkadaşı
KKTC'li S.G.'ye kesici alet gös-
tererek 3 bin 280 lirasını gasp
etti. Olayın ardından taksici ve
arkadaşı kayıplara karıştı. İs-

tanbul Emniyet Müdürlüğü
Güven Timleri Şube Müdür-
lüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı
çalışmalarda F.E.(35) ve
Ö.M.'yi(48) Beyoğlu'nda yaka-
layarak gözaltına aldı. Emni-
yetteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen taksici ve
arkadaşı, çıkarıldıkları mah-
keme tarafından tutuklanarak
cezaevine gönderildi. 

Bu kez taksici gasp etti

Ünal, yaşadığı olayın etkisini
uzun süre atlatamadı
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İ yiden iyiye yaklaşan yerel seçimler
öncesi başta ekonomide olmak üzere
kamuoyu ve piyasalarda yaşanan du-

rumun hiçte iyiye alemet olmadığı şu gün-
lerde dünya da yaşanan gelişmeler de
bunca olumsuzluğun tuzu, biberi olmakta.

Tek adamlar dönemini yaşayan dünyanın
atılan bir twit ile ters döndüğü şu günlerde
diğer bir konuda yaklaşan seçimlerle bir-
likte mevcut başkanların yanı sıra kimlerin
hangi partide aday gösterile bileceği 
konusudur.

Yavaş yavaş ısınan, ısıtılan bu konunun
mevcut başkanları paniklendirirken, 'Belki
beni aday gösterirler' diyerek pusuda bekle-

yenlerde başta twitter yoluyla olmak üzere
çeşitli yollara da adlarından bahsettirmeye
başladıklarını görmekteyiz.

Ve toplum da bu tür çıkışları şimdiden
yakı takibe alarak kimlerin aday edilebile-
ceğini, kimin kazanabileceği yönünde ken-
dilerince tahminlerde bulunup, yelkenleri o
rüzgara göre ayarladıkları da dikkat
çekmekte.

Başta İstanbul olmak üzere büyük şehir-
lerden Ardahan gibi küçük ama stratejik il-
lerde kimlerin aday edileceği, kimin
başkan olacağı yönünde süren tartışmalar
devam ede dursun başta CHP olmak üzere
muhalefetin iktidarın karşısında yine dar-

madağın olduğunu da gör-
müyor değiliz.Ekonomik bu-
nalımda olan piyasalara çare araya ve
hemen her gün yeni önlemlerle dünyanın
parası olan dolarla savaş ilan eden iktida-
rın bunca sıkıntıya karşın hala alternatif
olarak gösterilmesi de dikkat çeken diğer
önemli bir konu..

Yani bu kadar sıkıntı içinde yıpranması
beklenirken yapılan araştırmalarda başta
Başkan Erdoğan olmak üzere AK Partinin
hala puan aldığını ortaya koyan anket

araştırmalarına bakınca yaklaşan yerel se-
çimlerinde de çokta bir şeyin 
değişmeyeceğidir.

Çünkü HDP'nin CHP ve diğer muhalefet
partilerce dışlanması, HDP'nin ise iktidara
karşı olduğunu söyleyip muhalefetle samimi
bir ilişki kuramaması en çok 17 yıllık ikti-
dar olan ve ekonomik dar boğaza rağmen
hala tek alternatif olarak görülen AK Parti-
nin elini rahatlatmakta.

İyi Partinin siyasi orjini gereği iktidara
daha yakın olması ve AK Parti ile MHP'nin
ilişkisini kıskanıp, 'Onu değil, beni al' dediği
bir süreçte yapılacak olan tek ve gerçekçi
şeyin CHP ile HDP'nin gizli kapılara ardın-
dan değil, alenen ve cesurca işbirliğidir yak-
laşan yerel seçimler öncesi mevcut iktidarın
elinde bulunan belediyelerin alınması..

Tabi ki; 'Bu ne kadar isteniyor?!.' onuda
sormamız gereken CHP ile HDP'nin el ele
verip yerelde kurtaracakları samimi ve
ciddi bir diyaloğun tüm sol ve iktidardan
rahatsız kesimleri harekete geçirip bu her
iki partinin etrafından toplayacağına ina-
nan bir seçmen olarak diyorum ki; Eğer siz
öyle uzaktan selamlaşıp, havuz medyasın-
dan korkup yakından temasa geçmeseniz
başkanlık seçiminde olduğu gibi yereli de
şimdiden unutun ve 'Kim belediye başkanı
olacak?' sorusununu, 'AK Partinin adayı
kim olacak? olarak çevirin derim.

Çevrin ki; 17 Yıldır sizin dağınıklığınız-
dan dolayı AK Partinin hem genelde hemde
yerelde iktidar olduğunu ve yaklaşan yerel
seçimlerde de bu durumun değişmeyeceğini
artık anlayın..

Belediye başkanı kim olacak?

YaZıYoRSam SeBeBi VaR

Fakir YILMAZ

K itap Günlerine katılan ta-
rihçi – yazar Sinan Mey-
dan ve yazar Hanefi Avcı,

Belediye Başkan Danışmanı ve
Kitap Günleri Koordinatörü Ta-
rihçi ve Yazar Sacide Bolcan mo-
deratörlüğünde okurlarıyla bir
araya gelerek, keyifli bir söyleşiye
imza attı. Okurlarıyla söyleşide
buluşan tarihçi – yazar Sinan
Meydan, Büyükçekmece Beledi-
yesi Kitap Günleri’nin son derece
önemli ve faydalı bir etkinlik oldu-
ğunu söyleyerek şu şekilde ko-
nuştu: “Bir lider düşünün ki
yanında kütüphanecisini taşısın
gittiği her yere götürsün. Mustafa
Kemal Atatürk yurtdışı gezile-
rinde bile yanında kütüphaneci-

sini de götürüyordu. Anılarını
okuduğunuzda kitap kurdu bir li-
derle karşılaşıyoruz. Mustafa
Kemal Atatürk kitap kurdu bir li-
derdi. Mustafa Kemal Atatürk de-
hasını 5 bine yakın kitap okuyarak
keskinleştirdi. Kitapla açılan kapı
kültürel anlamında baktığınızda
en önemli kapılardan biri. Bu
kitap günlerinin yaygınlaşması
çok güzel” dedi.

Hanefi Avcı da katıldı 

Tarihçi – yazar Sinan Meydan’ın
söyleşisinden sonra eski Emniyet
Müdürü ve yazar Hanefi Avcı ile
bir araya gelen Büyükçekmeceli-
ler, Avcı’nın kitapları ve hakkında
keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Söyleşinin son bölümünde kendi-
sine yöneltilen soruları cevapla-

yan Avcı’ya vatandaşlar büyük ilgi
gösterdi. Söyleşilerin ardından
Sinan Meydan ve Hanefi Avcı,
okurları için kitaplarını imzaladı.

Kültür dolu zamanlar

Her gün kitap standlarını ziyaret
ederek çok sayıda yazar ve kitap-
larla bir araya gelen Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Kültür ve sanat dolu
günlerimizi büyük Büyükçekmece
ailemle paylaşmaktan büyük mut-
luluk duyuyorum. Birbirinden
önemli yazarlarımızı Kitap Gün-
leri’nde ağırlıyoruz. Kitapsever-
lerle bir araya gelip kültür ve
sanat dolu günler paylaşıyoruz.
Herkesi Büyükçekmece Belediyesi
2. Kitap Günleri’ne 
bekliyoruz” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi 2. Kitap Günleri'nde konuşan tarihçi ve yazar
Sinan Meydan, Atatürk'ün kitap sevgisinden söz etti. Meydan, “Atatürk
gerçek anlamda bir kitap kurduydu, okumayı çok severdi” diye konuştu

ZEYNEP VURAL
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Söyleşilerin ardından başlayan
Salsa ve Tango gösterileri gerçek-
leşti. Gecenin finalinde ise gerçek-
leştirilen Jazz Gecesi,
Büyükçekmeceliler tarafından

yoğun ilgiyle karşılandı. Zaman
zaman sanatçı Suat Suna’nın da
eşlik ettiği Suami Ramirez muhte-
şem jazz performansı ile geceye
damgasını vurdu.

Büyükçekmece’de caz havası

ümrAniye’nin çeşitli noktalarında esnaf ve cami
cemaatiyle bir araya gelen Başkan Hasan Can, bu
kez Dudullu Mahalle esnaflarını dolaşarak, çalı-

şanlarla sohbet etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Esnaf-
lar ise Başkan Hasan Can’ın ziyaretinden dolayı memnun
olduklarını ifade ettiler. Balıkçı sezonunun açılmasıyla birlikte
Dudullu Bölgesi’ndeki balıkçı esnafları da ziyaret ederek ha-
yırlı, bereketli bir sezon dileyen Can, “İnşallah denizlerimiz-
deki bereket sofralara kadar gelir” temennisinde bulundu.
Esnaf ziyareti sırasında Başkan Hasan Can’a, AK Parti Üm-
raniye İlçe Başkan Yardımcısı İmdat Köseoğlu, Ümraniye Be-
lediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, Ümraniye
Belediye Meclis Üyesi Ali Yazlı ve AK Parti Ümraniye Aşağı
Dudullu Mahalle Başkanı Orhan Ergün eşlik etti.

Öncelik vatandaşın

Gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından konuşan Can, “Bizim
için öncelik her zaman vatandaşın. Onların istek ve taleplerini
gerçekleştirmek, nihayete kavuşturmak dışınd bir amacımız
yok. Biz yerel yöneticiler olarak bugün varız yarın yokuz.
Bizim maksadımız görevde olduğumuz zaman süresince en iyi
hizmeti vermek” diye konuştu.  TÜRKAN ERVAN

Bugün varız yarın yokuz
İlçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, kendileri için önceliğin her zaman Ümraniye halkında
olduğunu söyledi. Can, “Biz bugün varız yarın yokuz. Bizim maksadımız görevde olduğumuz zaman süresince en iyi hizmeti vermek” dedi

küçükçekmece Beledi-
yesi’nin geleneksel hale getir-
diği Amatör Spor

Kulüplerine Malzeme Yardımı Töreni
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Törene Küçükçekmece
Belediye Başkanı Temel Karadeniz,
Amatör Spor Kulüpleri Destekleme
Dernek Başkanı Seymen Gençtürk, İlçe
Müftüsü Mustafa Temel ve çok sayıda
sporcu katıldı. Küçükçekmece Belediye
Başkanı Temel Karadeniz, gençlerin
sporla iç içe olmasını çok önemsedikle-
rini ifade ederek, gençlerin enerjilerini
doğru şekilde kanalize etmenin en

güzel yolunun spor olduğunu belirtti

800 bin liralık çek

Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Der-
neği Başkanı Seymen Gençtürk ise Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel
Karadeniz’e spora ve sporcuya verdiği des-
tekten dolayı teşekkür etti. Törende Başkan
Karadeniz, amatör spor kulüpleri yönetici-
lerine 800 bin TL’lik maddi yardım çekini
teslim etti. Spor kulüplerine, spor ekip-
manları ve maddi yardımlarıyla destek
olan Küçükçekmece Belediyesi binlerce
gencin spora teşvik edilmesine katkı sağla-
yacak. SEDEF KABAK

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
gençlerin sporla iç içe olmasını çok önemsediklerini ifade
ederek, gençlerin enerjilerini doğru şekilde kanalize 
etmenin en güzel yolunun spor olduğunu belirtti

Başkan nasihat verdi

Ustalar için geri 
sayım başladı

zeytinburnu Belediyesi
tarafından bu yıl 6’ncısı
düzenlenen “Geleceğin

Ustaları” Geleneksel Sanatlar Tasa-
rım Yarışması başlıyor. Her yıl yüz-
lerce ustanın ve eserin geleceğe
kazandırıldığı yarışmada, geleneksel
sanatlara karşı artan ilginin devamı-
nın sağlanıp sanata gönül veren in-
sanların bir araya getirilmesi
amaçlanıyor. İslam sanatları olarak
da bilinen hüsn-i hat, tezhip, minya-
tür, ebru, cilt ve çini alanında düzenle-
nen “Geleceğin Ustaları” Geleneksel
Sanatlar Tasarım Yarışması’na son
katılım tarihi 16 Aralık 2018 Pazar.
Yarışmaya sadece bir eserle ve bir
dalda katılabilecek olan ustalar, eser-
lerini 15 Kasım-16 Aralık 2018 tarih-
leri arasında teslim edebilecek.

Tören yapılacak

24-29 Aralık 2018 tarihleri arasında
seçici kurulun toplanacağı yarışmada,
sonuçlar 31 Aralık 2018 Pazartesi
günü açıklanacak. Detaylı bir eleme-
nin ardından dereceye girmeye hak
kazanan sanatkarların ödül ve sergi
töreni ise 19 Ocak 2019 Cumartesi
günü gerçekleştirilecek. Uluslararası
katılıma da açık olan yarışmaya her-
hangi bir yaş ve eğitim sınırı olmaksı-
zın tüm amatör ve profesyonel
sanatçılar katılabiliyor. Her yıl farklı
bir temayla sanatseverlerin karşısına
çıkan geleceğin ustaları, bu yıl sanat-
çılar serbest bir konuyla sanatseverle-
rin karşısına çıkabilecek. 6 ayrı dalda
ilk 3 dereceye giren isimlere para
ödülü de verilecek. DHA

Sinan
Meydan

Hasan
Can

İlçe halkıyla bir araya gelen Başkan Can, “Bizim için öncelik sizsiniz. Siz isteyeceksiniz biz de yapacağız” diye konuştu.

Temel
Karadeniz

Temel Karadeniz, gençlere her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını belirterek, “Onlar
yeter ki spor yapmak istesinler. Biz bu anlamda elimizden geleni yapar, destekleriz” dedi.

Mustafa
Kemal
Atatürk
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HALKIN AVUKATI

B u yıl 5.’si düzenlenen Beylikdüzü
Barış ve Sevgi Buluşmaları, 4.gü-
nünde sinema ve edebiyat dünyasının

sevilen isimlerini İstanbullular’la buluşturdu.
Sahaf  Festivali kapsamında düzenlenen
Sahaf Söyleşilerinde, Listesiz Kitap Meza-
tı’nın ardından “Edebiyat ve Sinema” konusu
hakkındaki fikirlerini paylaşan Ahmet Müm-
taz Taylan ve Hakan Günday keyifli bir sohbet
gerçekleştirdi. Yekta Kopan’ın moderatörlü-
ğünde gerçekleşen Çardak Altı Sohbetleri’nin
bu akşamki konukları Ahmet Ümit ve Levent
Üzümcü ise “Çocuk ve Eğitim, Evrensel Eği-
tim”konulu söyleşide, eğitimin çocuğun hayal
gücünü besleyen, zenginleştiren nitelikte ol-
ması gerektiğine vurgu yaptılar. Moderatör
Yekta Kopan da gençlere, dayatmayla yasak-
lanan hiçbir şeye boyun eğmemelerini 
tavsiye etti. 

Sanat soru anahtarıdır 

Sahaf Söyleşileri’nin “Edebiyat ve Sinema”
konulu söyleşisinin konuklarından Ahmet
Mümtaz Taylan, konuşmasında, edebiyatın ve
sözün hiçbir zaman bitmeyeceğine vurgu ya-
parak “Tüm önermeler dönemseldir. Sanatın
hiçbir dalının ödevi yoktur. Soruları sormak
önemlidir. Sanata ödev yüklemek eski bir
şey… Sanatın meseleleri işaret etme ve tartış-
tırma gibi bir işlevi olabilir. Sanat, çözümler
söylemez; ama yanlış olanı işaret eder. Sanat
soru anahtarıdır, cevap anahtarı değildir.”
dedi.  

Neden diyebilmek lazım

“Ebebiyat ve Sinema” ko-
nulu söyleşide, dinleyi-
cilere “Sahip
olduğun düşünce-
nin yüzde kaçı
senin düşüncen,
yüzde kaçı top-
lumun düşün-
cesi?” sorusunu
yönelten Gün-
day, “Birinin sizi
uyutmasına izin
verirseniz asla
kendi rüyanızı gö-
remezsiniz.” dedi.
Çocuk eğitimine dair
dinleyicilere, çocukla-
rına, okumayı öğrenir öğ-
renmez birbirine taban tabana

zıt iki farklı kitap okutmalarını tavsiye eden
Günday, “O zaman çocuk bu çelişkiyi fark
edip ‘Neden?’ diye soracaktır. Neden, cümle-
nin başı ve sonunu çocuk, kendi getirecektir.”
diye konuştu. 

Yazmayı planlamıyorum

Yazma serüvenine dair anektodları da sami-
miyetle dinleyicilerle paylaşan Günday, konuş-
masında “Neren ağrıyorsa ve hangi soruyu
biliyorsan oradan başlayacaksın. Yarın ne ya-
zacağımı bilmiyorum. İşin güzelliği de bu-
rada… Planlamaktan hiç hoşlanmıyorum, hiç
de hoşlanmadım. Ben, bankaya girdikten
sonra bankayı soymaya karar verenlerdenim.
Yanıtları olan edebiyatla değil, soruları olan
edebiyatla ilgileniyorum.” ifadelerine yer verdi. 

Her kitap bir hayat 

Bu yıl “Eğitim” temasıyla gerçekleşen Çardak
Altı Sohbetleri’nin konuklarından Yazar
Ahmet Ümit, “Çocuk ve Eğitim” konusunun
enine boyuna tartışıldığı söyleşide, çocuk eğiti-
minde “Onu yap, bunu yapma” demek yerine,
çocuğu kendi doğrularını bulması için yürek-
lendirmenin ve ona kendi fikirlerini oluştur-
ması için fırsat vermenin önemine dikkat çekti.
Her sanat eserinin hayata tutulmuş bir ayna
olduğunu söyleyen Ahmet Ümit, “Hayal ede-
mezseniz umudu kaybedersiniz. Yaşamak için
hayal etmek gereklidir. Eğer edebiyattan, sa-
nattan korkarsanız her şey sakat gidecektir.
Çocuklar da sanatla ilgilenmezse hayatı bil-
meleri çok zor. Çünkü sanat, hayata hazırlar.”

dedi. Söyleşide, yazarlık serüvenine
nasıl başladığını da dinleyici-

lerle paylaşan Ahmet
Ümit “Yazar olmak

aklımın ucundan
bile geçmiyordu.

Rastlantı so-
nucu yaz-
maya
başladım ve
yazdıklarım
beni eğit-
meye baş-
ladı.
Yazmaya

başladığın
anda öğren-

meye başlıyor-
sun. Yazarlıkta

hazır olmak, yaz-
maya başlamaktır.”

diye konuştu. 

BARIŞ KIŞ

E y devlet, ey hükümet, ey ahali, ey vatan-
daş ve ey Türkiye, Halk Bank soygununa
susacak mıyız?

Bunun hesabını kim soracak?
Halk Bank’ta olup bitenlere oldum olası aklım

ermiyor.
Bir zamanlar Halk Bankası Genel Müdürü

Süleyman Aslan’ın evinde ayakkabı kutularında,
kasalarda dolarlar bulundu. Kimileri, “kumpas”
dedi, “Polisler koymuş” dendi. Adam yargılandı
ve sonunda, Evde bulunan paralar faizi ile bir-
likte iade edildi.

Evde demetler halinde bulunan yeşil dolarlar
için, “İmam Hatip Lisesi yapımı için” dediler.
Bir ara, “Bosna da Üniversite kurulacak. Onun
için toplanan paradır” denildi.

Sonra ne İmam Hatip Lisesini gördük, ne de
Bosna da yaptırılacak Üniversiteden bir haber
alamadık. Bilen bilgisi olan varsa bizleri aydın-
latırsa mutlu oluruz.

Burada garibime giden bir banka genel müdü-
rünün bankası dururken paraları evinde sakla-
masıydı. Ne için evde saklanıyordu, ev daha mı
güvenliydi bilemem.

Arkasından Aynı bankanın genel Müdür Mua-
vini Mehmet Hakan Atila Amerika da gözaltına
alındı. “Rıza Zarrap’ın para aklamasına yar-
dımcı oldu. Amerikan menfaatlerine uygun ol-
mayan fiilde bulunda” filan denildi.

Yargılandı hapis cezasına çarptırıldı. Sanıyo-
rum önümüzdeki yıl serbest kalacak.

Sonra ne olacak ne yapacak bilemiyorum. Ay-
rıca Amerika dan bu işlemler için Halk Banka-
sına ayrıca yüklü bir cezanın beklendiği de
söyleniyor.

Şimdi gelelim aynı bankanın birkaç gün önce
gece yarısı operasyonu ile soyulmasına.

Nasıl oluyor da yarım saat içinde, serbest pi-
yasada dolar 6 lira 50 kuruş iken, bin 763 müş-
teri 3.72Tl. den 4.6 milyon dolar alıyor.

Bunu bankanın şimdiki Genel Müdürü Osman
Arslan NTV de açıklıyor. Açıklama da yer alan
bilgiler vatandaşın gazını almak, kargaşayı önle-
mek için mi? Bilinmez.

Güya hesaplar incelenmiş, döviz alanların he-
sapları dondurulmuşmuş.

Doğru olmasını temenni ederim.
Bak arkadaş!..
Şu, ya da bu, bir bankaya gece yarısı operas-

yon yapılıp, operasyon demektense soygun ve
vurgun demek daha doğrusu.

1763 kişi birden 32 dakikada Halk Bankasını
yağmalamaya başlıyor. Yağma Hasanın böreğin-
den kim ne kadar pay aldı bilmiyoruz.

Arzumuz, Devletin, Hükümetin, halka, millete
Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan tüm insanlara
ve dünyaya bu vurgunu ve soygunu kimlerin yap-
tığını açıklaması ve bunun hesabını sormasıdır.

3.72 den doları al 6 lira 50 kuruştan sat.
Aradaki kazanç dolar başına 2 lira 78 kuruş.

Hadi bakalım Genel Müdürün açıklamasına
göre 4. 6 milyon dolarla, 2.78’i çarpın vurgun ve
soygunun büyüklüğünü anlayın.

Bu yenilir yutulur bir soygun değildir. Banka-
nın açıklamasına göre, hesapta yazım hatası ol-
muşmuş, sonra fark edilip katılmışmış ama her
neyse bu fırsattan kimler yararlandı veya yarar-
lanmaya kalktı bankadan birileri bu işlemi bile-
rek mi yaptı veya yaptırdı ise, bu fırsatçıların
adları teker teker açıklanmalıdır.

Kamu vicdanın rahatlaması için de, gereği ya-
pılmalıdır.

Ayrıca açıklanmalıdır ki, biz vatandaşlarda bu
insanları tanıyalım ve onlar tarafından soyulma-
mak ve dolandırılmamak için tedbirler alalım.

Bu işlemi Sn. Başkan mı başlatacak, Cumhu-
riyetimizin Savcıları mı? Görev kiminse bizler,
yani Cumhurlar bilgi, hak, hukuk ve adalet 
bekliyoruz…

İSTANBUL

Halk Bankası vurgununun
hesabı sorulacak mı?

Ünlü Oyuncu Levent Üzümcü ise konuşmasında, ço-
cukların büyüklerin birer kopyası olduğuna dikkat çeke-
rek “İlk önce hepimiz kendimizi geliştirmeliyiz. Davranış

ve sözlerimizle çocuklara örnek olmalıyız. Kendi hayal dün-
yamızı geliştirmeliyiz ki çocuğumuzun da hayal gücünün ge-
lişimine katkıda bulunabilelim.” şeklinde konuştu. Söyleşi

sonunda konuklara teşekkür eden Beylikdüzü Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, çiçek takdimini CHP İstanbul
Milletvekili Turan Aydoğan ve CHP İstanbul İl Başkanı

Canan Kaftancıoğlu ile birlikte yaptı. Söyleşinin ar-
dından sahneye çıkan Derya Uluğ, perfor-

mansıyla kendisini dinlemeye gelen
İstanbullular’ı büyüledi. 

Kendimizi 
geliştirelim

istanbul’un  özeti

BEYOGLU
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nda
ikamet eden vatandaşların köylerine gidip, evlerinde ziyarette bulundu.
Demircan, “İstanbul Türkiye’nin özeti. İstanbul’un özeti de Beyoğlu.
Her yıl mutlaka vatandaşlarımızın yaşadığı vilayetlerden köylerine
kadar gidip Sıla-i Rahim yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Ahmet Misbah De-
mircan Beyoğlu’nda

ikamet eden ve yaz aylarında köyle-
rine giden vatandaşları ziyaret etti.
Giresun’un Çamoluk İlçesi, Alucra,
Şebinkarahisar ilçesini; Çakılkaya,
Arda, Karabörk, Aktepe, Suyurdu,
Topçam ve Çamlıyayla köylerini zi-
yaret etti, vatandaşların evlerinde
misafir oldu. Demircan köylerde va-
tandaşlarla sohbet etti ve köy lezzet-
lerini tattı. Çamlıyayla ziyaretinde
yaylada vatandaşlarla buluşan De-
mircan, vatandaşlarla birlikte ateşin
başında oturup sohbet etti. Çamo-
luk Belediye Başkanı Musa Varıcı ve
Beyoğlu AK Parti İlçe Başkanı
Harun Muş da ziyarete eşlik etti.

Zurnayla karşıladılar

Daha sonrasında Şebinkarahisar’a
giriş yapan Demircan’ı davul ve zur-
nayla karşıladılar. Köy kıraathane-
sine geçen Demircan, vatandaşlarla
sohbet ettikten sonra onlarla birlikte
horona eşlik etti.

Giresun'a kadar gitti 

“Köylerine gittiğinizde evlerinde sizi
ağırlamış kadar mutlu
oluyorlar”Beyoğlulu hemşehrilerini
ziyarette bulunan ve geziden bahse-
den Beyoğlu Belediye Başkanı

Ahmet Misbah Demircan, “İstanbul
Türkiye’nin özeti. İstanbul’un özeti
de Beyoğlu. Her yıl mutlaka vatan-
daşlarımızın yaşadığı vilayetlerden
köylerine kadar gidip Sıla-i Rahim
yapıyoruz. Onları orada ziyaret edi-
yoruz. Bu atmosfer onları çok
mutlu ediyor. Bu sene ayın sonunda
Rize’den başladık ve Giresun’a gel-
dik. Giresun’da önce Çamoluk’a
geldik, şimdi Alucra’dayız. Şebinka-
rahisar’a geçeceğiz. Yarın yine Gire-
sun’un merkezinden Ordu
üzerinden İstanbulumuz’a geri dö-
neceğiz. Çok güzel bir ilgi alaka olu-
yor. Çünkü insanlar muhabbeti,
misafiri evde ağırladıklarında hisse-
diyorlar, ama köylerine gittiğinizde
evlerinde sizi ağırlamış kadar mutlu
oluyorlar” diye konuştu.

Biz Beyoğlu sakiniyiz

Beyoğlu Belediye Başkanı Demir-
can’ın ziyaretlerinden memnun ol-
duğunu dile getiren Hacı Cıvız, “Biz
zaten Beyoğlu’luyuz. İstanbul’da da
Beyoğlu’nda oturuyoruz. Bizi,köyü-
müze gelmesiyle onurlandırdı. Kö-
yümüze devamlı gelmesini
bekliyoruz. Geldiği için de tüm arka-
daşlara teşekkür ediyoruz. Başkanı-
mızın köyümüze ziyaretlerinden
dolayı da gururluyuz. Her zaman
bekliyoruz” dedi.

rize’nin Sütlüce köyünde düzenle-
nen 8’inci Geleneksel Sütlüce Festivali
de renkli görüntülere sahne oldu. Ka-
radeniz’in en meşhur lezzetlerinin gö-
rücüye çıktığı festivale de katılan
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan, hemşehrileri tara-
fından sevgiyle karşılandı. Hemşehri-
leriyle bol bol vakit geçiren Demircan,
festivalin ardından çay topladı. De-
mircan, “Beyoğlu’nda yaşayan, Ana-
dolu’dan gelmiş, göç etmiş insanları

köyle-
rinde
bulmanın
da ayrı bir
iletişimi var.
Onları mekan-
larında ziyaret etmek
de çok anlamlı. Bu çerçevede Rize’de-
yiz. Bütün Türkiye’deki vatandaşları-
mıza “Rize’yi mutlaka bir görün”
çağrısını da yapmak istiyorum” diye
konuştu.  HABER MERKEZİ

Rize'de çay topladı

Muhtarlar köprü oluyor
Kartal'daki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Altınok Öz,
“Muhtarlıklar mahalle halkıyla belediye arasında köprü oluyor, iletişimi ve sorunların
çözümünü kolaylaştırıyor. Biz de bunu bilerek bu tarz toplantıları sık sık yapıyoruz” dedi

kartal Belediyesi Ekolojik Eğitim
Çadırı’nda gerçekleştirilen kahvaltılı
toplantıya Kartal Belediye Başkanı

Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcıları; Hüseyin Tozkoparan, Mustafa
Fehmi Okay, Gökhan Yüksel, Cengiz Türkmen,
Karyapsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis
Üyesi Mustafa Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis
Üyesi Mehmet Tirgil ve Kartal’daki mahalle
muhtarları katıldı. Eylül 2018 oturumunun açılı-
şında konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr.
Altınok Öz, 9 yıldır her ay düzenlenen Muhtarlar
Toplantısı’nın önemine vurgu yaparak yönetimin
en önemli kademelerinden biri olan muhtarlarla
115. kez bir araya geldiklerini hatırlattı. Muhtar-
lardan gelen taleplere önem verdiklerini belirten
Başkan Altınok Öz, sorunları dinlemeye hazır ol-
duklarını vurguladı.

Yeşili önemsiyoruz

Toplantının bundan sonraki bölümünde Kar-
tal’daki 20 mahalleden toplantıya katılan muh-

tarlar, mahallelerindeki sorun-
ları, görüş ve önerilerini ilete-
rek konuşmalarını
gerçekleştirdi. Toplantının
sonuç bölümünde konuşan
Kartal Belediye Başkanı Op.
Dr. Altınok Öz: “Göreve gel-
diğimiz günden bu yana, do-
ğayı koruyarak ve ilçemizdeki
yeşil alan sayısını ciddi
oranda artırarak çalışmaları-

mızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Bayram Demir-
kol Parkı’na bin kişi geliyor. Bazı günlerde ise bin
kişinin üzerinde oluyor bu sayı. Sadece Kar-
tal’dan da değil İstanbul’un her ilçesinden insan-
lar, Adalar ve deniz manzaralı parkımızın
güzelliklerini görmeye, burada nefes almaya geli-
yor. Bu da İstanbulluların yeşil alana olan açlı-
ğını, özlemini, hasretini gösteriyor. Biz, Kartal
Belediyesi olarak bundan sonra da vatandaşları-
mızın yeşil alan konusundaki hasretini dindir-
meye devam edeceğiz” dedi. TÜRKAN ERVAN

Altınok Öz

Kayapark Emirgan’ı

sollayacak
Başakşehir'in Kayaşehir semtinde
hayata geçirilen 1 milyon 267 bin
metreküp büyüklüğündeki Kaya-

park'ın ilk etabında çalışmalar tüm hızıyla sürü-
yor. İstanbul'un en büyük korusu Emirgan'dan 3
kat daha büyük olacak Kayapark'ın ilk etabı yıl
sonunda hizmete açılacak.

2020'de bitecek

Toplam 5,5 kilometre uzunluğunda ve 4 etaptan
oluşan Kayapark, 1 milyon 267 bin metrekare
yeşil alanı ile İstanbul’un en büyük korusu Emir-
gan’dan (441 bin metrekare) 3 kat daha büyük
olacak. Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye
doğru uzanacak Kayapark’ta; koru alanları,
parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme
ve piknik alanları, seyir terasları, konser, sergi ve
festivallerin düzenleneceği alanlar yer alacak.
Proje 2020 yılında bitirilecek. YAKUP TEZCAN

Demircan, il dışındaki Beyoğlu halkıyla memleketlerinde buluştu.

Ahmet Ümit,
yazar olma

hevesine sahip
gençlere

“Bol bol okuyun
ve hayal kurun”

tavsiyesinde 
bulundu
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UMUT EDEMEZ 
Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında
düzenlenen Edebiyat ve Sinema isimli söyleşiye katılan
polisiye kitapların ünlü yazarı Ahmet Ümit, gençlere seslendi.
Ümit, “Hayal etmeyen umut edemez” diye konuştu 

HAYAL ETMEYEN
UMUT EDEMEZ 
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M obil oyun oynayarak para kazanma vaa-
diyle yola çıkan ve kısa sürede çok sayıda
üye toplayan 'Çiftlik Bank' isimli sanal

saadet zinciri, Türkiye'nin en büyük çiftliklerini
kurma iddiasıyla gösterişli etkinlikler düzenlemişti.
Şikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ta-
rafından başlatılan incelemeler sırasında şirketin 25
yaşındaki CEO'su, 'Tosuncuk' lakabıyla da bilinen
Mehmet Aydın, yaklaşık 80 bin kişiden topladığı
500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına
kaçmıştı. Uruguay'a kaçtığı öne sürülen firari CEO
Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

20 bin dirhem bahşiş

CEO Mehmet Aydın'ın dolandırdığı paraları nasıl
harcadığını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Gö-
rüntülerde, Dubai'nin en lüks mekanlarından birinde
görülen Aydın'ın yanında bir kadın olduğu ve garsonla-
rın kendileriyle özel olarak ilgilendiği görülüyor. Gar-
sonların sunduğu içkiyi içen Aydın ve beraberindeki
kadının, oldukça keyifli oldukları görüntülere yansıyor.
Aydın'ın masada toplam 90 bin TL'ye tekabül eden, 30
bin dirhem hesap, 20 bin dirhem bahşiş ödemesi yap-
tığı öğrenildi.

Kıbrıs'ta kumar oynamış

Ortaya çıkan bir diğer görüntü ise, şirketin paraları ka-
çırdığı ilk yer olarak düşünülen Kıbrıs'tan. Firari

CEO'nun kaçtığı ilk günlere ait olduğu ait olduğu öğre-
nilen görüntülerde Mehmet Aydın, Kıbrıs'ın en büyük
kumarhanelerinden birinde poker oynuyor. Firari CEO
Aydın'ın, Uruguay'da çekildiği öne sürülen, Ferrari ile
kırmızı ışıkta beklediği ve daha sonra otomobiliyle
adeta şov yaparak uzaklaştığı anlara ait görüntüler ko-
nuşulmuştu. Lüks otomobil merakı olan Aydın, Ferra-
ri'nin yanı sıra çok sayıda lüks araç almış. Kardeşiyle
birlikte yurtdışına kaçan ağabey Fatih Aydın ise ülke
ülke geziyor. Aydın, Hong Kong'ta çektiği bir fotoğrafı
sosyal medya hesabından
paylaşıyor. 
DHA

KANATÇI MUHTAR HALİS
Beylikdüzü'nden kanatçı sektörünü Türkiye ve Avrupa'ya
yayan adam. Kanatçı Muhtar Halis şimdi Beylikdüzü
Spotçular Çarşısı teras katta hizmetinizde...

Adres: Beylikdüzü E-5 üzeri TÜYAP yanı Kuledibi 
Spotçular Çarşısı Teras Kat İSTANBUL

Rezervasyon: 0 212 872 00 74 - 76
Kanatçı Muhtar Halis

ET & MANGAL

Türk müziğinin usta sesleri her cuma ve cumartesi akşamı canlı performansla sizlerle...
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pegasus Havayolları Uçuş
İşletmeden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olan öğretmen

kaptan pilot Reha Özdemir, Bodrum-İstan-
bul arasında son uçuşunu yaparak aktif uçuş
hayatına noktayı koydu. Toplam 22 bin saat-
lik uçuş hayatını Bodrum-İstanbul seferinin
sonunda noktalayarak gökyüzüne veda eden
Pegasus Havayolları Uçuş İşletmeden So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Reha
Özdemir için özel bir karşılama töreni
düzenlendi. Kaptan pilot Özdemir, İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ailesi, şirket
yöneticileri ve mesai arkadaşları tarafından
karşılandı.

Plaket verildi

Özdemir’i son uçuşu sonrası karşılayanlar
arasında Pegasus Havayolları Genel
Müdürü Mehmet Nane de yer aldı. Genel
Müdür Mehmet Nane, uçuş sonrası düzen-
lenen veda töreninde Özdemir’e plaket verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 1973 yılında giren
Reha Özdemir, ordudan ayrıldıktan sonra
sivil havacılık sektörüne adım attı. Özdemir,
Öğretmen ve kontrol pilotu olarak binlerce
saat uçup çok sayıda pilot yetiştirdi. DHA

Çiftlikbank ile 80 bin kişiden dolandırdığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçan,
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dubai'de
bir kadınla lüks bir mekanda görüntülenen Aydın'ın 90 bin lira hesap ödediği öğrenildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Fiyat istikrarı açısından zorluk ve risklerin farkındayız" dedi.
Bakan Albayrak açıklamasının devamında "Para politikası çerçevesinde tedbirlerin alınacağından 
eminiz. IMF'ye başvurma planımız yok, yabancı yatırımcı çekmeye odaklandık" diye konuştu

TOSUNCUK’UN
KEYFI YERINDE

Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, örtülü ser-
maye kontrolü gibi piyasa

dışı uygulamalara başvurmayı geçmiş
dönemde olduğu gibi bugün de dü-
şünmediklerini ve düşünmeyecekle-
rini söyledi. Reuters'a verdiği
söyleşide Albayrak, swap piyasasın-
daki düzenlemelerin "örtülü sermaye
kontrolü" algısı yaratabileceği değer-
lendirmelerinin hatırlatılması üzerine,
"Ülke olarak piyasa dışı uygulamalara
başvurmayı geçmiş dönemde olduğu
gibi bugün de başvurmayı düşünme-
dik ve düşünmeyeceğiz. Kriz dönem-
lerinde bile böyle bir uygulamaya
başvurmayan bir ülke olarak küresel
sermaye piyasalarında yer almaya
devam edeceğiz" dedi.

Asla taviz vermeyeceğiz

Finansal piyasalarda istikrarın sağlan-
masının tüm ekonomik aktörler ve fi-

nansal sistem açısından kritik önemde
olduğunun altını çizen Albayrak, "İkti-
sadi temellerden kopuk fiyat hareketle-
rinin ve sıradışı oynaklıkların finansal
sisteme verebileceği zararların önüne
geçilmesi hükümetlerin ve düzenleyici
kurumların sorumluluğudur. Swap pi-
yasasındaki düzenlemeye de bu yönde
bakılmalıdır. Türkiye uluslararası piya-
salara entegre bir ekonomidir, serbest
piyasa uygulamalarından asla taviz
vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Etkili adımlar atılacak

"Swap hamlesi, TCMB VİOP adımı
gibi tedbirlerin Türk piyasalarının
uluslararası piyasalar ile bağını zayıf-
lattığı değerlendirmesi var. Bu konuda
endişe taşıyor musunuz?" sorusuna
Albayrak, "Tüm bu düzenlemelere
tekil önlemler olarak değil, bir finansal
mimarinin ilk ama etkili adımları ola-
rak bakmak daha doğru bir yaklaşım

olacaktır. Ülkemiz piyasaları küresel fi-
nansal piyasalarla yakın ve derin bir
ilişki içerisindedir" dedi.

Piyasaya duyurduk

"Atılan son adımlar finansal piyasala-
rın derinleşmesine ve küresel piyasa-
larla daha sağlıklı ve istikrarlı bir bağ�
kurulmasına yönelik adımlardır" diyen
Albayrak, "Bu yenilikler uluslararası en
iyi uygulamalarla ve G-20 gündemin-
deki finansal reform önerileriyle de
uyumludur. Amacımız, bu tür iş-
lemlerin aşama aşama yerel piya-
salarda belirli bir disiplin ve
bildirim yükümlülükleriyle yapıl-
masına imkan sağlayacak alt-
yapıyı ve pazarları
oluşturmaktır. Bu konuda
yakın zamanda gerekli
adımları atacağız. İşaretle-
rini de piyasaya duyurduk"
diye konuştu. 

BIST100 DOLAR

Tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın’ın sahip
olduğu lüks otomobil de dikkatlerden kaçmadı.

Özdemir Kaptan 
göklere veda etti

turizm sektöründe yeniden
başlayan artışlar turizmcilerin
yüzünü güldürürken, gelişlerden

en büyük payı da alanların başında böl-
gesinin en büyük tema parkına da sahip olan
İsfanbul aldı. Kent turizmine de önemli katkı
sağlayan eski adı Vialand olan İsfanbul tek
başına da turist çekerken dev komplekse
gelen turist sayısı son dönemde yüzde 30
arttı. İsfanbul ve Venezia Mega Outlet
CEO’su Osman Şentürk, "Bu yıldan
önümüzdeki yıla turistin ikiye katlanmasını
bekliyoruz. Bu yıl alışveriş merkezi ve Tema
Park olarak toplamda 20 milyon misafirin
üzerine çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Beklentimizin üstünde

Bundan önceki döneme kıyasla yüzde 30 zi-
yaretçi sayısının arttığını dile getiren Şentürk,
"Rakamlarımızı sevinerek rezerve ediyoruz
çünkü beklentilerimizden daha iyi geçiyor.
Bundan önceki dönemlere kıyasla her yıl
yüzde 30 bir üstüne koyarak gidiyoruz.
Alışveriş Merkezimiz ve Tema Parkımız
toplamda ayda milyonluk rakamlarla zi-
yaretçi ağırlıyor. Dev kompleksimiz çok ciddi
sayıda turist alıyor. Bu yıldan önümüzdeki
yıla turistin ikiye katlanmasını bekliyoruz.
Günde ortalama eğlence merkezinde 40-50
binin üzerinde bazı günler 90 binlerin üz-
erinde 100 binlere kadar çıkan bir ziyaretçi
gelişleri alıyoruz. Türkiye’nin 82 ili gibi her
şey burada var" ifadelerini kullandı. 

İsfanbul
hedef büyüttü

IMF PLANI YOK!
Dolandırıcılık suçundan aranan Aydın, yurtdışında keyif yapıyor.

Albayrak, 
dövizdeki

artışın kısa
sürede 

duracağını
umut

ettiklerini
söyledi.
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C HP İstanbul İl Başkanlığınca,
il binasında şarbon vakala-
rına ilişkin düzenlenen basın

toplantısında konuşan Ali Şeker, et
ithal edilmesiyle hastalığın Türki-
ye'ye yayıldığını belirtti. Şeker, "Şar-
bon hastalığı Türkiye'de eğer kontrol
altına alınmazsa salgın haline gele-

bilir, daha da yayılabilir. Şarbon
maalesef insan ölümlerine dahi yol
açabilecek bir hastalık. Bunun için
herkes üzerine düşeni yapmak du-
rumunda" değerlendirmesini yaptı.
Ali Şeker, şarbonun Kurban Bayramı
sonrasında birçok ilde görüldüğünü
aktararak, Ankara'da şarbon hasta-

lığından ölen 100'e yakın hayvan ol-
duğunu söyledi.

273 bin ton et alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı
Orhan Sarıbal da 2010'dan bugüne
kadar toplam 6,6 milyon baş hay-
van ithal edildiğini ifade ederek,

hazır et olarak da 273 bin ton et
alındığını söyledi. Sarıbal, şarbonun
toprakta ve otta var olabilen bir bak-
teri olduğunu aktararak, "Sadece el-
bette ithalat üzerinden
söylemeyeceğiz ama birçok hastalı-
ğın denetimsiz ve kontrolsüz olarak
ithal hayvanlar üzerinden toplum

sağlığını tehdit ettiğini görüyoruz"
ifadelerini kullandı. Basın toplantı-
sında İstanbul Tabip Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker
Ömeroğlu da hastalığa ilişkin bilgi
verdi. Toplantıya, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile par-
tililer de katıldı.

CHP Milletvekili Ali Şeker,
şarbonun insan ölümlerine yol

açabilecek bir hastalık olduğunu
belirterek, bu nedenle herkesin

üzerine düşeni yapmak 
durumunda olduğunu kaydetti.

Şeker, "Ankara'da 100’e yakın
ölen hayvan var" dedi

SARBONA DıKKAT!

Sağlıklı yaşamın sırrı tazelik ve doğallıkta, tazelik 
ve doğallık Hipermarketleri’nde

Toplantıya, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Tarım Politikalarından
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, İstanbul İl Başkanı Dr. Canan 

Kaftancıoğlu, TTB Yön. Kur. Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu katıldı.

MiLLi PARA SECENEGi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi"ne katıldı. Zirvede
konuşan Erdoğan, uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığından söz ederek, "Bu konuda kendi para
birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

kırgızistan'ın ev sahip-
liğinde Azerbaycan, Kaza-
kistan ve Türkiye'nin üye

olduğu zirveye, Özbekistan "onur ko-
nuğu", Macaristan ise "gözlemci ülke"
sıfatıyla katıldı. Türk Konseyi Devlet
Başkanları Zirvesi'nde, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kaza-
kistan Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaş-
kanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyovev ve Macaristan
Başbakanı Viktor Orban hazır bu-
lundu. 

Kurumsal kimlik güçlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda
bir konuşma yaptı. Nahcıvan Anlaş-
ması'yla 2009'da kurulan Türk Kon-

seyinin aradan geçen sürede kurum-
sal kimliğini güçlendirdiğini belirten
Erdoğan, "Şüphesiz bu süreçte Türk
dünyasının Aksakalı Sayın Nazarba-
yev ile kardeşim Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı Sayın Aliyev'in çok büyük
emeği bulunuyor. Macaristan Başba-
kanı Viktor Orban'ı da özellikle se-
lamlıyorum. Macaristan'ın, Türk
Konseyine ve Türk Akademisine göz-
lemci üyelik talebini ve Türk dünya-
sına olan ilgisini takdirle
karşılıyorum" ifadesini kullandı. 

Önümüze engel olarak çıkyor

Son dönemde uluslararası teamül,
prensip ve kuralların hoyratça ihlal
edildiğini belirten Erdoğan, "Uluslar-
arası ticaretin dolara olan bağımlılığı,
artık karşımıza bir engel olarak çık-
maya başladı. Biz bu konuda kendi

para birimlerimizle ticaret yapılması
seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öne-
riyoruz. Çağımız bize ulaştırma ve
iletişim ağlarının geliştirilmesi için de
önemli imkanlar sunuyor. Bu bakım-
dan Kafkasya ve Orta Asya'yı aşarak
Çin'e kadar ulaşan Hazar Geçişli
Doğu-Batı Orta Koridor girişimine
önem veriyoruz. 'Modern İpek Yolu-
Orta Koridor' olarak bilinen bu proje-
nin en önemli ayağı Azerbaycan'la
birlikte yürüttüğümüz Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu Projesi'dir. Böylece
Batı Avrupa'dan çıkan bir tren, kesin-
tisiz olarak Hazar Kıyılarına, oradan
da Aktau Limanı üzerinden Şang-
hay'a ve Seul'a ulaşabilecektir. Bu
önemli ulaşım hattı, halklarımızın
refah seviyesinin artmasına ve ilişkile-
rimizin gelişmesine katkı sağlayacak-
tır" dedi. 

Öğretmenlere
eğitim verilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılı eylül dönemi
mesleki çalışma programı kapsamında öğretmenlere hitap etti. Bakan Selçuk,
“Büyük çaplı öğretmen eğitimi projeleri başlatacağız” şeklinde konuştu.

ÖğretMenlere seslenen Sel-
çuk, "Aslolan bulut değil gökyüzü
olmaktır. Bulutlar ne olursa olsun

öğretmen, çocuğun hakkını koruyan kişidir.
Çocuğun hakkı pazarlık konusu olamaz, ol-
mamalı. Öğrencinin, öğretmeninden önce-
likle beklediği sevgi ve saygıdır" dedi.
Konuşmasını, "Toprak ya da bahçıvan olaca-
ğız. Toprak yerine bahçıvan olursak, şurayı
değiştirelim, burayı değiştirelim diye çocukla
ilgilenme vakti olmayabilir. Öğretmenin
omuzlarında yükselmeyen sistemin tarihte
yeri yok. Güzel Türkiyemizin dört bir köşe-
sinde güzel işler yapacaksınız. Milli Eğitim

Bakanı olduğum kadar sizin meslektaşınızım,
içinizden biriyim. Bütün hayatını bu mesleğin
ilerlemesine adamış biri olarak karşınızda-
yım. Biz Batıyız, Kuzeyiz, Güneyiz, Doğu-
yuz. Dört cepheye birden bakması gereken
insanlarız" ifadelerini kullandı. 

Bilim ve erdem olacak

Çocukları çift kanatlı yetiştireceklerini dile ge-
tiren Selçuk, "Deneyimli öğretmenler, sınıfa
ilk gelince gözüne gözü değmeden derslerine
başlamazlar. Çocuklarımızı çift kanatlı yetiş-
tireceğiz. bunlardan biri bilim, öbürü erdem,
ahlak. Bir işi yaparken nasıl yapacağımızı tek-
rar tekrar düşünmek zorundayız. Öğretmen-
lerin daha iyi yetişmiş bireyler olarak
sistemimize girmesini sağlamak için büyük
çaplı öğretmen eğitimi projeleri başlatacağız.
Bu sadece bilimsel çalışmalar anlamında
değil, öğretmenliğin binlerce yıldır değişme-
yen, sanat, ustalık yönü var. Çocuğa gülüm-
semenin, merhametin adı aslında sanattır.
Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemleri olan bir
iştir. Hepimiz bunun sonunda öğrenmeye
devam ediyoruz" dedi. 

Bir dil kurmak zorundayız

Dönüşüm kolay olmayacağını ifade eden
Selçuk, "Kararlı bir öğretmen kitlemiz var.
Bunun için mutluyuz. Bir dil kurmak zorun-
dayız. Bunu yapmazsak kavram oluşturama-
yız. Kendimizi özgürleştiremeyiz.
Okullarımızın atölyelerle zenginleşmesi çok
önemli. Bilgiden üretime dönen bir eğitime
ihtiyacımız var. Bilgimiz gerçekten fazla,
ancak bunun görgüye dönüşmesinde sıkıntı-
lar yaşıyoruz. Devasa bir sistemde bu deği-
şiklik, dönüşüm nasıl olacak? Elbette kolay
olmayacak. O yüzden zamana ihtiyacımız
var. Bizden acil, köklü değişiklikler bekleme-
yin derken, anlatmak istediğim bu aslında"
açıklamasını yaptı. 

Meslek liseleri
çıkmazda
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yeni
eğitim öğretim yılının başında meslek liselerinin
sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Meslek
liselerinde stajyerlik sürecinin oldukça sıkıntılı
geçtiğini belirten Karabat bu durumun
öğrencilerin alanları dışındaki mesleklere
yönelmelerine neden olduğunu iddia etti

ÜlkeMizde mesleki ve teknik eğiti-
min durumu birçok yönden uzun za-
mandır tartışma konusu. AK Parti

hükümetleri döneminde bu alana ilişkin çok sa-
yıda çalışma, çalıştay ve düzenleme yapılmasına
rağmen mesleki eğitimden beklenen performans
yakalanamadığını iddia eden CHP'li Özgür Ka-
rabat konuyu meclis gündemine taşıdı. Karabat
“Son yıllarda, toplumsal ihtiyaçlar gözetilmeden,
mesleki eğitimdeki öğrenci sayısının artırılması
amacıyla birçok okul meslek lisesine dönüştürül-
müş; fakat bu okullara yönelimin yeterli olma-
dığı gözlemlenmiştir.” dedi.

Öğrenciler alanı dışına çıkıyor

Soru önergesinde, meslek lisesini bitiren öğrenci-
lerin çoğunlukla eğitim aldıkları alan dışında sek-
törlere yöneldiklerini de belirten Karabat, bu
durumun geleceğin iş gücü potansiyeli için de
risk teşkil ettiğini ifade etti. Karabat:“Öğrencileri-
mizin kendi alanları dışında alanlara yönelmele-
rinin bir sebebi de staj sürecini sağlıklı
geçirmemeleri olarak değerlendirilmektedir. Staj-
yerlik uygulamalarındaki keyfiyet, yoğun çalışma
saatleri, öğrencilerin emeklerinin karşılığını ala-
maması, staj sırasında maruz kaldıkları olumsuz
durumlar kendilerini meslekten soğutabilmekte-
dir" ifadelerini kullandı.

CHP’li
Özgür 
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CHP yerel seçim-
lerde HDP ile itti-
fak yapacak mı?

Yaklaşan seçimler öncesi her-
kes bu soruynun yanıtını
merak ediyordu. CHP Söz-
cüsü Faik Öztrak, yaptığı açık-
lamada ittifak iddialarını
kapıyı kapatarak 'gündemizde
yok dedi.

Seçime hazırlanıyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
“Belediyeciliği biz biliriz, bu nedenle tabanla mutaba-
katı sağlayacak, en yüksek oyu alacak halkın belediye
başkanlarıyla çıkacağız. Gündemimizde ittifak yok.
Yerel seçimlerin millete hizmet seçimleri olduğunu dü-
şünüyoruz. Adaylar konusunda gerekli çalışmaları
genel başkan yardımcısı yapıyor, süratle bu yönde iler-
liyoruz. Tüm seçmene hitap edecek halkın adaylarıyla
yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

HDP ile 
ittifak yok

AK Parti’de değişiklik!
Mart 2019'da ger-
çekleşecek olan yerel
seçim için çalışmala-

rına hız veren AK Parti'de aday
belirleme süreci başlıyor. AK
Parti bugüne kadar belediye-
lerle ilgili birçok çalışma yap-
mıştı. Son kez belediyelerin
fotoğrafı çekilecek. Aday belir-
lerken vatandaşların, teşkilatla-

rın görüşleri alınacak. Daha
önce anketlerle belirlenen so-
nuçlar bir kez de yerinde göz-
lemlenecek. Parti dışından
adaylara da teklif götürülecek.
Sabah gazetesinden Eda Işık'ın
haberine göre, aday belirlemede
ikinci önemli kriter teşkilatlar
olacak. Teşkilatlarda kurulacak
sandıklarla belediye başkan

adaylarına yönelik temayül yok-
laması yapılacak. AK Parti aday
belirlerken vatandaşla birlikte el
ele gönül gönüle şehri yönete-
cek isimler belirleyecek. Anket-
lerle belirlenen sonuçlar o ilin
milletvekilleri ve genel merkez-
deki yöneticilerden oluşturula-
cak olan heyetle yerinde
gözlemlenecek.

Ziya
Selçuk

Erdoğan, dünya piyasalarına yön veren para 
biriminin dolar olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Ali 
Şeker

Orhan
Sarıbal Canan
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Kaftancıoğlu
Canan
Kaftancıoğlu
Canan
Kaftancıoğlu
Canan
Kaftancıoğlu
Canan
Kaftancıoğlu
Canan
Kaftancıoğlu
Canan
Kaftancıoğlu

Faik Öztrak

Canan
Kaftancıoğlu



B u ülkede gündem o kadar yoğun ki,
hangi birine bakacağını şaşırıyor
insan. Birgün bakıyoruz papaz

krizi, telekom krizi, birgün bakıyoruz uçak
krizi… Ve ertesi gün başka şeyler çıkıyor,
ne papaz kalıyor, ne başka birşey. Sorun
çıkıyor ama, ilginç bir şekilde sanki kendi-
liğinden bitiveriyor. Sahi, papaz işi ne
oldu?

*** 
Bugünlerde de halk bankasının akşamın

bir vaktinde düşük kurdan döviz satmasını
konuşuyoruz. Dışarıdan kaynaklıymış o
da!Artık hiçbirşeye şaşırmam diyordum
ama hala şaşırabiliyorum. Yarım saat

içinde 1763 müşteri 4.6 milyon dolar satın
almış. İyi ki çabuk farketmişler! 

Hani bizim allahımız vardı, yastık al-
tında, yorgan üstünde ne kadar döviz varsa
bozdurup, yenecektik dış güçleri? Bir de
açıklamaları dinlerken şunu çok merak
ettim. O saatte (22:00 sıraları)döviz kurla-
rında bir gelişme var mı diye merak etmiş
olsaydım, bankanın sitesine girip, dövizin
düşmesini beklermiydim acaba?! 

*** 
Kaç gündür anneleri düşünüyorum. Yıl-

lardır her cumartesi toplanan, kayıp ço-
cukların annelerini…Düşünün ki bir
annesiniz, çocuğunuz eşcinsel olabilir, lez-
biyen olabilir, uyuşturucu batağına saplan-
mış olabilir, özürlü olabilir, terör gurupları
tarafından kandırılmış olabilir. Peki bütün

bunlar sizi anne olmaktan men
edebilir mi? Hangi anne çocuğunu isteme-
diği şeyler yaptığı için terkedebilir? Eğer
suç işledi ise kanunun öngördüğü cezayı
çeker. O annelere, evlatlarına ne olduğunu,
nerede olduğunu bildirmek zorundasınız.
Zira o analar, çocuklarının ölüsünü, meza-
rını bulsa sevinecekler. 

Böyle masum bir eylemi terör propagan-
dası olarak yansıtmak, sessiz eylemlerini
engellemek, demokratik bir ülkeye yakış-

mıyor. Unutmayın, seçim vaadlerinizi sıra-
larken”daha fazla demokrasi”diye söz
veren sizlersiniz. Burada yine merak etti-
ğim şeyler var; Bakanlar, başkanlar, ve di-
ğerlerinin aile yakınlarından,
çocuklarından, eşlerinden bugüne kadar
hiçbir şey için tepki gelmedi. Bugüne
kadar olan biten hakkında kimse görüş bil-
dirmedi. Ben bunu gerçekten çok tuhaf bu-
luyorum.   

*** 
En çok konuştuğumuz şey pahalılık ve

işsizlik. Yaz bitiyor, eylül ayına girdik.
Okullar açılıyor, ısınma derdi başlayacak.
Ardarda zamlar geliyor. Yazın birçok in-
sana istihdam sağlayan turizm sektörü
yavaşlayacak. Bu sektörde çalışanlar işsiz
kalacak. Öyle görünüyor ki bu kış çok 

zor geçecek. 
*** 

Hiç iyi şeyler yok mu derseniz, elbette ki
var. Güzel bir açıklama duyduk sonunda!
Milli Eğitim Bakanı, yeni dönemde öğren-
cilere Atatürk’ün daha fazla anlatılacağını,
milli bayramlarımızın okullarda yeniden
kutlanacağını açıkladı. Böyle bir talimat,
benim gibi birçok kişiyi mutlu etti. Gözleri-
min önünden okul yaşlarımızda törenler
için giydiğimiz kırmızı mini etekler, beyaz
t-shirtler geçti. 23 Nisanları kutlarken el-
lerimizde bayraklarımızla, ülkemizin her
yöresinin kıyafetleri ile kilometrelerce, gu-
rurla yaptığımız yürüyüşler geçti. Umarım
bundan böyle milli bayramlarımızı eskiden
olduğu gibi coşkuyla kutlarız. 

Sevgiyle kalın
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip
Pearl of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok
olarak kurulmu�tur. 5000 m2 ye�il ve sosyal alan
içine yerle�tirilmi� 100 daire ve ticari dükkân siz
de�erli dostlar�m�z�n be�enisine sunulmu�tur. 

Ak�ll� ev, yeti�kin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk
oyun alanlar�, yürüyü� yollar� ve kamelyalar, ortak
alanlar içinjeneratör,  peyzaj düzenlemesi,
kapal� otopark, 

7/24 güvenli�iyle hayallerinizdeki olanaklar� bir
arada bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanm�� 2+1 ve 3+1
daire seçenekleriyle hayalinize en uygun seçene�i
sunar. 

Deireler ak�ll� sistem donat�lm�� olup, ankeastre,
klima ve %100 beslemeli jeneratör standart kon-
for donat�lar�d�r. 

Güne ku� sesleriyle e�siz deniz manzaras�yla
uyanmak... �ehre ve olanaklara yak�n ancak
karga�adan uzak, tam size ve aileniz göre bir �yuva�

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl ofPearl ofPearl ofPearl ofPearl ofPearl ofPearl ofPearl of
Silivri�nin yeni gözdesi...
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Kısa kısa…

A dalet Sarayı'nın atrium alanında
düzenlenen törene, İstanbul Valisi
Vasip Şahin, İstanbul Emniyet

Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Bele-
diye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Cum-
huriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul
Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan,
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Dura-
koğlu, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın
babası Hakkı Kiraz ile hakimler, savcılar ve
adliye çalışanları katıldı.

En iyisini yapmaya çalışıyoruz 

Törenin açılış konuşmasını İstanbul Valisi
Vasip Şahin yaptı. Adaletin klasik tanımıyla
her şeyi yerli yerine koymak olduğunu söy-
leyen Vali Şahin, "Bir başka tanımda da
herkese hak ettiğiyle muamele etmektir.
Yani adalet eşit davranmak değildir. Adalet
hak ettiği şekilde insanlara, muhataplara
muamele etmektir ki; haklıya hakkını ver-
mek haksıza da haksız olduğunu bildirmek,
suçluya cezasını vermek, suçsuzun ya da
mağdurun hakkını korumak, adaletin temel
ilkelerinden, prensiplerindendir" dedi. İs-
tanbul Valiliği olarak adliye ile çok yakın iş-
birliği içinde olduklarını söyleyen Vali
Şahin, "Adaletin tahakkuku noktasında
idarenin üzerine düşenin en iyisini yap-
maya çalışıyoruz. Çünkü bir ülkede insan-
lar hak kettiği muameleyi göremediğinden
şikayet etmeye başlamışsa burada sıkıntı,
çözülme ve bozulma başlamıştır. Dolayısı
ile gözümüz gibi bakmamız gereken ku-
rumların en başında adalet mekanizması ve
müessesesi geliyor" diye konuştu.

41 kamu davası açıldı

Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı İrfan Fidan, "2018 - 2019 adli yı-
lının ülkemize ve milletimize adalet ve top-
lumsal barışı getirmesi temennisiyle
açıyorum" dedi. 15 Temmuz darbe girişimi
ile Anayasal düzenin hedef alındığını söyle-
yen Başsavcı Fidan, "Türkiye Cumhuriyet
devletinin Anayasal düzeninin, siyasi birli-
ğinin ve toprak bütünlüğünün hedef alın-
dığı 15 Temmuz darbe girişimi ve işgal
girişimi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı-
mız nezdinde terör yargılamaları ile yetkili
ağır ceza mahkemelerinde 41 kamu davası
açılmıştır. Açılan bu kamu davalarından
34'ü yetkili ağır ceza mahkemelerimiz tara-
fından karar bağlanmış, çoğunluğu üst rüt-

beli 789 sanık ağırlaştırılmış müebbet
hapis, müebbet hapis ve diğer hürriyeti
bağlayıcı cezalara çarptırılmışlardır. Darbe
girişimine katıldığı tespit edilen SAT Ko-
mutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı,
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Kuleli As-
keri Lisesi, Kara Havacılık ve Hava Harp
Okulu mensubu sanıklar ile Atatürk Ha-
vaalanı işgali girişimine katılan sanıklar
hakkında açılan kamu davalarının yargıla-
maları yetkili ağır ceza mahkemelerinde

devam etmektedir. Bununla birlikte Cum-
huriyet Başsavcılığımız nezdinde kurulu
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Büro-
su'nda görevli Cumhuriyet Savcılarımız ta-
rafından çok sayıda şüpheli hakkında
soruşturma ayrıca devam ettirilmektedir"
dedi. 

Yasaya bağlılık var

Başsavcı Fidan, "Millet olarak son dö-
nemde yaşadığımız acı tecrübeler ve zorlu

süreçler açıkça göstermiştir ki, Türkiye
Cumhuriyeti devletinin Anayasası'na ve ya-
salarına yetki ve sorumluluğu kanunlar ta-
rafından belirlenmiş resmi hiyerarşisine
bağlılık her türlü bağlılığın ve sadakatin üs-
tündedir. Hakim ve Cumhuriyet Savcıları
yargısal anlamda hiçbir hiyerarşi ilişkisi içe-
risinde değildir ve olmamalıdır. Karar süre-
cinde yasaların yanında kendilerini
bağlayan asli hür ve tertemiz vicdanlarıdır"
açıklamasını yaptı. DHA

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni adli yılın açılış töreni yapıldı. Törende konuşan İstanbul
Valisi Vasip Şahin, “Adalet herkese hak ettiğiyle muamele etmektir. Yani adalet eşit davranmak değildir” dedi
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ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

414 çocuk için
sünnet töreni
Arnavutköy’de yaşayan 414 çocuk için toplu sünnet
töreni düzenlendi. Düzenlenen törende çocuklar,
aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi

ARNAVUTKÖY Belediyesi, ilçede yaşayan
414 çocuk için İmrahor Mesire Alanı’nda
toplu sünnet töreni düzenledi. Törene ço-

cuklar ve ailelerinin yanı sıra, Arnavutköy Belediye
Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da katıldı. Çocuklar,
kendileri için kurulan oyun parkında doyasıya eğle-
nirken, aynı zaman da kendileri için hazırlanan tahta
oturarak hatıra fotoğrafları çektirdiler. Çok güzel bir
etkinlik olduğunu söyleyen çocuklar Resul Aydemir
konseriyle rap müziğe doydu ve çok eğlendiklerini de
belirtti.

Unutamayacakları bir anı 

Törende açıklamalarda bulunan Arnavutköy Bele-
diye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Yavrularımız
bugün güzel bir törenle unutamayacakları bir anı ya-
şıyorlar. Her yıl zaten geleneksel olarak yaptığımız bir
etkinlik. Sünnet, herkesin hatırasında iz bırakan
önemli bir etkinlik. Biz de bunu toplumsal birliğe hiz-
met edecek şekilde, güzel bir çalışma olmasına gayret
ettik. Aynı zamanda da inancımızın emrettiği vazifeyi
de ifa etmiş oluyoruz” dedi. DHA

Barış mitinginde yerel destek talebi
BAKIRKÖY Cumhuriyet
Meydanı'nda 1 Eylül
Dünya Barış günü için

miting düzenlendi. Mitingin için
bugün Bakırköy Meydanı'nı ve çev-
resinde polis tarafından geniş gü-
venlik önlemi alındı, İncili Caddesi
trafiğe kapatıldı. Etkinliğe sendika
ve parti temsilcileri katıldı. HDP Eş
Başkanı Sezai Temelli mitingde bir
konuşma yaparak, yerel seçimler
için destek istedi. Temelli, "Gelin
omuz omuza verelim, 24 Hazi-
ran'da nasıl barajı aştıysak şimdi de

yine omuz omuza verelim, yerel se-
çimlerde yarım bıraktığımız işi ta-
mamlayalım. Gelin bu yerel
seçimler bu işin ikinci turu olsun"
dedi.

Miting sonu konser

Mitinge HDP, Barış Anneleri,
DİSK, KESK, Ezilenlerin Sosyalist
Partisi, 10 Ekim Derneği ve Emekçi
Hareket Partisi katıldı. Mitingin so-
nunda mini bir konser verildi. Daha
sonra meydandakiler polis kontro-
lünde olaysız şekilde dağıldı. DHA

Çağlayan’da yapılan yeni adli yılın açılış törenine İstanbul protokolü, hakimler ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı 
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ŞİŞLİ BELEDİYESİ PERSONELE VE VATANDAŞA DAĞITACAĞI ÇİKOLATA İÇİN EGZOZCUYLA MASAYA OTURDU

Firmanın kasasını doldur-
mak için hamle üstüne hamle
gerçekleştiren Şişli Belediyesi,
etkinliklerde kullanılmak
üzere 4 bin sandalye ve 1000
masa alımını da yine bu
firma üzerinden gerçekleş-
tirdi. Dikkat çekici en önemli
ayrıntı ise ayrıcalıklı firmanın
davet edildiği pazarlık masa-
sına başka hiçbir şirketin
oturmamış olması. 

Rakipleri
YOK! İ stanbul’un CHP’li belediyele-

rinden Şişli’de ilginç bir gelişme
yaşandı. Belediye, davet usulü

gerçekleştirdiği bazı ihalelerde Ata-
türk Oto Sanayii’ndeki bir tamirciyi
muhatap aldı, yaptığı pazarlık sonu-
cunda el sıkıştı. Toplamda 1 milyon
TL.’ye varan pazarlık konusu içeri-
sinde, çikolata, Türk bayrağı, masa
ve sandalye alımı gibi değişik kalem-
ler bulunuyor. 

Sermayesi yüz lira

Sanayide egzoz tamircisi olarak bili-
nen işyerinde V.S. adına sonradan
kurulan şahıs şirketinin ilk ayında
Şişli Belediyesi’ne davet edilmesi ve

masada çikolata alım pazarlığının
yapılması, “CHP’li belediye, sektörle
alakası olmayan bir firmayı kısa sü-
rede nasıl tesbit edip pazarlığa
oturdu” sorusunu gündeme dü-
şürdü. 2018 yılının Haziran ayında
İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) tes-
cili yapılan firmayla tescilinden önce
200 bin TL.’lik sözleşme imzalan-
ması da aradaki ilişkinin hatıra da-
yalı bir ilişki olduğunu gösteriyor.
Kuruluş sermayesi 100 TL. olan şir-
ketle toplamda 1 milyon TL.’ye
varan mal alımı sözleşmesinin imza-
lanması ise başka bir ilginç detay.

Kıyak üstüne kıyak

CHP’li belediye, gıda sektörüyle
daha önce hiç alakası bulunmayan,

merkez adresi bir egoz tamirhanesi
olan firmayla yaptığı pazarlık so-
nucu 1850 kutu çikolatayı 203 bin
500 TL.’ye satın almayı kabul
etti. El sıkışılan firma sahibinin
de çikolatayı sektördeki bir top-
tancıdan temin edileceği düşünü-
lürse, belediyenin aleni bir
şekilde kamuyu zarara uğrat-
tığı sonucu öne çıkıyor. CHP’li
belediyenin, firmaya çektiği
kıyak bununla da sınırlı değil.
14 kalem Türk bayrağı satın
almak isteyen Şişli Belediyesi,
bayrak üretici firmaların ye-
rine bir kez daha egzozcu-
nun kapısını çaldı, “Bize
bayrak temin et” şeklinde
teklif götürdü.

CENGİZ ALÇAYIR

Kurban Bayramı’nda dağıtılmak üzere bin 850 kutu çikolata alımına giden CHP’li
Şişli Belediyesi, pazarlık yapmak için yeni kurulan bir şirketi masaya davet etti. Tuhaf
gelişme ise  şirketin merkez adresinin oto sanayiindeki egzoz tamirhanesi olması

TÜRK BAYRAĞINI DA EGZOZCUDAN İSTEDİLER! Çikolata ihalesine Oto Gaz Sanayii’ndeki bir 
tamirciyi çağıran ve bin 850 kutu çikolata alan Şişli Belediyesi, 14 kalem Türk Bayrağı almak için de aynı kişinin kapısını çaldı. 
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İmamoğlu: Beni konuşturmayın!
Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısına Gürpınar Siteler'deki kentsel dönüşüm planlarının hayata geçirilememesi
damga vurdu. Bölgede kentsel dönüşümün siyasi çevrelerce engellendiğini söyleyen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
“3 buçuk yıldır bu işe hizmet etmek için çalışıyorum. Ama bir sürü engelleme var beni konuşturmayın” tepkisini gösterdi

BeyliKdüzü Belediye Meclisi'nin
Eylül ayı toplantısı hararetli tartış-
malara sahne oldu. Gürpınar Ma-

hallesi'ndeki Siteler Bölgesi'ndeki riskli
binaların kentsel dönüşüm kapsamında alına-
mamasına ilişkin sert konuşmaların yapıldığı
toplantıda Beylikdüzü Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu isim vermeden iktidara
yakın çevreleri eleştirdi. AK Partili Meclis üye-
leri Ebru Habip ve Mücahit Birinci ise
“CHP'li Beylikdüzü Belediyesi bu konudaki
çözümsüzlüğünü gizlemeye çalışıyor” eleştiri-
sinde bulundu. Gergin geçen meclisteki bir
diğer gündem konusu ise ilçedeki okullara
Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı ekiplerin sokul-
maması oldu. 

Bir şey yapacaksanız metro yapın

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, mec-
liste ilk olarak söz alan isim oldu. Yaz döne-
minde eğitim konusunda ilçede yaşanan
tartışmalara değinen Subaşı, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi'nin (İBB) okullara yardım hu-
susunda Beylikdüzü Belediyesi'ni
engellemesinin doğru olmadığını söyledi. Eği-
timin milli bir mesele olduğunu belirten Su-
başı, bu anlamda Beylikdüzü Belediyesi veya
İBB diye bir ayrım yapılmasının doğru olma-
dığını söyleyerek, İBB'yi hedef aldı. Subaşı,
“Eğitim konusunu çok fazla öne çıkarmazdık.
Çünkü eğitim meselesi milli bir meseledir.
Ancak bu sene öyle olmadı. Bu sene ekipleri-
mizin hiçbir okula girmesine izin verilmedi.
AK Parti açıklama yaptı ‘bundan sonra bu
hizmeti İBB yapacak’ dedi. Beylikdüzü'ne bu
konuda bir bütçe ayrılması bizi mutlu eder
ama bu Beylikdüzü Belediyesi'ni engelleyerek
yapılmamalı. Eğer Beylikdüzü'ne bir kaynak
ayırıyorsanız buna zaten çok ihtiyaç var arka-
daşlar. Biz bundan memnun oluruz. Ama ne
var. Eylül’ün 17'sinde okullar açılacak bugün
ayın 4'ü. 13 gün var, okullara yapılan bir şey
yok. Her gün bize talep geliyor. Merdivenleri-
miz bozuk diyorlar asansörler bozuk diyorlar.
Ama bunlara karşılık hala verilmemiş. Beylik-

düzü'ne bir şey yapacaksanız metro yapın ar-
kadaşlar” siteminde bulundu.

Cami var imam yok!

Beylikdüzü Belediyesi'nin sadece okullarda
değil cami konusunda da engellediğinin altını
çizen Subaşı, “İbadet yerleri konusu da aynı.
Faaliyetlerimizi engellemeye çalışıyorlar. Ca-
milerle ilgili taziye yeri yapacağız yaptırılmı-
yor, çevre düzenlemesi yapacağız
yaptırılmıyor. Camimize imam verilmiyor. Biz
bu işin arkasında siyaset var diye düşünüyo-
ruz. Kuvay-ı Milliyet Cami'nin imamı neden
yok? Sayın Müftü bu caminin adından mı ra-
hatsız oluyor yoksa? Kimse çıksın bunu ifade
etsin. Şimdi o camide kimler namaz kıldırı-
yor? Sen müftü olarak imam atamazsan kim
olduğunu bilmediğimiz kişiler namaz kıldırır.
Benzer şeyi İsrail Filistin'e yapıyor. Filistin'e
bir çivi çakacaksanız İsrail'den izin almanız
lazım. Aynısını orada yapıyorlar” 
diye konuştu.

KİPTAŞ kâr kaygısı güttü

Siteler konusunda da bir takım iddialarda bu-
lunan Subaşı şöyle konuştu; “Bir de siteler
konusu var. Gürpınar da Siteler diye bir yer
var. 15 bin kişi yaşıyor. Harap evler var dep-
remde veya deprem olmasa bile yıkılma tehli-
kesi olan yerler var. Bu konuda belediyeye
düşen ne var imar planı değişikliği. Bu yapıldı
iki sene önce meclisten geçti. İBB'deki arka-
daşları biz Siteler'e getirdik. Kendileri ikna ol-
dular. Hepsi şehir plancısı vs. Durumun
vahameti konusunda ikna oldular. Bizim imar
planımızda değişiklikler yaparak konuyu
İBB'ye taşıdılar. Biz kabul edilmesini bekler-
ken bir baktık meclisten geri çekildi. Dedik
niye geri çektiniz bunu. Dediler ki biz bunu
bir daha inceleyeceğiz. Anladık ki siyasi ne-
denlerle çekildi. Bu konuda biraz araştırdık
şunu gördük. Dediler ki orada kentsel yenile-
meyi KİPTAŞ yapacak. İyi dedik KİPTAŞ
yapsın. KİPTAŞ'ın zaten kuruluş amacı bu.
Başkanımız İBB Başkanı ile görüştü. KİPTAŞ

ile görüştü. Bize üç tane proje teklif ettiler,
başkanımız da hangisini uygun görüyorsanız
siz karar verin dedi. Biz yeter ki burada bir
kentsel dönüşüm yapılsın istedik. Bir süre
sonra KİPTAŞ döndü dedi ki bu parasal açı-
dan zararlı buradan kâr elde edilemez.”

Beylikdüzü niye garantör değil?

Subaşı'nın iddialarına cevap veren AK Partili
Ebru Habip ise KİPTAŞ'ın kar kaygısı gütme-
diğini, Beylikdüzü Belediyesi'nin bölge hal-
kına garantör olmadığı için sıkıntıların
yaşandığını iddia etti. Habip, “Hukuksuz şey-
lere karşı çıkmışımdır. Siyasiyimdir doğru
ama bunun eğitimini almışım teknik olarak
bir şeyin doğru almasını isterim. Gürpınar Si-
teler konusunda gönül ister ki bu sorun çö-
zülsün. Bu sorunun acilen çözülmesi lazım.
Ama yanlış yönlendirmelerle değil. Meclisi-
mize gelen kararda teklifte diyelim daha doğ-
rusu. Talep edilen hukuksuz, alt yapısız, imar
kanuna aykırı maddeler vardır. Bunlar çok de-
taydı. İmar planları plan notlarıyla düzeltil-
mez. İmar planları planlarla bir bütünse
düzeltilir. Dolayısıyla orada ne olacağı şu
anda çok belli değil. Belediyenin bir yazısı var.
Belediye halkı inşaat şirketleriyle başbaşa bı-

rakacak. KİPTAŞ demiş ki orada kar yok. Bu
da yanlış. KİPTAŞ oraya ticaret olarak bak-
madı maliyet olarak baktı” dedi.

Afişlerini asmazsam namerdim!

Siteler'le ilgili konuşan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu konuda
kendilerinin çok yoğun bir mücadele verdikle-
rini belirtti. Her defasında verdikleri bu müca-
deleye karşılık siyasi engellerle karşılaştıklarını
da anlatan İmamoğlu, “Ben en az yirmi defa
KİPTAŞ yetkilileriyle toplantı yaptım. Dedim
ki yeter ki yapın KİPTAŞ'a teşekkür afişleriyle,
İBB'ye teşekkürler afişleriyle Beylikdüzü'nü
süslemezsem namerdim dedim. Ne cümleler
söylediğimi gidin sorun. Bugüne kadar yir-
miye yakın toplantı yaptım. Bu iş çözülsün
dedim. Bakın bu işi ya plan çözer özel sektör
çözer ya da yetkili kamu kurumları çözer.
TOKİ'ye iki sene önce gittim bu konuda, bu
konuda çare aramak adına gitmediğim kapı
kalmadı. Şehircilik Bakanlığı'na arkadaşlarımı
gönderdim. Mevzu oymuş. Hiç umurumda
değil. Sıfır oy çıksa nolur üç bin oy çıksa
nolur. İnsanların canından söz ediyoruz. Bu
siyasi kararı veren kimse bulun cezasını çek-
sin. Allah'a havale ediyorum bunu” diye 
konuştu.

Gidin Yusuf Uzun'a sorun

İmamoğlu, kendisini konuşması esnasında
kesmeye çalışan AK Partili Yavuz Demirci'ye
de şöyle seslendi; “Bırakın şunu bunu. Ser-
best piyasa bilen insanlarsınız. Orada bazı si-
teler var. Biz cebimizden yaptırırız diyen de
var bazı adalarda fiziki koşullar uygun olup
yaptıran aynı daireyi alan da var. 3 buçuk yıl
ben bu işe hizmet ediyorum. Ama bir sürü si-
yasi engelleme var buradan beni konuşturma-
yın. Siyaset yapmamak adına söylemiyorum
ha yoksa birinden korkmuyorum. Ben hiç ba-
ğırmamak için siyaset yapmadım. Gidin
Yusuf Uzun'a sorun benim nasıl siyaset yaptı-
ğımı size anlatsın.”
ANIL BODUÇ

Beylikdüzü
Belediye 
Başkanı
Ekrem 

İmamoğlu

Yeşilkent’e imar
barışı gelmedi

AvcılAr Belediye Başkanı Handan
Toprak'ın başkanlığında gerçekleşen
meclis toplantısına gündem dışı söz

alan cHP'li Ahmet Turan Arlı'nın açıklamaları dam-
gasını vurdu. Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nde
uzun yıllardır devam eden imar problemlerini mec-
lis gündemine taşıyan Arlı, bu konuda AK Partilile-
rin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin samimi
olmadığını söyledi. Hükümetin hayata geçirdiği
imar barışı uygulamasından somut olarak kimsenin
fayda sağlayamadığını da anlatan Arlı, “AK Parti
grubuna soruyorum; Yeşilkent gibi imarı olamayan
ancak tapusu vatandaşın kendinde olan yerlerde
imar barışının  vatandaşa katkısı nedir? Bizim eli-
mizdeki genelgelere bakarsak yapı kayıt belgesi
yapılı kullanım amacına yönelik olup yapının  yeni-
den yapılmasına veya  kentsel dönüşüm uygulama-
sına kadar geçerlidir. Buradan tüm vatandaşlarım
duysun istiyorum  yapı kayıt belgesi ihtiyaçtır doğ-
rudur ancak nereye imarı olan kamunun malının
üzerinde konan vatandaşa ihtiyaçtır. Dolayısıyla Ye-
şilkentli vatandaşlara bir faydası yoktur” dedi.

1994'ten beri bekliyoruz

İmar Barışı'ndan önce Yeşilkent'e 5 binlik imar
planlarının verilmesi yönünde 1994 yılından bu
yana söz verildiğini ama verilen hiçbir sözün tutul-
madığını kaydeden Arlı, “1994 yılından beri İBB de-
falarca Yeşilkent’e gelip imar vereceğiz diye
siyaset yaptı oy aldı. Bugün övündükleri İmar Barı-
şı'nın çıkmasının 3 nedeni var  devletin kasasına
hükümetin belirlediği bir miktar  para girmesi.  Yan-
daş yasası  nedeni imarı olup beş veya on kat olan
yerleri 30 kat yaparak  imar barışından faydalandı-
rılması. Bunda vatandaşın neresine yarar vardır?”
diye sordu.

İmar Barışı'na imza atmayın

Avcılar Yeşilkent sakinlerine imar barışına imza at-
mayın çağrısında da bulunan Arlı şu ifadeleri kul-
landı; “ Suç da  olsa her zaman bedel ödemeye
hazırım  eğer ki devlet yeni bir yasa çıkarıp  imar
barışı ile ilgili yapı kullanım belgesini  almakta zora
sokmak için belediyelere  imar barışına girmeyen
insanların evini yıkın demediği sürece  imar barı-
şına imza atmayın diyorum. Suç işleyebilirim ama
benim bildiğim bu suç değil” dedi.

Nerede bu yandaşlık?

Arlı'nın konuşmasına cevap veren AK Partili Eyüp
Dursun, “İmar Barışı üzerinden yandaşlara rant
sağlanıyor” açıklamalarının doğru olmadığını söy-
ledi. Dursun, Ak partili Eyüp Dursun,  “İmar  Barışı
çıktığında torba yasaya cHP de oy verdi  destek-
ledi. Bu yasa cHP ve AK Parti'nin ortak oyları ile
çıktı nerede burada yandaşlık?” diye sordu.
YAKUP TEZcAN

Avcılar Belediyesi'nin Eylül ayı meclis
toplantısında, konuşan CHP'li Ahmet Turan
Arlı, Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan imar
sorunlarını gündeme getirdi. Hükümetin 
hayata geçirdiği İmar Barışı uygulamasının
Yeşilkent'e hiçbir katkısı olmadığını söyleyen
Arlı, “1994'ten beri Yeşilkent'e imar verilecek
dendi. Hala hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı

Konuyla ilgili konuşan Avcılar Bele-
diye Başkanı Handan Toprak ise “Yeşil-
kent ve Firüzköy’ün bir kısmında imar
yoktur gelin imar planını verelim imar
barışı ile ilgili bizler halkımızı bilgilendi-
relim. Burada da bürolarımız var bu
imar barışı imar planı sorununu çözü-
yor mu? Çözmüyorsa imar planını biz-
ler çözeceğiz. Bu Avcılar Belediyesi
olarak bizlerin görevidir” dedi.

İmar sorununu
biz çözeriz
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biz çözeriz
İmar sorununu
biz çözeriz
İmar sorununu
biz çözeriz

CHP Meclis Üyesi
Ahmet Turan Arlı
CHP Meclis Üyesi
Ahmet Turan Arlı
CHP Meclis Üyesi
Ahmet Turan Arlı
CHP Meclis Üyesi
Ahmet Turan Arlı
CHP Meclis Üyesi
Ahmet Turan Arlı
CHP Meclis Üyesi
Ahmet Turan Arlı
CHP Meclis Üyesi
Ahmet Turan Arlı
CHP Meclis Üyesi
Ahmet Turan Arlı
CHP Meclis Üyesi
Ahmet Turan Arlı

Belediye Başkanı
Handan Toprak
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Sinemaseverler, yılın ilk 8 ayında özellikle yerli komedi filmlerine yoğun ilgi gösterdi. En çok
izlenen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluştururken, en çok gişe yapan film ise “Arif v 216” oldu

B ox Office Türkiye'den derlenen bilgi-
lere göre, yılın ilk 8 ayında en çok izle-
nen film, Cem Yılmaz'ın

senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı
"Arif v 216" oldu. Film, vizyonda kaldığı süre
içinde 4 milyon 968 bin 462 kişi tarafından
seyredildi. Seyirciyle ilk kez Ocak ayında bulu-
şan komedi ve bilim kurgu türündeki film, 18
Mayıs'taki ikinci vizyon tarihinin ardından
toplam 62 milyon 986 bin lira hasılat elde etti.
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini
paylaştığı komedi filmi "Ailecek Şaşkınız", yılın
en çok seyredilen ikinci filmi oldu. Yönetmen-
liğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımı 4
milyon 34 bin kişi izlerken, filmden elde edilen
gelir ise 44 milyon 688 bin lira.

Deliha da iyi gişe yaptı

"Deliha 2", 2 milyon 106 bin kişi tarafından iz-
lendi. "Deliha" ve "Görümce" filmlerinin se-
naryosuna imza atan ve başrolünü üstlenen
Gupse Özay'ın bu kez yönetmen koltuğuna
da oturduğu film, kariyer yolunda ilerlemeye
çalışan Zeliha'nın hikayesini anlatıyor. Kome-
diseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmden elde
edilen hasılat 24 milyon 589 bin lira oldu.
Hollywood yıldızları Robert Downey Jr.,
Chris Evans, Benedict Cumberbatc, Scarlett
Johansson, Chris Pratt'in rol aldığı "Avengers:
Sonsuzluk Savaşı" filmi, bir milyon 909 bin
kişi tarafından izlendi. Christopher Markus ve
Stephen McFeely'nin senaryosunu yazdığı
macera, aksiyon türündeki filmden elde edilen

hasılat 27 milyon 308 bin liraya ulaştı.

5 milyon kişi izledi

Gülse Birsel'in yazdığı "Aile Arasında" adlı ko-
medi filmi, listenin 5'inci sırasında yer aldı. İlk
gösterimini 1 Aralık 2017'de yapan film, bir
milyon 904 bini yılın ilk 8 ayında olmak üzere,
önceki yılın verileriyle birlikte 5 milyon 288 bin
kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen ha-
sılat ise 64 milyon 550 bin lira oldu. Eşi tara-
fından terk edilen Fikret'in bir kız isteme töreni
için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olay-
ları konu edinen filmde, Engin Günaydın,
Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim
Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh ve Gülse
Birsel rol aldı.

Yabancılar da revaçta

Listenin 6'ncı sırasında bulunan "Enes Batur
Hayal mi Gerçek mi?" filmi bir milyon 483 bin
kişi tarafından seyredildi. Kamil Çetin'in yö-
nettiği komedi türündeki yapımdan elde edi-
len hasılat ise 17 milyon 463 bin lira oldu.
Macera, komedi ve aksiyon sevenleri sinema
salonlarına çeken "Deadpool 2" filmi listenin
7'nci sırasında yer aldı. Filmi bir milyon 374
bin kişi izlerken yapımdan toplam 17 milyon
670 bin liralık hasılat elde edildi. Adrian Mo-
lina ile Lee Unkrich'in yönettiği 3 boyutlu ani-
masyon filmi "Coco" vizyonda olduğu süre
içinde 982 bin kişi tarafından izlendi. 8'inci sı-
rada yer alan filmin hasılatı ise 12 milyon 423
bin lira oldu. AA

Hedef 1 milyon ziyaretci
Koç Holding Şeref Başkanı Koç, Cunda Adası'nda, Taksiyarhis Kilisesi'nin restorasyonunun ardından farklı şekilde
işlevlendirilmesiyle ortaya çıkarılan ve kendi adını taşıyan müzede, yılda bir milyon ziyaretçi hedeflediklerini söyledi

AYvALIK'IN Alibey
(Cunda) Adası'nda, Taksi-
yarhis Kilisesi'nin resto-

rasyonunun ardından farklı şekilde
işlevlendirilmesiyle ortaya çıkarılan
Rahmi M. Koç Müzesi'ni her yıl 100
bini aşkın kişi ziyaret ediyor. Koç
Holding Şeref Başkanı Rahmi M.
Koç, Ayaptığı açıklamada, ilk müze-
lerinin İstanbul'da Haliç kıyısında,
ikincisinin Ankara'da Çengelhan'da,
üçüncüsünün ise Balıkesir'de Cunda
Adası'nda bulunduğunu belirtti.

Müzeler canlı olmalı

Koç, müzelerin kendilerini yenilemesi
gerektiğini vurgulayarak, şöyle
devam etti:"Müzelerin canlı olması,
statik olmaması lazım. Müzelerin zi-

yaretçilerinin nabzını devamlı tutma-
ları ve ona göre de yenilikler getirme-
leri lazım. Bu gibi müzeleri yurt
dışında da görüyoruz. Onlar tabii bi-
zimkilerden daha zengin ve daha
büyük. Maalesef Türkiye'de fazla ko-
leksiyon yok. Bunların çoğu yurt dı-
şından temin ediliyor.
Atölyelerimizde restore ve tamir edi-
liyor. Hazır, tamir edilmiş, restoras-
yon edilmiş eserler çok pahalı.
Dolayısıyla biz orada mezatlardan,
eskicilerden, antikacılardan alıp, bu-
ralara getiriyoruz. Şimdi tanındığı-
mız için batı Avrupa'da, umumiyetle
bu gibi eserleri satmak isteyenler bi-
zimle temas ediyorlar. Bize teklif edi-
yorlar. Biz de bundan memnun
oluyoruz." AA

Koç, müzelerin her yaştan ziyaretçilerin ilgisini çeken yön-
leri bulunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Burası tek başına oyuncak müzesi değil, çok taraflı bir
müze. 'Sanayi, transport müzesi' diyebilirsiniz. 'Antika de-

ğeri olan bir müze' diyebilirsiniz. Dolayısıyla bizim gaye-
miz her gelen, küçük, büyük olsun ziyaretçinin alakasını
çekebilmek. İnsanlar 5-6 dakika, yarım saat sonra bıkıyor-
lar. Onun için her attıkları adımda, her vitrinde değişik bir
şey, enteresan objeler görürlerse daha fazla vakit geçiri-
yorlar. Tabii her müzenin de kendine göre küçük bir kafe-
teryası, bir hediyelik eşya kısmı olması lazım. O da
müzenin diğer sosyal tarafları."

Cok yönlü bir yer

İZLEYİCİLERE yazlık sinema
keyfi yaşatacak etkinlikte
İtalyan yönetmen Luchino

Visconti’nin tek komedi filmi olan Bel-
lissima (1951), Yılmaz Güney’in yö-
netmen olarak kendini kanıtladığı ilk
film sayılan Seyyit Han (1968) ve 100.
doğum yılı dünya çapında kutlanan
İsveçli usta Ingmar Bergman’ın en
önemli yapıtlarından Yedinci Mühür
Det sjunde inseglet, 1957) seyirciyle
buluşacak. Bu sene ilki yapılacak et-
kinlik İsveç Enstitüsü, İtalyan Kültür
Merkezi ve Güney Film’in destekle-
riyle gerçekleştiriliyor. Bu üç açık hava
gösterimi aynı zamanda, 2019 yılında
kendi binasında faaliyetlerine başlaya-
cak olan Sinematek / Sinema Evi’nin

sanatseverlere neler vaat ettiğine dair
bir ipucu niteliği de taşıyor.

Arşiv oluşturuldu

Kadıköy Belediyesi, 25 Ağustos 1965
tarihinde Onat Kutlar ve arkadaşları
tarafından İstanbul’da kurulan ve
1980 askeri darbesiyle birlikte kapanan
Sinematek Derneği’nin mirasını,
derneğin ilk üyesi olan Jak
Şalom’un öncülüğünde
Sinematek / Sinema
Evi projesiyle yaşa-
tıyor. Kadıköy Yo-
ğurtçu Parkı
yakınlarında in-
şaatı halen
devam eden

binada film gösterimleri için 200 
kişilik bir salon yapılıyor. Ayrıca çeşitli
sergilere, seminerlere, konferanslara 
ve galalara da ev sahipliği yapacak 
Sinematek / Sinema Evi, arşivini 
oluşturmaya başladı. Arşive film, 
yazılı belge gibi sinema dünyasına dair

her türlü materyalle
destek sağlana-

biliyor.

Iyi seyirler Kadıköy
Kadıköy Belediyesi çatısı altında çalışmalarına başlayan Sinematek/Sinema Evi, sinemaseverleri yıldızlar
altında film izlemeye davet ediyor. Üç sinema klasiğinin seyirciyle buluşacağı Yıldızlar Altında Sinema
Keyfi’nin gösterimleri 13, 14 ve 15 Eylül’de Kalamış Atatürk Parkı’nda saat 21:00’de gerçekleştirilecek

Bora Egemen'in yönettiği, Kıvanç Tatlıtuğ ile
Büşra Develi'nin başrollerinde yer aldığı "Hadi Be
Oğlum" filmini 964 bin kişi izledi. Hayatını, oğlu

Efe'ye adayan balıkçı Ali'nin hikayesini ele alan dram
türündeki yapımdan, 11 milyon 363 bin lira hasılat elde
edildi. Macera, fantastik ve aksiyon türündeki "Juras-
sic World" filmini 909 bin kişi seyretti. Christ Pratt ile
Bryce Dallas Howard'ın başrollerinde yer aldığı fil-

min hasılatı 12 milyon 692 bin liraya ulaştı.
Yılın ilk 8 ayında sinema salonlarına gi-

denlerin sayısı ise 43 milyon 693 bin
629 kişi oldu.

43 milyon kişi 
sinemaya gitti

SINEMADA 
GUL GUL OLDUK!

Troya’da 
yeni dönem

ÇANAKKALE Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji

Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik
Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüs-
tem Aslan, Troya Antik Kenti'nde bu yıl
155. kazı dönemine başladıklarını belirtti.
Antik kentin ilk kez 1863 yılında Frank
Calvert tarafından kazılmaya başlandı-
ğını hatırlatan Aslan, bölgenin tüm
dünya için önemli bir arkeolojik alan ol-
duğunu vurguladı.

50 kişi birden çalışıyor

Troya'da 155 yıldır farklı kişilerin farklı
kazılar gerçekleştirdiklerini anlatan
Aslan, şöyle konuştu: "Ancak bu yıl
Troya için çok özel bir yıl. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığınca Troya'nın UNESCO
Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin
20. yılı dolayısıyla 2018 yılını 'Troya Yılı'
ilan etti. Özellikle Çanakkale Valiliğinin
ve Tanıtma Genel Müdürlüğünün orga-
nizasyonlarıyla hem Türkiye'de hem de
yurt dışında, hem akademik hem de kül-
türel anlamda pek çok etkinlikler gerçek-
leştiriliyor. Tüm bu çalışmaların
merkezinde ise Troya Müzesi yer alıyor.
Biz de bu yılki çalışmalarımıza 1,5 ay
önce başladık ve devam ediyoruz. Arala-
rında yabancı uzmanların da bulunduğu
50 kişilik bir ekiple çalışıyoruz."

Hababam Sınıfı
oyuncu arıyor

RIFAT Ilgaz'ın aynı adlı eserin-
den sinemaya uyarlanan ve
1975 yılında Ertem Eğilmez'in

yönetmenliğinde beyazperdeye yansıyan
"Hababam Sınıfı" yeniden çekilecek. Se-
naryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey
tarafından kaleme alınan yeni "Haba-
bam"ın yönetmen koltuğunda Doğa Can
Anafarta oturacak.

2019'da vizyona girecek

Hann Media'nın yapımcılığında ön hazır-
lık süreci tamamlanan "Hababam Sınıfı"
sınıfı için yüksek bir bütçe ayrılacak. Çe-
kimleri 6 haftada tamamlanması ve
2019'da vizyona girmesi planlanan filmin
öğrenci kadrosu, ilk filmde olduğu gibi
yine ilanla bulunacak. Oyuncu başvuru-
ları bu hafta başlayacak "Hababam Sı-
nıfı"nın ilanları bu kez internetten
verilecek.

Arif v 216 vizyonda kaldığı
süre içinde 4 milyon 968
bin 462 kişi tarafından 

seyredildi. Seyirciyle ilk kez
Ocak ayında buluşan 
komedi ve bilim kurgu 

türündeki film, 18 Mayıs'taki
ikinci vizyon tarihinin ardın-
dan toplam 62 milyon 986

bin lira hasılat elde etti. 
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası çekişmeli ve sonucu sürpriz maçlara sahne olurken birbirinden önemli yıldızlar haftaya damga vurdu.
Özellikle Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 ve Kayserispor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenmesi haftanın en çok konuşulan
konuları arasında yer alırken en iyi performans gösteren oyuncular da belirlendi. Haftanın yıldızı ise Anthony Nwakaeme oldu

TRAMAZAN KösE (KAsIMPAşA): 
Ligin ilk üç haftasında gösterdiği performansla taraflı
tarafsız herkesin takdirini kazanan Ramazan Köse bu
formunu Ankaragücü karşısında bir kez daha ortaya
koydu. 6 kez kurtartış yaptı. El Kabir'in penaltısında
da gole izin vermeyen tecrübeli eldiven kadronun ilk
ismi oldu.

MUsTAfA YUMlU ( AKHİsARsPoR): 
Evinde ağırladığı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Ak-
hisar Belediyespor'da Mustafa Yumlu rakiplerle girdiği
mücadelede kurduğu üstünlükle haftanın 11'ine gir-
meye hak kazandı. 9 kez hava topu alan tecrübeli fut-
bolcu 10 kez ikili mücadele kazanıp yüzde 100 top
kapma ile oynadı. 30 da isabetli pas attı.

DIEGo ANGElo (ANTAlYAsPoR): 
Rizespor'u son dakikada Hakan Özmert'in attığı pen-
altı golü ile yenen Antalyaspor'un Brezilyalı yıldızı
Diego savaşçı karakteriyle takımına büyük katkı verdi.
Tecrübeli oyuncu 10 kez ikili mücadele kazandı. 7 kez
sahipsiz top aldı. İsabetli pas oranı yüzde 84.2 iken 1
de asist yaptı.

MAjID HossEINI (TRABZoNsPoR): 
Geldiği günden bu yana üstüne koyarak ilerleyen bir
porfil çizen Majid Hosseini takımının aldığı sansasyo-
nel skorlu galibiyette  önemli bir katkı verdi. Mustafa
Akbaş ile uyumu da dikkat çeken genç futbolcu yüzde
90.9 isabetli pas oranı yakaladı. 4 kez ikili mücadele
kazanan İranlı oyuncu, 8 kez top uzaklaştırdı, 7 kez
sahipsiz top aldı.

josE sosA (TRABZoNsPoR): 
Geçen sezon geldiği Trabzonspor'da belki de en yük-
sek verimli oyununu oynayan Sosa takım arkadaşla-
rına attığı toplar ve yaptığı yönlendirmelerle takımın
en öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı. Yusuf'u
savunma arkasına kaçırıp Nwakaeme'ye asist yaptıran
Arjantinli 115 kez topla buluştu, 6 kez ikili mücadele
kazandı, yüzde 83.3 isabetli pasla oynadı.

MENsAH (KAYsERİsPoR): 
Fenerbahçe karşısında takım olarak ortaya koyduğu
performansla herkesi şaşırtan ve Kadıköy'den galibi-

yetle ayrılan Kayserispor'da en çok konuşulan isimler-
den biri Mensah. Ganalı yıldız Kasımpaşa'da yakala-
dığı formunu burada da sürdürüyor. 1 gol, 40 isabetli
pas, 2 şut pası ve  9 ikili mücadele kazanma ile oyna-
yan Afrikalı oyuncu ilk 11'e girmeye hak kazandı.

sTRAHIl PoPov (KAsIMPAşA): 
Ankaragücü'nün sol kanadını adeta otobana çeviren
Strahil Popov Kasımpaşa'daki istikrarlı futbolunu sür-
dürüyor. Hücum futbolunun yanısıra defanst ada
katkı sağlayan Bulgar oyuncu 3 isabetli orta ve 2 şut
pası ile oynadı. Ayrıca 4 top kaparken 7 de ikili müca-
dele kazandı.

CHERY (KAYsERİsPoR): 
Kayserispor'un Fenerbahçe'yi yıkan ekibinde baş rol
oynayan Chery attığı golle Kadıköy'ü susturan bir per-
formans gösterdi. Sarı kırmızılı ekibin orta sahasını
yönlendiren ve hücumu sonlandırmakta tereddütü ol-
mayan bir profil çizen Chery, yüzde 91,7 isabetli pas
ortanı yakaladı. 3 kez rakiplerini geçen Hollandalı yıl-
dız yüzde 80 de ikili mücedele başarı oranı sağladı.

DENI MIlosEvIC (KoNYAsPoR): 
Konyaspor'un bu hafta Malatya'dan 3 puanla dönme-
sini sağlayan isim olan Deni Milosevic gol haricindeki
performansıyla ön plana çıktı. Bosna Hersekli fut-
bolcu Güneydoğu ekibine karşı 4 ikili mücadele ka-
zandı, 6 kez sahipsiz top aldı ve yüzde 87.8 isabetli pas
yaptı.Anthony Nwakaeme (Trabzonspor): Galatasa-
ray'ı yıkan imha ekibinin komutanı olan Nwakaeme
haftanın en çok konuşulan ismi haline geldi. 2 gol atıp
bir de Ekuban'a gol pası vererek asist yapan Nijeryalı
Galatasaray savunmasını adeta yerle bir etti. Tecrübeli
oyuncu 5 kez çalım attı ve 6 kez sarı kırmızılıların ceza
sahasında topla buluştu. Bunların 3'ü golle
sonuçlandı.

MBAYE DIAGNE (KAsIMPAşA): 
Süper Lig'in lideri olan Kasımpaşa'nın Senegalli yıldızı
Diagne durmak bilmiyor. Geçen sezon 17 maçta 12
gol atan golcü futbolcu bu sezon da atmaya devam
ediyor. Diagne'nin son kurbanı ise Ankaragücü oldu.
Gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçi-
ren İtalyan asıllı yıldız 3 şut çekip 4 ikili mücadeleden
galip ayrıldı.

Ş ampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir
ve Trabzonspor'un kazandığı haftada Beşikaş,
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi

çok ilginç bir sonucu ortaya çıkardı. Sarı kırmızılılar
Trabzon'da yokları oynadı. Cocu'nun öğrencileri bir
kez daha yenilerek tarihe geçti. Kartal ise Bursa'da ye-
diği son dakika golü ile adeta şoke oldu. Kasımpa-
şa'nın liderliği ile geçilen haftada Anadolu
takımlarından 8 isim kadroya girdi. 3 isim ise Trab-
zonspor'dan. BURAK ZİHNİ

Haftanın futbolcusu: antHony nwakaeme

RAMAZAN

DIEGo HossEINI MUsTAfA

sosAMENsAH

NwAKAEME PoPov

MIlosEvICCHERY

DIAGNE

Haftanın teknik Direktörü: kemal özDeş

ilk 4 karşılaşmasında,
Çaykur Rizespor, (3-2),
Medipol Başakşehir (2-1),

Demir Grup Sivasspor (3-0) ve MKE
Ankaragücü'nü (2-1) yenerek yoluna
kayıpsız devam eden İstanbul temsil-
cisi, 12 puan toplayıp, milli maçlar için
lige verilen araya namağlup tek takım
unvanıyla lider girdi. Kemal Özdeş'in
teknik direktörlüğünü yaptığı Kasım-
paşa, Süper Lig'in ilk 4 haftaları baz
alındığında, bundan önceki en iyi
sezon başlangıcını ise 2012-2013'te
yapmıştı. Lacivert-beyazlılar, sözko-
nusu sezonda ilk 4 maçta 3 galibiyet
ve 1 yenilgi yaşamıştı.

Maçı bırakmıyor

Geride kalan 4 maçta rakip fileleri 10
kez havalandırarak, takipçisi Galatasa-
ray ile en skorer takım unvanını payla-
şan Kasımpaşa, bu gollerin 7'sini son
15 dakikalarda kaydetti. Çaykur Rizes-
por maçında 75, 81 ve 90. dakikalarda
goller bulan lacivert-beyazlı takım,
Demir Grup Sivasspor müsabakasında
ise 79 ve 90. dakikalarda skor tabelasını
değiştirdi. İstanbul ekibi, Medipol Ba-
şakşehir maçında 90., MKE Ankara-
gücü müsabakasında ise 85. dakikada
gol kaydetti. Kasımpaşa, ilk 4 müsaba-
kasının ilk 67 dakikasında sadece 3 golü
attı. MKE Ankaragücü maçında ilk
golü 13. ve Demir Grup Sivasspor kar-
şılaşmasında açılış golünü 31. dakikada

kaydeden lacivert-beyazlılar, Medipol
Başakşehir müsabakasında ise 67. da-
kikada fileleri havalandırdı.

Diagne ligi sallıyor

Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu
Mbaye Diagne, gol yollarında sergile-
diği performansla ön plana çıktı. Geçen
hafta lacivert-beyazlı ekiple 4 yıllık yeni
sözleşme imzalayan 26 yaşındaki o-
yuncu, takımının bu sezon kaydettiği 10
golün 6'sına adını yazdırdı ve gol krallığı
yarışının da zirvesine yerleşti. Ligde Me-
dipol Başakşehir ve Demir Grup Sivass-
por filelerini 2'şer kez havalandıran
Diagne, Çaykur Rizespor ile MKE An-
karagücü maçlarında ise 1'er gol kay-
detti. Diagne, geçen sezon ara transfer
döneminde Çin'in Tianjin Teda takımın-
dan kadroya dahil edilmişti. Senegalli
forvet, 2017-2018'in ikinci yarısında
forma giydiği 17 maçta ise 12 kez fileleri
havalandırmıştı. Öte yandan yaz trans-
fer döneminde birçok takımın transfer
listesinde bulunmasına rağmen lacivert-
beyazlılarda kalan ve geçen hafta söz-
leşmesi uzatılan Mısırlı futbolcu
Mahmut Hassan "Trezeguet" ise bu
sezon forma giydiği 4 maçta 1 gol attı.

Transferlerden tam katkı

Kasımpaşa'nın yaz transfer döneminde
kadrosuna kattığı futbolcular, ligde ge-
ride kalan 4 maçta skor yüküne katkı
sağladı. Gençlerbirliği'nden transfer edi-

len Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul
Rahman Khalili ile Austria Wien takı-
mından kiralanan milli oyuncu Tarkan
Serbest, ligin ilk haftasında kazanılan
Çaykur Rizespor maçında birer gole
imza attı. Lacivert-beyazlıların Çaykur
Rizespor'dan kadrosuna dahil ettiği
Özgür Çek ise forma giydiği 4 maçta
verdiği 4 gol pasıyla dikkati çekti. Demir
Grup Sivasspor maçında 2 gol pası
veren 27 yaşındaki Özgür, Çaykur Ri-
zespor ile MKE Ankaragücü karşılaş-
malarında ise birer kez gole katkı
sağladı.

Hedef Avrupa

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal
Bilgin, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını
ve sezon sonunda Avrupa kupalarına
katılma hakkı sağlayacak bir derece he-
deflediklerini söyledi. Nursal Bilgin, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, takı-
mın 2 sezondan bu yana çok iyi bir geli-
şim gösterdiğini belirterek, "Lige iyi bir
başlangıç yaptık. Her maça final gö-
züyle bakıyoruz. Hedefimiz, Avrupa
kupalarına katılmak. Çok güzel ve genç
bir takıma sahibiz. Birçok milli oyuncu-
muz var. Galatasaray ile milli maç ara-
sından sonra önemli bir maç
yapacağız. Galatasaray deplasmanın-
dan puan veya puanlarla ayrılırsak, he-
defimiz için uygun bir noktaya gelmiş
olacağız." ifadelerini kullandı.
BURAK ZİHNİ

Kasımpaşa’dan tarihi başlangıç
Ankaragücü'nü yenerek 4'te 4 yapan Kasımpaşa liderlik sevinci yaşarken tarihinin de en sükseli başlangıcını gerçekleştirdi.
Bu sezon 15. kez Spor Toto Süper Lig'de yer alan lacivert beyazlılar topladığı 12 puanla kendi rekorunu da egale etmiş oldu




