
Damga'ya konuşan ünlü popçu
Soner Arıca, 'Nasıl birisine aşık

olusunuz?' sorusuna, “Kesinlikle vic-
danlı biri olmalı” cevabını verdi. Aşık
olacağı kişide aradığı özellikleri, “Des-
teğe ihtiyacı olana destek vermeli,

empati kurabilmeli, duyarlı olmalı”
şeklinde sıralayan Arıca, “Çünkü
bir gün hikaye değişiyor, aşk başka
bir şeye dönüşüyor” ifadelerini
kullandı. Hayatımın hiçbir 
döneminde çok
fazla çapkın olmadı-
ğını da belirten 
Arıca, “Birçok kişi

ile aynı zaman hiç 
flörtüm olmadı” dedi. 

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Kök hücre için 
kan bağışı!

Makam aracını sattı
öğrencilere harcadı

AK Partili Dilovası Belediye
Başkanı Hamza Şayir, kendi-

sinden önce görev yapan Başkan 
Ali Toltar’ın Audi marka A6 model
lüks makam aracını sattı. Yaklaşık
350 bin liraya satılan araçtan elde

edilen gelir 
ilçede ikamet
eden ihtiyaç 
sahibi öğrencile-
rin kırtasiye
masrafları için
harcandı.
Şayir, “2019 
yeni eğitim yılı
için bu daha
başlangıç” dedi.
I SAYFA 4

ç İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nde yeni görevlen-

dirmeler devam ediyor. Son atama
ile İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na
CHP'nin yerel seçimde Bayram-
paşa Belediye
Başkan adayı
olan Remzi 
Albayrak'ın 
getirildiği 
öğrenildi. 
Albayrak 2017
yılında da 
CHP Bayram-
paşa İlçe Baş-
kanlığı görevini
yürütmüştü. 

ç

Yeni İtfaiye Başkanı
Remzi Albayrak oldu

Mimar Sinan tarafından yaptırılan 451 yıllık
tarihi Pir Mehmet Çeşmesi'ne gelen biri 

şantiye sorumlusu 3 kişi, iddiaya göre tarihi çeşmede
restorasyon yapılacağı gerekçesiyle çalışmalara başladı.
Tarihi çeşmenin duvarlarındaki taşların bir bölümünü levye
ve çekiç darbeleriyle çıkartan işçiler çevredeki esnafın tepkisiyle
karşılaştı. Esnafın durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay
yerine gelen polisler, bir süre sonra işçileri gözaltına aldı. Öte yandan işçilerin
tarihi çeşmenin duvarını yıkma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ç

SAÇMA RESTORASYONA
ESNAF TEPKi GÖSTERDi

Beyoğlu Emekyemez 
Mahallesi'nde bulunan

Mimar Sinan’ın 
451 yıllık eseri Pir 

Mehmet Çeşmesi’nin bir
bölümü iddiaya göre

restorasyon yapılacağı
gerekçesiyle yıkıldı. Yıkım

anı ise bir iş yerinin 
güvenlik kameralarına

yansıdı. Harabeye
çevrilen çeşmenin kitabesi

ve su yalağı ise geçen
yıl çalınmıştı

Tarihi çeşmenin karşısındaki dükkanı işleten
Mecit Ayördü, “Tarihi eserlerimize sahip 

çıkmamız lazım burası virane bir halde. Turistler 
buraya kafileler halinde geliyorlar onlar da gördükleri bu

manzara karşısında şaşırıyorlar” tepkisini gösterdi. İBB'den
yapılan yazılı açıklamada ise “Belediyemiz kurumsal kimliği ile

bağdaşmayan, İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları
onaylı projeye uygun olmayan, kusurlu çalışma durdurulmuş söz konusu
uygulama ile ilgili adli ve idari işlemler başlatılmıştır” denildi. I SAYFA 9

ÇALIŞMA DURDURULDU
iDARi iŞLEM BAŞLATILDI

SAYFA 5Orhan KILIÇ

Türkiye solunun
büyük kısmı...

SAYFA 7Utku KIZILTAN

İyi yurttaş
nasıl olur?

SAYFA 9Ayhan ONGUN

Önce kendimizle
barışmalıyız
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Hamza Şayir

Savcılıktan Demirtaş'ın 
tahliye kararına itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı, eski HDP Eş Başkanı

Selahattin Demirtaş hakkında veri-
len tahliye kararına itiraz etti. Savcı-
lık, itirazını iki gerekçeye dayandırdı.
Demirtaş’ın anayasal düzene karşı

işlenen suçlar-
dan yargılandı-
ğını bildiren
savcılık, örgüt
üyeliği suçların-
daki ceza 
miktarına 
bakıldığında da 
tutuklamanın
ölçülü bir tedbir
olduğunu 
savundu.

ç

Selahattin Demirtaş

Bira fabrikasını 
Diyanet’e verdiler

İstanbul’un merkezi noktala-
rından biri olan Bomonti Bira

Fabrikası’nın kalan son binalarının
Diyanet’e tahsis edildiği öğrenildi.
Binaların yıkılarak yerine mescit ve
yurt yapılmasının planlandığı belir-
tildi. Diyanet'ten yapılan açıklamada
ise “Alkol, temizlenebilen bir şeydir,
yıkarsınız ve geçer” açıklaması 
yapıldı.  I SAYFA 8

ç

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini
eleştirerek, “İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz” dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı
İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti ve görevden

alınan HDP'li belediye başkanlarıyla görüşmesini
sert sözlerle eleştirdi. “Bayrağımız belediyelerden
çıkartılırken, içiniz rahattı değil mi?” diye soran
Soylu, “İşini yap, başımızın üzerinde yerin var;
Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu
kadar açık ve net” tepkisini gösterdi. 

ç
BAŞKA İŞLERLE MEŞGUL OLMA

Soylu'nun açıklamalarına CHP'den tepki gecik-
medi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit

Torun, “Sizi milli iradeye ve halkın kararına say-
gıya davet ediyorum. Haddinizi bilin” ifadelerini
kullandı. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Millet-
vekili Özgür Özel ise Soylu'ya yanıtında “Dünyanın en
büyük metropolüne iki kez seçilen başkanı tehdit eden
Soylu haddini bil otur yerine!” çıkışını yaptı. I SAYFA 5

ç
SOYLU HADDİNİ BİL OTUR YERİNE!

SENi PEJMURDE EDERiZ!
AŞIK OLACAĞIM

KiŞi ViCDANLI

OLMALI!
ç

TUĞÇE MARİK’İN SÖYLEŞİSİ SAYFA 16’DA 

ÇOcUĞUNUzU
MOtİVe edİN!

HABERİN DEVAMI 
SAYFA 2’DE
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APARTMAN BiZiM
KAPI BELEDiYENiN!
APARTMAN BiZiM
KAPI BELEDiYENiN!
APARTMAN BiZiM
KAPI BELEDiYENiN!
APARTMAN BiZiM
KAPI BELEDiYENiN!
APARTMAN BiZiM
KAPI BELEDiYENiN!
APARTMAN BiZiM
KAPI BELEDiYENiN!
APARTMAN BiZiM
KAPI BELEDiYENiN!
Avcılar’da yaşayan Şahin ailesinden, 23 yıl önce
apartmanlarının giriş kapısını yaparken belediyeye ait alanı
işgal ettikleri gerekçesiyle aylık ecrimisil tazminatı istendi

Gümüşpala Mahallesi'nde
23 yıl önce Ahmet Şahin ve

ailesi tarafından bir arazi alındı ve
üzerine 4 katlı apartman yapıldı.
Şahin apartmanının yanına ilerle-
yen yıllarda belediye tarafından bir
park inşa edildi. Şahin ailesi apart-
manlarının girişine giden koridor-

daki yollarda çökme olması 
nedeniyle yola beton döktürdü. 
Girişe ise yine hırsızlara karşı 
caydırıcı olması nedeniyle demir
kapı yaptırdı. Geçtiğimiz yıllarda ise
belediye tarafından Şahin ailesine
‘Ecrimisil' yani haksız işgal 
tazimatı istendi. I SAYFA 9

ç
ŞAHiN AiLESi NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Remzi Albayrak

AK Parti MYK'sında Ahmet
Davutoğlu, Selçuk Özdağ,

Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah
Başcı'nın kesin ihraç istemiyle 
Merkez Disiplin Kurulu'na 
sevkinden sonra Erzincan eski 
Milletvekili
Talha Erol Dur-
maz ile İstanbul
İl Kadın Kolları
Yedek Yönetim
Kurulu üyesi
Fatma Yavuz
partiden istifa
etti. Durmaz is-
tifa gerekçesini
MYK'nın kara-
rına bağladı. 
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Disiplin kararı iki
istifa birden getirdi

Talha E. Durmaz

İBB'den işten çıkarılan işçilere
yeni ve eski vekillerden destek

geldi. Eyleme dün AK Parti İstanbul
Milletvekilleri Fatma Betül Sayan
Kaya ve Mustafa Demir ile eski
AK Parti Milletvekili Metin Külünk
katıldı. Külünk, “Hiçbir zaman bu
kardeşlerimi yalnız bırakmayaca-
ğıma dair söz verdim. Yarın yine 
gelirim” diye konuştu. I SAYFA 9
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Sizi asla yalnız
bırakmayacağız

Esenyurt'ta iki komşu arasın-
daki yolda başlayan tartışma

silahlı kavgaya dönüştü. Komşusu-
nun ateş açtığı kişi, kolundan ve ba-

cağından yaralandı.
Olay, Üçevler Mahal-
lesi 910 Sokak'ta
meydana geldi. Edi-
nilen bilgilere göre,
saat 09.00 sıralarında
sağlık ocağından

dönen Beşir S., yolda karşılaştığı
komşusuyla bilinmeyen bir nedenle
tartışmaya başladı. I SAYFA 3
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Komşusuna 
kurşun yağdırdı

İtFaİYe deĞİl
hORtUM GİRMez!
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Bağcılar'da yaya
geçidinden kar-

şıya geçmek isteyen
genç kıza minibüs
çarptı. Kaza geçtiğimiz
günlerde Bağcılar'da
meydana geldi. 
16 yaşındaki Tuğba 
Sarıkaya'ya yaya geçi-
dinden karşıya geçmek
istediği sırada minibüs
çarptı.  I SAYFA 3
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APARTMAN BiZiM
KAPI BELEDiYENiN!

Süleyman
Soylu

Soner
Arıca
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az daha
ölecektİ

Büyükçekmece Dizdariye
Mahallesi'nde İnönü

Caddesi'ne açılan bir ara sokak
görenleri şaşkına çevirdi. Tama-
mına araba park edilen sokağın 
sakinleri, “Allah korusun bir
yangın çıksa bir itfaiye aracını
hortum girmeye bile yer bırak-
madılar” serzenişinde bulundu. 

ç



Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip se-
zonu da başlıyor. Grip virüsünün kalp
krizi riskini 6 kat arttırdığını belirten
Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif
Hakko ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayşe-
gül Karahan Zor, “Grip olanlar hastalı-
ğın ilk haftasında 6 kat fazla kalp krizi
riski taşırken, virüsün vücuda girmesinin
8. günü risk normale dönüyor. Mevsim-
sel gripten korunmak için aşılanma ol-
dukça önem taşıyor” açıklamasında
bulundu.

Grip oranı her yıl artıyor

Yıllık influenza oranlarının her yıl artış
gösterdiğini, özellikle küresel ısınmaya
bağlı mevsimsel değişiklikler nedeniyle
salgınlarla daha uzun süre karşılaşılabil-
diğini vurgulayan Doç. Dr. Elif Hakko
ve Dr. Ayşegül Karahan Zor, “Gribin et-
kileri mevsime veya yıla göre de değişik-
lik gösteriyor. Hangi virüsün yaygın
olduğu, ne kadar aşı yapıldığı, aşının ne
zaman yapıldığı, aşının virüsle ne kadar
uyum sağladığı gribin etkisinde rol oy-
nuyor” dedi.

Ellerinizi sık yıkayın

Bazı kişilerin grip olduklarında daha

ağır hastalık geçirirken; bu grupta özel-
likle çocuklar, yaşlılar, gebeler ve kronik
hastalığı olan kişilerin yer aldığının altını
çizen Doç. Dr. Hakko ve Dr. Zor, “Grip
enfeksiyonu zatürre, kulak enfeksiyon-
ları, sinüzit ve kronik hastalıkların kötü-
leşmesine de yol açabilir. Özellikle 65
yaş üstü, diyabetik ve kronik solunum
yolu hastalığı olan bireyler risk altında.
Gripten korunmak için risk altında olan
bireylerin aşılanması ve sık el yıkama
gibi hijyen önlemlerine uymaları ol-
dukça önemli” uyarısında bulundu.

Gribin bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve
hastaların öksürürken, burnunu çeker-
ken veya konuşurken oluşan damlacık-
larla hastalığı bulaştırabildiğini belirten
Doç. Dr. Elif Hakko ve Dr. Ayşegül Ka-
rahan Zor, “Grip virüsü, hasta olan kişi-
nin solunum sıvılarıyla kirlenmiş yüzey
ya da objelere dokunduktan sonra elle-
rini ağzına, burnuna, gözlerine götüren
kişilere de bulaşabiliyor. Hastalığın 1
gün öncesinden 5-7 güne kadar bulaşıcı-
lığının devam ettiğini unutmayın” diye
konuştu. TACETTİN CEM SANCAR
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanı Sesil Kalender, okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların okula
uyum sağlamasını kolaylaştıracak püf noktaları anlattı. Kalender, "Okul başlamadan önce okul ile ilgili çocukla
konuşmak, konuşurken abartıdan uzak olmak, motivasyon oluşturmak, duygularını almak ve dinlemek önemli" dedi

COCUGUNUZU
MOTIVE EDIN!
9 Eylül’de ilk ders zili çalacak. İlkokula gidecek tüm öğren-

ciler okula uyum sağlayabilmek için bu hafta eğitim öğre-
time başladı. Sürece uyum sağlamak için çocuklara ve

ailelere önerilerde bulunan Mektebim Koleji Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışmanlık Bölümü Koordinatörü Sesil Kalender, ilk-
okulun çocukların hayatında en önemli dönüm noktası
olduğunu söyledi. Kalender, ilkokula başlangıcın hem çocuk
hem de aile için zorlayıcı ve adaptasyon gerektiren bir süreç
olduğunu belirtti. Çocukların kaygı ve korku yaşayacağını
aktaran Sesil Kalender, "Ailede sorumluluk alıyor olup ol-
madığı, akranları ile olan sosyal iletişimi, benlik saygısı
gibi durumlar okula alışma dönemindeki asıl belirleyici-
ler olabiliyor. Okul öncesi geçmişi olan bir çocuk bile
ilkokuldaki sistem, beklentiler, sorumlulukların artışı,
okul içerisinde kalınan daha uzun süreli zaman gibi
değişiklikler uyum sağlamasını zorlaştırabiliyor"
dedi.

Uyum içinde olunmalı
Okul ve öğretmenlerle birlikte hareket etmenin
önemine dikkat çeken Kalender, "Bazı okullar
uyum programı dahilinde okula dönüş günü
organizasyonları yapıyor. Bunları takip
etmek, öğretmenlerle haberleşerek yapılan
aktivitelere katılmak, okulun yönlendirdiği

şekilde öğrencimizin yanında olup destek olmak çok önemli. Okul
başlamadan önce okul ile ilgili çocukla konuşmak, konuşurken abar-
tıdan uzak olmak (okulu hiç olmadığı bir yer gibi göstermemek
olumlu veya olumsuz anlamda, örneğin sürekli oyun oynayacaksınız
okulda gibi) fakat yapacağı, eğleneceği, merak edeceği aktiviteleri
fark ettirmek, motivasyon oluşturmak, çocuğun kaygılarını öğren-
mek, merak ettiği konularla ilgili sorularını cevaplamak, duygularını
almak ve dinlemek önemli" diye konuştu.

Kaygıyı azaltmanın yolları
Okul öncesi hazırlığı çocukla beraber yapılmasını öneren Sesil Ka-
lender, "Okul başlamadan önce okulun ihtiyaçlarına göre birlikte
okul çantasını, gerekli okul malzemelerini almaya gitmek, odasını
okul dönemine göre şekillendirmek, okul dönemi programı için bir-
likte bir günlük yapılacaklar çizelgesi oluşturmak gibi aktiviteler ço-
cuğun kaygısını azaltarak, sınırlarını belirleyerek çocuğun okulun
başlaması için motive olmasını sağlayabilir. Çocuk okuldayken
anne, babanın nerede olduğunu ve ne yapacağını merak eder. Ona o
okuldayken sizin neler yapıyor olacağınızı, çocuğunuzun kaçta okula
gideceğini, kaçta döneceğini anlatıyor olmak, onu okuldan kimin
nasıl alacağını anlatıyor olmak çok önemli. Rutinler ve sınırlar ço-
cuklarda her zaman kaygıyı azaltır. Bunları çocukla paylaşmak ve
özellikle de ilk zamanlarda bu rutinlere de uyuyor olmak çok önemli.
Aksi takdirde çocuk sürece alışmaya çalışırken güven duymakla ilgili
sıkıntı yaşayabilir" ifadelerini kullandı. DHA

Çocuk neden okuldan korkar?
Okul korkusunun temelinde çocuğun özellikle ann-
eye aşırı bağımlı olması ve anne babadan ayrılma ko-
rkusunun yattığını söyleyen Kalender, şöyle konuştu:
"Çocuk anne babası olmadığında kendisine veya anne
babasına bir şey olacağından korkuyor olabilir. Sorumlu-
luk almaktan korkuyor olabilir. Annenin de çocuğa bağımlı
olması okul korkusunu tetikleyebilir. Öğretmenin ilgi ve
sevgisi diğer çocuklara da yöneleceğinden çocuk kendisine
gösterilen ilgi ve sevgiden tatmin olmayabilir. Ev ortamı çok
kuralsız ve patronun çocuk olduğu aile yapılarında, çocuklar bir
düzen bütünü olan eğitim kurumlarına uyumda akranlarına
kıyasla güçlük çekmekte ve okula gitmeyi istemeyebilmektedirler."

Sorumluluk
velilerde

Çocukların uzun bir tatil döneminin ardından
okula uyum konusunda sıkıntı çekebileceklerini
belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik
ise bu süreçte sorumluluğun ailelere düştü-
ğünü belirtti. Özçelik, "Çocuğa eski düzenini
kısa sürede kazanması için baskı yapmak ye-
rine çocuğu ve onun ihtiyaçlarını anlayarak ha-

reket etmek gerekiyor" dedi. Okula uyum süre-
cinde asıl görevin ailelere düştüğünü vurgula-
yan Özçelik, "Özellikle ilk haftalarda çocuğun
uyum problemleri daha çok olur. Bu süreçte
ailelerin de kendi iş saatlerini ve sosyal hayat
şartlarını okul süreciyle uyumlu hale getirme-
leri çocuğun yaşadığı problemlerin azalma-

sında önem taşıyor. Çocukların duyabileceği
kaygılar için de aileler çocuklarına destek ver-
meli. Bu noktada altının çizilmesi gereken en
önemli faktör empati. Çocuğa eski düzenini
kısa sürede kazanması için baskı yapmak ye-
rine çocuğu ve onun ihtiyaçlarını anlayarak ha-
reket etmek gerekiyor" diye konuştu. 

Demir eksikliğine dikkat!
Çocuklarda en sık görülen kansızlık nedeni
demir eksikliği anemisi olarak belirtiliyor.
Kas, kalp, kemik, beyin gibi organlar çalışır-
ken, yüksek miktarda demire ihtiyaç duyu-
yor. Bu nedenle ebeveynlerin hızlı
büyümenin olduğu 0-2 yaş süt çocukluğu
döneminde ve 14-16 yaş adölesan dönemde
demir eksikliği açısından dikkatli olmaları
gerekiyor. Çocuklarda demir eksikliği duru-
munda yaygın olarak yorgunluk, iştahsızlık,
saç dökülmesi, halsizlik, çok esneme ve çok
uyuma ya da bazen tam tersi hırçınlık, hu-
zursuzluk gibi belirtiler görülüyor. Zama-
nında tedavi edilmeyen demir eksikliği; kalp
yetmezliği ve mental geriliğe yol açabiliyor.
Doç. Dr. Müge Gökçe, çocuklarda demir
eksikliği anemisi hakkında bilgi verdi.
Demir; pek çok organın çalışmasında rol
oynayan önemli bir elementtir. Türkiye’de

demir eksikliği anemisi görülme sıklığı
sosyo-ekonomik düzey, beslenme ve yaşam
şekli gibi farklılıklara bağlı olarak bölgeden
bölgeye değişse de ortalama yüzde 25-30 ci-
varındadır. Demir bebeklik döneminden iti-
baren çocuğun sağlıkla büyüyüp
gelişebilmesi için çok önemlidir. Annede
demir eksikliği yoksa anne sütü ile beslenen
bebeklerde ilk 6 ay eksiklik görülmeyebilir.
Hazır mamalarla beslenen bebeklerde demir
eksikliğinin daha az görülmesinin nedeni
mamaların demirden zengin olmasıdır.
Fakat 4. – 6. aylarda hem ek besinlere geçiş
hem de hızlı büyüme ile demir gereksinimi
artmaktadır. Ayrıca adölesan dönemde hızlı
boy uzaması ve ergenlikle birlikte demire
olan ihtiyaç artar. Kız çocuklarında adet ka-
namalarının başlaması da demir eksikliği
anemisini hızlandırır. Bu nedenle bu dö-

nemde dikkatli olmak gereklidir. Demirden
zengin beslenmeye dikkat etmek ve gereki-
yorsa takviyelere başvurmak gerekmektedir.

Sürekli ısıtmak iyi değil

Bebeğin demirden zengin beslenmesi için 6.
aydan sonra kırmızı et, yeşil sebze, yumurta
ve üzüm pekmezi gibi besinlerle tanıştırılma-
lıdır. Bebeğin çorbalarına kırmızı et kıyma
şeklinde konulabileceği gibi, haşlanıp blen-
der ile öğütülerek de çorbaya eklenebilir.
Haftada 3-4 kez verilmesi önerilir. Sabah
kahvaltıda 1 tatlı kaşığı çekirdekli kırmızı
üzümden yapılmış pekmez tüketilebilir, de-
mirden zengindir. Keçiboynuzu ve dut pek-
mezlerinin demir içeriği yoktur. Yumurta
sarısı demirden çok zengin olup, özellikle
sabah kahvaltısında portakal gibi C vitamini
içeren meyvelerle birlikte verilmesi demirin

emilimini artıracaktır. Brokoli, ıspanak gibi
yeşil sebzelerde demir daha az miktarda da
olsa mevcuttur. Ancak besinin çok pişmesi
ya da yemeden önce tekrar tekrar ısıtılması
demir içeriğini ve besin değerini azaltacaktır.

Bu belirtileri önemseyin!

Demir eksikliği olan çocukta görülebilen be-
lirtiler şöyle sıralanmaktadır:
Yorgunluk
İştahsızlık
Saç dökülmesi
Halsizlik
Çok esneme
Çok uyuma/uyuklama
Hırçınlık, huzursuzluk
Okula giden çocuklarda okul başarısında
düşme
Dikkatsizlik. AYNUR CİHAN

Grip kriz riskini
altı katına çıkarıyor

Doç. Dr.
Müge Gökçe
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GÜNCEL 3
Tuzla’da yaşam savaşı

tuzla Mimar Sinan
Mahallesi Levent Sokak
üzerinde bulunan 4 katlı

binanın teras katında saat 13.30 sı-
ralarında yangın çıktı. Alevler terasa
sıçradı ve terasta asılı duran halılar
alev topuna dönüşerek binanın
ikinci katındaki balkona düştü. Bi-
nanın 2 noktasında da alevler yük-
seldi. İhbar üzerine olay yerine
itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye
ekipleri balkondaki ve tüm binadaki

yangını söndürdü.

Papağanı ve tavşanı çıkardı

Yangının çıktığı sırada dışarıda olan
teras kattaki ailenin 10 yaşlarındaki
kızı Esma Işık, ablasıyla birlikte eve
geldi. Esma Işık, itfaiyenin sön-
dürme çalışmalarını tamamlaması-
nın ardından evde bulunan tavşanı
ile papağanı alarak dışarıya çıktı.
Esma Işık, "Ben dışarıdaydım bir
anda yangın çıktı. Komşular bana
haber verdi. Ben de anneme, daha

sonra komşulara haber verdim. Bi-
nayı tahliye ettik. Komşular itfaiyeyi
aradılar. Geldiler alevleri söndürdü-
ler. Bizim terasta halı vardı. Oraya
düştü, orada da yangın çıkmaya
başladı. Ablama söyledim, tavşa-
nımı o çıkarttı evden. Ben de ona
yardım ettim, papağanı da çıkart-
tık” dedi. Polis, yaralı ve can kaybı-
nın yaşanmadığı yangınla ilgili
soruşturma başlattı. Yangında teras
kat ile ikinci kat hasar gördü.
DHA

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

Büyükçekmece / İST.  (Devlet Hastanesi Arkası)

Komşusuna
kurşun yağdırdı

esenyurt'ta iki komşu arasındaki
yolda başlayan tartışma silahlı kav-
gaya dönüştü. Komşusunun ateş aç-

tığı kişi, kolundan ve bacağından yaralandı.
Olay, Üçevler Mahallesi 910 Sokak'ta mey-
dana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 09.00
sıralarında sağlık ocağından dönen Beşir S.,
yolda karşılaştığı komşusuyla bilinmeyen bir
nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kav-
gaya dönüşmesi üzerine komşusu, Beşir S.'ye
ateş açtı. Beşir S., koluna ve bacağına kurşun-
ların isabet etmesiyle yaralandı. Polis, olay ye-
rinden kaçan saldırganı arıyor. İhbar üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yara-
lının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Ekipler olay yerini emniyet şeridine alarak in-
celeme başlattı. Silahlı kavganın yaşandığı so-
kakta 6 adet boş kovan bulundu.

Zehir tacirlerine
operasyon

istanbul Emniyet Müdürlüğü
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, Bakırköy, Bahçeli-

evler, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde
operasyon düzenledi. Operasyona havadan
polis helikopteri de destek verdi. Fatih Vatan
Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü bi-
nasından saat 05.00 sıralarında hareket eden
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri önceden belirlenen 40 adrese, 72
ekiple operasyon düzenledi. Operasyona özel
harekat polisleri ve polis helikopteri de destek
verdi. Operasyon yapılan adreslerden birisi de
Güngören, Merkez Mahallesi Çayır Sokakta
bulunan bir apartman dairesiydi. Operasyon
düzenlenen dairede polis ekipleri 1 kişiyi göz-
altına aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda
kişi gözaltına alınırken adreslerde polisin ara-
maları devam ediyor.

Oğlunun yanında
saldırıya uğradı!

ŞiŞli'de, bir kişi, 8 yaşındaki oğluyla
evinden çıktığı sırada henüz belirlene-
meyen bir nedenle kurşun yağmuruna

tutuldu. Oğlunun gözleri önünde karnından ve
ayaklarından vurulan kişi yaralı olarak hasta-
neye kaldırılırken, saldırgan polise teslim oldu.
Olay, Feriköy Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta
saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Adı öğre-
nilemeyen kişi, bir şey söylemeden, belinden çı-
kardığı tabancayla, Ersin adlı kişiye kurşun
yağdırmaya başladı. Karnından ve ayaklarından
yaralanan Ersin adlı kişi, yere yığıldı. 

Tuzla'da 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede binayı saran alevller, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

K aza geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Bağcı-
lar'da meydana geldi. 16 yaşındaki Tuğba Sarıkaya'ya
yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada mini-

büs çarptı. Çarpanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kız
yere düşerek yaralandı. Sarıkaya'nın yardımına çevredekiler
koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis
ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan genç kız sağlık ekiplerince
çevredeki özel bir hastaneye götürüldü.

Kameralar kaydetti

Tedavi altına alınan Sarıkaya'nın sağlık durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. Sarıkaya hastanedeki tedavisinin ardından

taburcu edilirken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güven-
lik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidindeki genç
kıza seyir halindeki bir minibüs çarpıyor. Genç kız metrelerce
savrulurken, çevredekiler ise yardıma koşuyor. Olay yerine bir
süre sonra polis ve sağlık ekipleri geliyor.

3-4 metre uzağa gitti

Görgü tanıklarından Şükrü Yiğit, "Yaya yolundan karşıya
geçen bir kız çocuğu vardı. O da sağına soluna bakmadı yola
atladı, burada da hızla gelen bir minibüs vardı. O da çarptığı
çocuğa yaklaşık 3-4 metre uzağa fırlattı. Yaya yolunda araç-
lar çok fazla durmuyor genel olarak sıkıntı bu" dedi. 

Bağcılar'da yaya 
geçidinden karşıya 

geçmek isteyen genç kıza
minibüs çarptı. Hafif 

şekilde yaralanan genç
kızın, çarpmanın 

şiddetiyle savrulduğu
anlar anı ise güvenlik

kamerasını yansıdı

AZ DAHA OLECEKTI
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Avcılar Cihangir Mahallesi’nde kolon ve kirişlerinin çatlaması
üzerine yapılan testlerde riskli bina olduğu ortaya çıkınca
mühürlenen binadaki eşyaların tahliyesine devam edildi

ileri Sokak’taki, 5 katlı,
32 yıllık Özbirlik Apart-
manı’nın sakinleri geçen

Mart ayında özel bir firma ile anla-
şarak yer yer çatlayan kolonlardan
aldıkları parçaları inceletti. İnceleme
sonucu alınan, binanın riskli oldu-

ğunu belgeleyen rapor geçen hafta
Avcılar Belediyesi’ne teslim edildi.
Rapor üzerine bina sakinlerine 2
Eylül pazartesi gününe kadar evle-
rini tahliye etmeleri için süre tanındı.
Bu sürenin tanınması ardından Za-
bıta Müdürü Mehmet Güven ile gö-
revliler dün öğle saatlerinde tek tek
daireleri ardından akşam saatlerinde
binayı mühürledi. Binada eşyalarını
taşıtamayan 3 aileye hazırlıklarını
tamamlamaları halinde taşınma izni
verileceği açıklandı. Bina sakinlerin-
den Aliye Ödemiş, 21 yıldan bu
yana oturdukları binadaki eşyalarını
bir tanıdıklarının bakkal dükkanının
deposuna taşıtmak üzere geldi. 

Umarız kısa sürede döneriz

Aliye Ödemiş, "Evimizi bırakıp gidi-
yoruz. Bir süre Hadımköy’deki oğlu-
mun evinde kalacağız. Sonra kiralık
ev buluruz. Kısa sürede yeni binaya
döneceğimize inanıyorum” dedi.
Gün içerisinde taşınacaklarla birlikte
kalan 1 dairenin de önümüzdeki
günlerde boşaltılacağı ifade edildi. 

Fatih'te 3 kişinin silahlı saldırı-
sına uğrayarak göğsünden ve ba-
caklarından vurulan 18 yaşındaki

Mustafa Yusuf Özbek adlı genç kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetti. Olayda kur-
şunların isabet ettiği evde bulunan bir kadın
da kolundan hafif şekilde yaralandı. Olay
Zeyrek Mahallesi Hasan Baba Sokak'ta
saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddia-
lara göre, Hasan Baba Sokak'ta bir otomo-
bilin önünde bekleyen Mustafa Yusuf
Özbek'e(18), 3 kişi tarafından ateş açıldı.
Özbek, açılan ateş sonucu göğsünden ve
bacaklarından 6 kurşunla yaralandı. 3 sal-
dırganın silahından çıkan kurşunlar, olayla
ilgisi olmayan evinde oturmakta olan bir ka-
dını da kolundan yaraladı. Yaralılar kanlar
içinde kalırken saldırganlar ara sokaklara
kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Özbek, ya-
ralı halde kaçmaya çalışsa da aldığı kurşun
yaralarının etkisiyle sokakta yığılıp kaldı.

1 ölü 1 yaralı

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine
çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı Özbek, ambulansla özel bir hasta-
neye kaldırıldı. Olay esnasında evine isabet
eden kurşunla yaralanan kadın ise oğlu ta-

rafından otomobil ile özel bir hastaneye kal-
dırılarak tedavi altına alındı. Özbek, hasta-
nedeki müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı
kadının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalleli gördü

Olayı gören mahalle sakini, "Silah sesle-

rini duydum. Olay yerine geldiğimde 1
kişi, yerde yatıyordu. Kanlar içindeydi.
Yardım ettik. Hastaneye yetiştirdik. Diğer
ablamız da karşı tarafta oturuyordu. Ko-
lundan yaralandı" dedi. Polis ekipleri,
kaçan şüphelilerin yakalanması için ça-
lışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma
sürüyor.

Sokak ortasında vurdular!

AvcılAr
önlem alıyor



K ocaeli Dilovası Belediye Başkanı
AK Partili Ali Toltar görev süresi
boyunca Audi marka A6 model

lüks makam aracını kullandı. 31 Mart
seçimlerinde partisi tarafından yeniden
aday gösterilmeyen Toltar'ın yerine yine

AK Parti'den aday olan Hamza Şayir be-
lediye başkanı seçildi. İlçede tasarruf ted-
birlerini uygulamaya başlayan Şayir bu
kapsamda eski başkandan kalan makam
aracını sattı. Yaklaşık 350 bin liraya satı-
lan araçtan elde edilen gelir ilçede ikamet
eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye
masrafları için harcandı.

Kiralık araca biniyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Şayir,
"2019 yeni eğitim yılı için bu daha baş-
langıç" dedi. "Eğitime ne kadar önem
verdiğimi biliyorsunuz" diyen Şayir, "İler-
leyen günlerde Dilovası'ndaki öğrencile-
rimize desteklerimiz artarak devam
edecektir. Şu anda belediyemiz uhde-
sinde bulunan Skoda marka bir kiralık
araca biniyorum. Hafta sonları ise kendi

özel aracımı kullanıyorum" ifadelerini
kullandı. 

12 bin öğrencimiz var

Belediye başkanı olmadan önce de eği-
time destek verdiğini ifade eden Şayır,
"Şu anda belediye başkanı olarak da bi-
rinci önceliğim eğitime destek vermek.
Kaynak oluşturamadığımız için böyle bir
yola gittim. 12 bin öğrencimiz var, bu öğ-
rencilerimizin tamamına kırtasiye yardı-
mında bulunacağım" diye konuştu.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir
göreve gelir gelmez israf nedeniyle sokak
iftarlarının kaldırıldığını duyurmuş,
"Bunun yerine ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza Sanayicilerimizin desteği ve kendi
imkanlarımız ile Kumanya dağıttık" açık-
lamasını yapmıştı. 
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AK Partili Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kendisinden önce görev yapan Başkan Ali 
Toltar’ın Audi marka A6 model lüks makam aracını sattı. Yaklaşık 350 bin liraya satılan araçtan
elde edilen gelir ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye masrafları için harcandı 
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İ stanbul trafiğinin sakin olduğu ama
başında bulunduğum stk, Ardahan
Dernekler Federasyonunu yeni bir dev

organizasyona yani Ardahan'ı bir kez daha
İstanbul'a taşımak için 1-7 Ekim günlerinde
Ardahan'ı Tanıtma Günlerine hazırlanma
trafiği yaşarken ulusal ve yerel gündemi de
yakından takip ederken memleketimde bir
haberin ajanslara düştüğünü görüyordum.

O haberi okuduğumda bir çok insanında
aynı saatlerde kan vermenin önemine dik-
kat çekmek için gerek kendilerinin yaptığı
kan bağışını gerekse bu yönde yapılan çalış-
maları kendilerine ait özel sayfalarından
paylaşarak desteklediklerini de 
görüyordum.

Ve Ardahan kaynaklı haberi okurken
başlatılan yeni bir kampanya ile sadece Ar-

dahan'da değil, ülkenin bir çok yerinde
sanki bir merkez de düğmeye basılmışca-
sına aynı anlarda yeni bir kan kampanyası-
nın başlatıldığını da görmüyor değildim.

Önce aşağıdaki haberi okuyalım ve bu-
günkü yazımıza konu olan kan bağışının
önemine ve nedenine bakalım.İşte dün bir
çok kentte aynı anda ajanslara düşen o
haber;

'Ardahan Valiliği ile Türk Kızılayı Arda-
han şubesince lösemi hastalığıyla mücadele
eden, ilik nakli bekleyenler için kök hücre
ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.Türk
Kızılayı Ardahan Şubesinde düzenlenen
programa, Ardahan Valisi Mustafa Ma-
satlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk
Demir, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Tica-

ret ve Sanayi Odası (ATSO)
Başkanı Çetin Demirci, diğer yetkililer ve
vatandaşlar katıldı.'

Evet protokolün önderlik ettiği ve kan
vermenin insanlık görevi olduğunu düşünen
insanların katıldığı yeni bir kan verme kam-
panyasının başlatıldığını görürken buna
birde bir neden, bir sebep bulunduğunu da
okuyordum..

'Kök Hücre ve Kan Bağışı' başlıklı yeni
kampanyaya baktığımızda, kurşunlama, bı-
çaklanma, ağır bir trafik kazası yaşamam
yüzünden kan bağışlayanların kanıyla ha-
yatta kalan biri olarak kan bağışının ne
kadar önemli olduğunu en iyi bilen biri ola-

rak bu kampanyalara katılanlara bir kez
daha teşekkür ederken, ülkenin kuzey sını-
rından, memleketim Ardahan'da başlayıp,
ülkenin bir çok yerin de aynı anda başlatı-
lan bu kampanyanın diğer yüzüne de bak-
mak gerekir diye düşündüm.

Çünkü bir yerde düğmeye basılmışcasına
başlatılan bu tür kampanyaların bir anda
ulusal bir kampanyaya dönmesinin altında
yatanın, kanın çok gerektiği bir şeylerin
olacağının işareti olarak algılıyor ve 50 ya-
şına gelmiş, 35 yıla yaklaşan gazetecilik
hayatımda bu algımdan hiç yanılmadığımı
da hatırlarken bu haber gibi diğer haberle-
rin de geldiğini de görmekteyim.

Ve gerek Suriye sınırın da gerekse ülke-
nin içinde yaşanan sıcak çatışmalar ve ard
arda gelen ama küçük haberlerle verilip,
geçiştirilen şehit haberleri ile sonuçlanan iç
çatışmaların yeniden arttığını da okuyor,
izliyordum.

Asker Savunma Bakanının sürekli uçak-
lar kaldırdığı, yeni bir seçim öncesi değişti-
rileceği söylenen İl Başkanları öncesi
değiştirilmesi istenen İçişleri Bakanının or-
taya koydukları siyasetle başta Başkan Er-
doğan olmak üzere herkesin gerildiği ve her
an sıcak bir çatışmanın yaşanabileceği id-
dialarının artığı şu günlerde başlatılan bu
tür kampanyalarla kanın çok lazım olaca-
ğını da ve önlem olarak önceden harekete
geçildiğini de bana hissettirmekte.

Bilmem ama ben her yeni kan kampan-
yasının ardından çok kan gereken şeylerin
olacağından, olduğundan hep şüphelenmiş
ve hepte haklı çıkmış bir insanım bir mer-
kezden başlatılıp, ülke geneline yayılan bu
tür kampanyalardan.

Belkide haksızım ve kanın su kadar
lazım olduğu insanlığın insanı bir duygusun-
dan öte bir şey değildir. Ve umarım 
öyledir de...

Kök hücre için kan bağışı!

Makam aracını sattı
öğrencilere harcadı

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Hamza
Şayir

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında
Küçükçekmece’de 152 bin 743
öğrenci ders başı yapacak.
Küçükçekmece Belediyesi ise
okulların açılmasına sayılı günler
kala, ilçe genelindeki okulların
tadilat, bakım-onarım ve ilaçlama
çalışmalarını tamamladı

Öğrencilerin daha rahat ve sağlıklı
bir ortamda ders yapması için çalış-
malarını hızlandıran Küçükçekmece

Belediyesi ilçe genelindeki okulları yeni eğitim-
öğretim yılına hazırladı. Fen İşleri Müdürlüğü 80
okulun bakım, tadilat, boya işlerini yaparken,
Sağlık İşleri Müdürlüğü ise 160 okulun ilaçlama
ve dezenfektasyon çalışmalarını gerçekleştirdi.

İlaçlama yapıldı

Öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar
dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi ise “İlçe genelindeki tüm okullarımızda
bakım onarım ve ilaçlama çalışmasını tamamla-
dık. Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda ders
yapmasını istiyoruz. Temiz, bakım onarımı yapıl-
mış ilaçlanmış bir ortamda çocuklarımızın kendi-
lerini derslere daha iyi verebileceklerini
düşünüyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim
geleceğimiz. Onların rahat etmesi derslerine
rahat rahat çalışması bizim için önemli” diye ko-
nuştu.

Veliler teşekkür etti

Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden Esra Bal
(41) da "Oğlum bu sene 4’e geçti. Şimdi okul ha-
zırlıklarını yapıyoruz. Çok heyecanlıyız ailece.
Yeni bir sene. Yeni bir dönem. Oğlum zaten çalış-
kan bir çocuk. Belediyemiz sınıfları da temizle-
miş, bize hazırlamış. Belediyemize, Belediye
Başkanımız Kemal Çebi’ ye çok teşekkür ediyo-
rum” diyerek duygularını ifade etti.
yAKUp TezcAN

Tepeden tırnağa bakım yapıldı
Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan, ilçe genelindeki okullarda yürüyen haşereler ve fare-
lere karşı ilaçlama ile hastalık etkenlerini yok etmeye
yönelik dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Fen İşleri Mü-
dürlüğü tarafından ise, okulların boya, badana, Atatürk
Büstü ve Kaidesinin tamiratları, çatı yenilenmesi, WC tesi-
satlarının ve kırık taşların yenilenmesi, kapı tamiri, korku-
luk tamiratları, bayrak direği montajı, bahçe duvarları
tadilatı, Hobi bahçesi için bordür ve parke imalatı, ana-
okulu tadilatları, otopark (beton zemin), elektrik tesisatı
tamiri, lokal asfalt yaması yapıldı.

Okullar yeni
döneme hazır

Şimdi hasat zamanı
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
çiftçi Alpay Denizli’nin tarlasında
biçerdöver kullandı, yaklaşık 2 dönüm
ayçiçeği hasadı yaptı

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, ilçede çiftçilikle uğraşan
hemşehrileri ile bir araya gelmeye

devam ediyor. Önceki gün Alpay Denizli’nin
tarlasında hasada katılan Başkan Yılmaz, bi-
çerdöver kullanarak ayçiçeği biçti. Programın
devamında Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış
Kooperatifi’ni ziyaret eden Başkan Yılmaz,
burada çiftçilerle görüşerek bilgi aldı ve özve-
rili çalışmalarından dolayı çiftçileri tebrik ede-
rek bereketli kazançlar diledi. Başkan
Yılmaz’ın ziyaretlerinde Silivri Ziraat Odası
Başkanı Metin Gürsu, Trakya Birlik Silivri
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yö-
netim Kurulu Başkanı Turgay Sakarya ve
Trakya Birlik Silivri Yağlı Tohumlar Tarım
Satış Kooperatifi Müdürü Gökmen Esin
hazır bulundu.  SAVAŞ ATAK

Meclis üyelerine 
e postayla plan

her yıl Belediye Meclisi üyelerine
onaylamaları için basılı halde
gönderilen Avcılar Belediyesi

2019-2024 Stratejik Planı ve Performans
Programı bu yıl meclis üyelerine e posta yo-
luyla iletildi. Yaklaşık 250 sayfalık Stratejik
Plan ve Performans Programı 37 kişiden
oluşan meclis üyelerine bu yıl ilk kez basılı
halde değil e-posta yoluyla aktarıldı. 

Bütün canlılara saygı

Avcılar Belediyesi’nin insana, doğaya
uyumlu ve tüm canlılara saygılıyla yaklaşan
bir anlayışla yönetildiğini ifade eden Başkan
Hançerli, "Havamızın, suyumuzun, ve topra-
ğımızın giderek daha kötü biçimde kirlendiği,
binlerce canlıya yuva olan ormanlarımızın
yangınlarda kaybettiğimiz ve iklim krizinin ka-
pıda olduğu bu
günlerde artık
doğayla uyumlu
yaşamanın bir 
bilinçten ziyade
zorunluluk olduğu
açıktır. Gerçekleş-
tirdiğimiz bu 
uygulama ile hem
tasarruf sağlamış
hem de çevreyi
tahrip etmekten
kaçınmış olacağız"
dedi.
ANIL BODUÇ Turan Hançerli

Ataşehir’de tahliye zamanı
AtAşehir’de 4
daire ve 4 dükkanın
bulunduğu riskli bi-

nada tahliye işlemleri başladı.
Ataşehir'de 4 daire ve 4 dükka-
nın bulunduğu riskli binada
tahliye işlemleri başladı. Bi-
nada bulunan dükkanlar Ata-
şehir Belediyesi ekiplerince
mühürlenirken, bina sakinle-
rinden bir bölümü de taşın-
maya başladı. Binanın
durumu ise havadan görüntü-
lendi.

Vatandaş tedirgin

Ataşehir Mustafa Kemal Ma-
hallesi 3001. Cadde üzerinde
bulunan 3 katlı binada, riskli
olduğu gerekçesiyle tahliye iş-
lemleri başladı. 4 daire ve 4
dükkanın bulunduğu binadaki
dükkanlar Ataşehir Belediyesi
ekipleri tarafından mühür-

lendi. Binada yaşayan vatan-
daşlardan bazıları, getirilen
kamyona eşyalarını yükleyerek
bir yandan da taşınma işlem-
lerine başladı. İşlemler sıra-

sında Ataşehir Belediyesi Za-
bıta Müdürlüğü ve ilgili birim-
lerin yetkilileri de hazır
bulundu. Vatandaşların can
güvenliği amacıyla Ataşe-

hir'deki riskli yapıların tahliye
ve yıkım işlemlerinin hızlı şe-
kilde devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan riskli binanın du-
rumu havadan görüntülendi.
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İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Va-
liliği tarafından düzenlenen 'Düzensiz
Göç ve Değerlendirme Toplantısı'na ka-

tıldı. Toplantıda, Bursa Valisi Yakup Canbo-
lat'ın yanı sıra güvenlik personeli ve temsilcileri
yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, bu-
güne kadar göç konusuna dair birçok açıkla-
ması olduğunu hatırlattı. Soylu, "21'inci
yüzyılın en önemli küresel problemiyle en
yoğun teması olan ülke, açık ara ile bizim ülke-
miz. Problemin küresel boyutuyla ilgili de bu-
güne kadar kamuoyumuzla pek çok veriyi
paylaştık. 2017 itibarıyla tüm dünyadaki ulus-
lararası göçmen sayısı 258 milyon. 2018 sonu
itibarıyla tüm dünyada zorla yerinden edilmiş
insan sayısı 70 milyon 800 bin ve bu rakam
son 9 yılda yüzde 63 oranında artarak bu sevi-
yeye gelmiş durumdadır. Bu zorla yerinden
edilmiş insanların da 29,4 milyonu ülkeler
arası yer değiştirmiş insanlardır. Türkiye'deki
3,6 milyon Suriyelinin bu rakama dahil oldu-
ğunu da dikkate alırsak bu küresel meselede
nasıl pozisyonda olduğumuz çok daha net an-
laşılıyor" diye konuştu.

Göç küresel bir meseledir

Dünyadaki her 5 mülteciden 4'ünün, göçün
çıktığı ülkelere coğrafi olarak yakın ülkelerde
yaşadığını belirten Bakan Soylu, şunları söy-
ledi: "Gelişmiş ülkeler dünyadaki mültecilerin
sadece yüzde 16'sını ağırlamaktadır. Günlük
hayatımızda göç konusuna temas ettiğimizde
basında ve sosyal medyada bu konu ile ilgili
söylenenleri değerlendirirken, bu konuyu bir iç
siyaset meselesi olarak değil bizim dışımızda
gelişen ancak coğrafi ve sosyal konum sebe-
biyle diğer ülkelerden daha yoğun şekilde
temas ettiğimiz küresel bir mesele olarak gör-
mek ve bunu böyle anlamak gerektiğini anlat-
maya çalışıyorum. Ne yazık ki bu meselenin en
başından beri biraz önce belirttiğim gibi sayı-
sını hatırlayamadığım konuşmalar ve son de-
rece şeffaf bilgilendirmeler yapmamıza
rağmen göçü bir iç siyaset malzemesi haline
getirmeye çalışmaya, buradan siyasi pozisyon
elde etmeye, hatta bunun için sokakları hare-
ketlendirmeye ve buradan Türkiye'yi zaafa uğ-
ratmaya çalışan anlayışla gün geçtikçe daha
fazla karşılaşıyoruz. Türkiye'de sağduyulu
olunması gereken konularda ilkeli bir duruş
sergilemekte zorlanan bir anlayışı da maalesef
son dönemde sıklıkla görüyoruz."

Adil bir durum yok

Bugün bazı siyasi yapıların alenen teröre des-
tek verdiğine değinen Bakan Soylu, "İlişkilerini
inkar dahi etmiyor ve diğer bazıları da bunlara
moral veriyor, propagandasını yapıyor, siyasi
destek veriyor. Göç, siyaset için manipüle edi-
lecek, teröre müzahir yapılar siyaset için mas-
kelenecek, bununla ilgili hukuk süreçleri
muhalefet yapma adına itibarsızlaştırılacak,
terör konusunda dünyada hukuk normları,
uluslararası prensipler, uygulamalar, bu nok-
tada görmezden gelinecek ve Türkiye bütün
bunlara rağmen hem göçte hem de terörle
mücadelesinde hukuku, insanlığı ve ilkeselliği
öncelemesine rağmen kamu düzenini, insan
canını, malını korumaya çalışmasına rağmen
mazluma el uzatmasına rağmen eleştirilecek,
suçlanacak, sağ ve sola şikâyet edilecek. Bu
adil değildir. Bu hakkaniyetli bir değerlendirme
de değildir" dedi.

Devlet kararlılığı vurgusu

Bakan Soylu, 3 belediye başkanının, terörle ili-
şiğinden dolayı devam eden kovuşturmalar
yüzünden, kanunlardan kaynaklanan yetki ve
sorumluluk dahilinde görevden alındığını be-
lirterek, şunları söyledi: "Hatta bir tanesi,
bütün Türkiye de iyi biliyor önceki dönemde
de görevden alınmıştı. Suçlu bulundu, sağlık
bahanesiyle hapisten çıktı. Devlete meydan
okur gibi tekrar aday gösterilmişti, biz bu
3'ünü görevden aldık. Türkiye'nin en büyük
şehrinin yeni seçilmiş belediye başkanı, koşa
koşa bunları savunmaya gitti. Biz, PKK ile ilgi-
lerini alenen İçişleri Bakanlığı olarak ortaya
koyduk ve bunların terör örgütüyle olan ilişi-
ğini değerlendirdik. Demediler ki 'Bizim terör
örgütüyle bir bağımız yoktur'. Ama dünkü
açıklamasında 'Bu belediyelere iftira atıldı'
diyor. Sadece yazıklar olsun. Ayıptır. Bu devlet
2 bin 200 yıllık geçmişinde şaklabanlıkla
ayakta durmadı. Kurallarıyla kararlarıyla birli-
ğine, beraberliğine, töresine, geleneğine, bayra-
ğına ve birbirine olan sadakatiyle birlikte
ayakta durdu. Çene yaparak ayakta durmadı.
Kesinleşmiş hükmü yok diye bizi eleştirirken
kendileri dönüyorlar bunların masumiyetine,
terörle ilişiği olmadığına gayet hüküm verebili-
yorlar. Yahu sen hakim misin? Belediye başka-
nısın. İki laflarının biri 'seçilmiş', öyle değil mi?
Dün aynı partinin belediyeleri, PKK ile el ele

çukur ve bayrak eylemlerini gerçekleştirirken
seçilmiş değiller miydi? Bizim aklımızla mı
alay ediyorsunuz? Belediyelerin iş makinelerini
PKK'ya tahsis ederken orada yetişen gençlerin
çocukların belediyeler vasıtasıyla dağa transfe-
rini sağlarken bunlar seçilmiş değil miydi?
Bomba düzenekleri hazırlarken, evlatlarımızı
şehit ederken 107 polis, 156 asker, 15 köy koru-
yucusu, 36 vatandaşımız şehit edilirken bunlar
seçilmiş değiller miydi?"

Kimse teröre güç veremez

Eline fırsat geçmemesi gereken tarafın PKK
terör örgütü olduğunu vurgulayan Soylu,
şöyle konuştu: "Buna böyle bakmak lazımken
devlet, bu milletin hakkını nasıl koruyacak?
'Devletin eline fırsat geçmesin' demek istiyor-
lar. 'Birilerine fırsat vermeyelim'. Birileri dedi-
ğin kim? PKK değilse kim? Cahil, haddini bil.
Buradan tekrar söylüyorum; bu memleket 40
yıldır bu terör örgütüyle meşgul. Bükmüşüz,
bir noktaya getirmişiz; tekrar buna kuvvet ver-
mek, güç vermek senin ne haddine? Politika
çok net ortada, 2014 yılındaki yerel seçimlerde
PKK'ya müzahir olan siyasi partinin kazandığı
belediye 103, 2009'da 98, aynı seviyede gidiyor.
2019 yerel seçimlerinde 59. 103'ten 59'a.
Demek ki bu konularda atılan adımlar vatan-
daşımızın orada demokratik tercihlerini çok
net bir şekilde terör ortadan kalkınca ortaya
koyabileceğini göstermektedir bu kadar açık ve
net. Bunu tekrar tersine çevirmek, tekrar o iller-
deki, bölgedeki, ülkemizdeki huzuru bertaraf
etmek sana mı kaldı? Kimse kusura bakmasın,
bugün Diyarbakır'da halay çekenlerin, evlatla-
rımız şehit edilirken o eylemler yapılırken gık-
ları çıkmadı. Belediyenin kepçesinin terör
eylemlerinde ne işi var, diye bir kişiden söz
duymadım. Ne zaman ki o eylemlerden sonra
iş makinelerini PKK'nın emrine o belediyeleri
görevden aldık, Türkiye'nin en batısından İz-
mir'den kalktılar koşa koşa geçmiş olsuna gitti-
ler. Şimdi aynısını yapıyorlar. Maşallah hakim
de onlar, kanun da onlar, etik de onlar, bakan
da onlar, her şeyin doğrusunu bilen de onlar.
İspanya'da mahkeme 10 yıldır eylem yapma-
yan terör örgütü ETA'nın eylemlerine karşı
sessiz kalmayı bile kapatma gerekçesi saydı.
Bırakın söz söylemeyi. Bırakın beraber özel-
likle Atatürk fotoğrafı üzerinden terör örgütü-
nün uzantılarını maskelemeyi. Yazıklar olsun.
Ses çıkarmayanlara da yazıklar olsun." DHA

B ir zamanlar Türkiye'de kendini sol sanan
bir gürüh, Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanı Metin Feyzioğlu'nu CHP'ye Genel

Başkan yapmaya uğraşıyordu. Feyzioğlu adına
internet siteleri açanlar,  fan kulüpler  kuranlar
bile vardı. Adamı CHP Genel Başkanı yapama-
yınca, Cumhurbaşkanı adaylığına servis edenler
de oldu. 

Bizim istanbul Barosu çevresinde, solculuğu
kimselere bırakmayan, her haltı bilenler, her
taşın altından çıkanlar, her nanenin maydanoz-
ları Feyzioğlu'nun Ankara şovuna otobüslerle
avukat taşıdılar. O zamanlar, onlarca kez bu
adamın sol düşünce dünyası ile demokrasi ile
insan hak ve özgürlükleri ile adalet ile hak ile
hukuk ile hiçbir alakası olmadığını, Feyzioğ-
lu'nun sağcı, milliyetçi, ayrımcı, bir adam oldu-
ğunu ve sadece siyasette bir şey olmaya çalışan
bir karakter olduğunu yazdık çizdik.

Bu yazılar üzerine bizim çok bilmiş, esasen
cahil cühela solcularımızın bir kısmı özelden
mesaj atarak Feyzioğlu'nu kıskandığımı, bazıları
haksızlık yaptığımı, bazıları anlamakta zorlan-
dığımı yazdılar. bazıları facebookta arkadaşlık-
tan sildiler, bazıları hakaret ettiler, bazıları
inadına Feyzioğlu gibi abuk sloganlar attılar. 

Sonunda Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile ortak siyasal hat üzerinde
buluştular. Bu buluşma üzerine, solculuğu Recep
Tayyip Erdoğan karşıtlığı sanan bizim cahil cü-
hela takımı gemiyi azıya alarak, bu kez de azılı
Metin Feyzioğlu karşıtı oluverdiler. Onlara göre,
Metin Feyzioğlu siyasetten koltuk devşirmek
için Recep Tayyip Erdoğan'a yanaşmıştı. Bu
cahil takımı, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Metin
Feyzioğlu çizgisine geldiğinin farkında bile de-
ğiller. Onlar 15 Temmuz darbe girişimini objek-
tif olarak değerlendirebilecek siyasal birikimden
ve öngörüden yoksunlar. 

Metin Feyzioğlu ve Doğu Perinçek gibi tipler
on yıl önce ne söylüyorlarsa, yine aynı şeyleri
söylüyorlar. Siz asıl Sayın Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğa'a bir bakın; Sayın Cumhur-
başkanı 10 yıl önce Kürt Meselesi, Fethullah
Gülen Örgütü, Ergenekon-Balyoz yapılanması
konusunda neler söylüyordu, bugün neler söylü-
yor? Bir insanın 60 yaşından sonra temel siyasal
görüşlerinde bu denli köklü değişimler nasıl ola-
bilir bir düşünün hele. On yıllık süreçte değişen
şey, sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin
resmi ideolojisi ile aynı çizgiye gelmiş olmasıdır.
Bu çizgi devletin has adamlarının buluşma
çizgisidir.

Türkiye solunun büyük
kısmı cahildir...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "İşini yap, başımızın
üzerinde yerin var; ama işini yapmanın dışında başka işlerle
meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net" dedi
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Bakan Soylu, konuşma-
sında, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı İmamoğ-
lu'nu da eleştirerek, şunları
söyledi: "ay yıldızlı bayrağı
Diyarbakır Belediyesi ve
diğer belediyelerden çıkartı-
lırken, içiniz rahattı değil mi?
Şimdi gönlünüz bir terör ör-
gütü müzahirlerine atatürk
tablosunu verirken rahat
etsin. atatürk'ün her türlü is-
tismar edildiği ortamı gördük
bu ülkede ama terör örgütü
üzerinden istismar edildiğine
şimdiye dek rastlamadık. Ya-
zıklar olsun. 30 ağustos'u
yeni geçtik. Gazi Mustafa
kemal başta olmak üzere
bütün şehitlerimiz ruhu şad
olsun. Bunu çok net söylüyo-
rum. Buralarda kalırız, kal-
mayız; görevleri yaparız,
yapmayız. Bunların hepsi za-
manın içerisinde geçmişte
kalacaklar işlerdir. Hepimiz
için ama bu ülke hür ve
özgür olmalı, bu ülke ve bu
millet sadece 780 bin kilo-
metrekareye değil etrafın-
daki coğrafyaya ve dünyaya
kendi medeniyetini anlatabil-
melidir. Bu tip şaklabanlıklar,
Türkiye'nin kendi istikametini
başka bir noktaya mağdur-
dur. Burada hepimiz bir nesi-
liz. 10 yıl önce de 20 yıl önce
de 40 yıl önce de Türkiye,
Pkk terör örgütüyle karşı
karşıya kaldı, evlatlarını kay-
betti, ekonomisinde yoksun-
laştı, bu dönemleri hep
beraber yaşadık. ne istiyoruz
yahu, aynısı yeniden mi gel-
sin? Bizden sonraki nesiller
de bu bizim yaşadıklarımızı
yaşamaya devam mı etsin?
Herkes kendi işini yapsın ve
ballandıra ballandıra anlatı-
yor; sarılmışlar, kucaklaş-
mışlar, halay çekmişler.
allah neşenizi artırsın, gözü-
müz yok. Bir tarafta şehit ai-
leleri dururken, gaziler
dururken, Diyarbakır'a git-
mişken Hacire anaya da bir
uğrasaydın; oğlunun nasıl
kaçırıldığını, bir oğlunun
nasıl infaz edildiğini onun
ağzından bir dinleseydin
bari. Yoksa medya yapıcıla-
rın, ajansların sana öyle bir
sufle yapmadılar mı? Bura-
dan söylüyorum; işini yap,
başımızın üzerinde yerin var;
ama işini yapmanın dışında
başka işlerle meşgul olursan
pejmürde ederiz. Bu kadar
açık ve net. Bu ülke adına,
bu millet adına, sağına so-
luna bakmayız. Yıllardır te-
rörden acı çeken insanlar
dururken terörist cenazele-
rinde mezarları başında yas
tutan adamlara böylesine bir
destek milletimizin de bizim
de gönlümüzü acıtır, kimse
kusura bakmasın."

Başka işlerle

meşgul
olursa!
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Kadıoğlu verdi Bozkurt geri alıyor
Esenyurt Belediyesi eski Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun, 2011 yılında kurucusu olduğu 
Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’na üniversite yapılması için tahsis ettiği Esenyurt
Belediyesi’ne ait 25 dönümlük arsa, Kemal Deniz Bozkurt tarafından geri alınıyor

ESENYURT Belediye Meclisi’nin
Eylül ayı ilk oturumunda Emlak
İstimlak Müdürlüğü’nün Başkan-

lık Teklifi olarak meclis gündemine gelen 1.
Madde’de, Çınar Mahallesi 428 Ada 1 Par-
sel’de bulunan Esenyurt Belediyesi’ne ait
25996 metrekarelik arsanın, 10.03.2011 ta-
rihli meclis kararı ile Yeşilköy 2001 Eğitim
Sağlık ve Kültür Vakfı’na 25 yıllığına bedel-

siz olarak tahsis edildiği ifade edildi. Söz ko-
nusu tahsis işleminde hukuka aykırılık tespit
edildiğinin belirtildiği teklifte, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’ndan onay alınması gere-
kirken onay alınmadan tahsisin yapıldığı
belirtildi.

Yarın karara bağlanacak

Eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nun

kurucusu olduğu vakfa tahsis edilen 25 dö-
nümlük arsanın geri alınmasını içeren baş-
kanlık teklifi, CHP ve AK Parti gruplarının
oybirliğiyle Hukuk Komisyonu’na havale
edildi. Hukuk Komisyonu'nda görüşülecek
olan teklif, 5 Eylül Perşembe günü gerçekle-
şecek olan Esenyurt Belediye Meclisi'nin
Eylül ayı ikinci oturumunda karara 
bağlanacak.MEHMET ALİ ÇATAL

Soylu, İBB
Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun

yetki alanı
dışına 

çıkmaması
gerektiği

uyarısında
bulundu.
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Enflasyon ağustos ayında önceki aya
göre yüzde 0.86 bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 15.01 yükseldi. 
En fazla artış sigara zamlarının da
etkisiyle alkollü içecekler ve tütün
grubunda oldu. Zam şampiyonu
yüzde 23.25 ile salatalık

T ÜFE’de (2003=100) 2019 yılı
Ağustos ayında bir önceki aya
göre yüzde 0,86, bir önceki yılın

Aralık ayına göre yüzde 7,35, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 ve on iki
aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış
gerçekleşti.

Kuru soğan ikinci

Zam şampiyonu yüzde 23.25 ile salatalık

oldu, salatalığı yüzde 20.44 ile sigara izledi.
Fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 29.82 ile
sivri biber oldu. Aylık fiyatı en fazla düşen
ikinci ürün yüzde 22.38 ile kuru soğan
oldu. Aylık en yüksek artış yüzde 19,11 ile
alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı
Ağustos ayında endekste yer alan gruplar-
dan, eğitimde yüzde 4,26, konutta yüzde
2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,89 ve lo-
kanta ve otellerde yüzde 0,75 artış gerçek-
leşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup

yüzde 1,94 ile ulaştırma oldu. Ana harcama
grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında
endekste yer alan gruplardan giyim ve
ayakkabıda yüzde 1,10 ve gıda ve alkolsüz
içeceklerde yüzde 0,77 düşüş gerçekleşti.

Aylık artış yüzde 0.16

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre
çeşitli mal ve hizmetler yüzde 20,98, ev eş-
yası yüzde 20,13, lokanta ve oteller yüzde
18,52 ve eğitim yüzde 17,59 ile artışın yük-
sek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü iç-
kiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019
yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre
yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına
göre yüzde 6,89, bir önceki yılın aynı ayına
göre %15,05 ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 18,87 artış gerçekleşti. Ağustos
2019’da endekste kapsanan 418 madde-
den; 43 maddenin ortalama fiyatlarında
değişim olmazken, 243 maddenin ortalama
fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama
fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Emlakçılıkta kadının sırrıSosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) Türkiye'deki iş yerlerine
ait elde ettiği verileri paylaştı. 
Verilere göre, Türkiye’deki iş

yerlerinin yüzde 65’inde 
1-3 kişi çalışıyor. Kadınların
günlük kazançta erkekleri

geçtiği çok az sektörden
biri de emlakçılık oldu

SSk’lı işyerleri kapsamında Türki-
ye’de toplam 1 milyon 854 bin iş-
yeri bulunuyor. Bu işyerlerinin 700

bininde sadece bir kişi çalışıyor. 2 veya 3 kişinin
çalıştığı işyerlerinin sayısı ise 515 bin.
SSK’lı işlerde sektörler bazında günlük kazanç-
larda ise en düşük ev hizmetlerinde 10 günden
fazla çalışılan işlerde kazanılıyor. Bilimsel araş-
tırma ve geliştirme faaliyetlerinde de kadın ve
erkekler arasında gelir farkı dikkat çekiyor. Bu

alanda çalışan erkeklerin günlük kazancı 339
lira olurken, kadınlarınki 263 lirada kalıyor.

Günlük 110 lira

Kadınların günlük kazanç alanında erkekleri
küçük bir farkla da olsa geride bıraktığı sektör-
ler ise çok az. Bunlardan biri de gayrimenkul
faaliyetleri. Gayrimenkul faaliyetlerinde kadın-
lar günlük 110 lira kazanırken, erkekler 109 lira
kazanıyor. Bu alanda gayrimenkul danışman-

ları arasında en başarılı isim olan Evrim Kır-
mızıtaş Başaran' ın hem dünya hem Türkiye
şampiyonlukları bulunmakta. Kırmızıtaş Başa-
ran, geçtiğimiz aylarda Remax Türkiye'nin dü-
zenlediği ödül gecesinde toplam 5 ödül birden
almıştı. Bu ödüller arasında en çok dikkat çe-
keni ve gayrimenkul sektöründe ilk kez bir
Türk'e verilen 'Lifetime Achievement' yani
'Yaşam Boyu Başarı' uluslararası ödülüydü. 
UFUK ÇOBAN

BÜYÜK BİR
BAŞARI
Evrim Kırmızıtaş Başaran,
"Ödüllerden en değerlisi
Amerika'dan gelen en az
7 yıl çalışmış olma ve
toplamda 3 milyon dolar
ve üzeri hizmet bedeli
kazanma koşulu olan 
‘Lifetime Achievement'
yani 'Yaşam Boyu Başarı'
uluslararası ödülümü
sahnede büyük bir çoş-
kuyla almak oldu" dedi.

Vergi borcu olanlar dikkat

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) vergi
borçlularına yönelik pilot olarak başlatı-
lan gayrimenkulde elektronik haciz (e-

haciz) uygulamasının yıl sonuna kadar ülke
genelindeki tüm vergi dairelerine yaygınlaştırılması
sağlanacak. e-Haciz Projesi ile amme alacaklarının
tahsili için düzenlenen haciz bildirilerinin, kurum ta-
rafından alacaklı vergi daireleri adına e-haciz uygu-
lamasına katılan bankalara elektronik ortamda tebliğ
edilmesi ve bu tebligatlara elektronik ortamda ban-
kalar tarafından cevap verilmesi, bu kapsamda hac-
zedilen menkul mallar ile her türlü alacak ve hakların
paraya çevrilmesi ve vergi dairesi hesaplarına aktarıl-
ması hedefleniyor. 

Protokol yapılıyor

Haciz bildirimlerinin ilgili kurumlara gönderilmesi ve
takipli borçların hızlı tahsilini sağlamak amacıyla
teknolojik altyapısı uygun olan bankalar, finans ku-
rumları ve diğer kurumlarla e-haciz protokolleri ya-
pılıyor. Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü (TKGM) ve GİB arasında Kasım
2018'de imzalanan protokolle vergi daireleri ve mal
müdürlüklerinin haciz/ihtiyati haciz tesisi ve terkini
işlemi taleplerinin elektronik ortamda TKGM'ye
gönderilmesi ve tapu müdürlüğü tarafından da ge-
rekli işlemlerin mevzuata uygun tamamlanarak ce-
vabın elektronik ortamda GİB ile paylaşılmasını
içeren program düzenlemeleri yapıldı.  Programa
yönelik test çalışmaları tamamlanırken, uygulama
Kızılbey, Yıldırım Beyazıt ve Ulus Vergi Dairesi mü-
dürlüklerinde pilot olarak başlatıldı. Uygulamanın,
yıl sonuna kadar tüm vergi daireleriyle mal müdür-
lüklerinde uygulamaya geçirilmesi planlanıyor. 

Gelir İdaresi Başkanlığınca vergi borçlularına yönelik pilot
olarak başlatılan gayrimenkulde elektronik haciz
uygulamasının yıl sonuna kadar ülke genelindeki tüm 
vergi dairelerine yaygınlaştırılması hedefleniyor

Altının euro fiyatı 
rekor düzeyini gördü

AlTının euro fiyatı, ABD ve
Çin’in karşılıklı ek gümrük ver-
gileri uygulamasıyla dünyanın

en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari ge-
rilimlerin devam etmesinin ardından 1,400
euronun üzerine yükselerek tarihi düzeyini
gördü.

Gerilim fiyatları etkiledi

Çin’in 75 milyar dolar değerindeki ABD
ürününe misilleme ek gümrük vergilerine
ABD’nin 550 milyar dolar değerindeki Çin
ürününe yönelik ek gümrük vergilerini ar-
tırma kararıyla karşılık vermesinin ardından
iki ülke arasındaki ticari gerilimler yeniden
yükseldi.

ABD'nin endişesi arttı

Bunun yanında yatırımcılarda, iki yıllık
ABD devlet tahvili ve 10 yıllık ABD devlet
tahvillerindeki getiri eğrisinin Ağustos’ta iki
kez ters dönmesi ve 27 Ağustos’ta 2007’den
bu yana görülen en düşük düzeyini görme-
siyle ABD ekonomisinde gerileme görülebi-
leceği endişeleri izlendi.

1,399.41 eurodan işlem gördü

Söz konusu düzeyinden önce altın Ekim
2012’de 1399.02 eurodan işlem görerek ta-
rihinin en yüksek düzeyini görmüştü. Salı
günü erken işlemlerde ise altın 1,401.13
euro ile yeni rekorunu kırdıktan sonra
yüzde 0.38 artışla 1,399.41 eurodan işlem

gördü. DHA

3 milyon 451 bin kişi 
kart nedeniyle icralık

TükeTici Hak Arama Derneği
Genel Başkanı ve Tüketici Bir-
liği Federasyonu Genel Başkan

Yardımcısı Nihat Altay, 2019'un ilk çeyre-
ğinde 3 milyon 451 bin kişinin kredi kartı
borcu yüzünden icralık olduğunu bildirdi.
Altay, tüketici kredileri ve kredi kartların-
daki tahsili gecikmiş alacak miktarının 5
Temmuz itibarıyla 19,7 milyar TL'yi aştı-
ğını ifade etti.

Bilinçsiz kullanma

Temmuz ayında kredi kartı harcamaların-
daki artışın yüzde
19'la 76,4 milyar
lira olarak gerçek-
leştiği bilgisini
veren Altay, "Tü-
ketici kredi kartıyla
harcama yaparak,
paramın yeteceği
kadar harcayayım
yerine, harcaya-
yım da gelecek ay
bir şekilde öderim
düşüncesiyle bi-
linçsizce harca-
maya devam
ediyor. Kredi kartı
borcunun asgari
tutarını dahi öde-
yemeyecek du-
ruma gelince son
çare kredi çekerek yıllarca bankaların esa-

reti altında kalıyor. Örneğin kredi kar-
tıyla bin liralık bir harcama yapan

tüketici, bu harcamanın ardından
gelen faturayı asgari ödemeyle

ancak 56 ayda kapatabilir.
Yani 4-4,5 senede borcun

katlanacağı ve yönetile-
mez hale geleceği için

tüketici, kredi çeke-
rek bu borcu ka-

patmak
zorunda ka-

lıyor"
dedi.

DHA

Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV) Pe-
rakende Güven Endeksi

(TEPE) 2008 Ağustos ayından bu yana
en düşük düzeyini gördü. TEPAV’dan ya-
pılan açıklamaya göre, perakende güveni,
Ağustos’da bir önceki aya göre 2.7 puan,
bir önceki yılın aynı dönemine göre 9.5
puan azaldı. Açıklamada, “Perakende gü-
veninin Ağustos ayında geçen yıla göre
azalışında geçen üç ayda işlerin durumu
ve gelecek üç ayda satış beklentisi göster-
gelerindeki düşüş etkili olurken; geçen
aya göre azalışında ise gelecek üç ayda
satış beklentisi göstergelerindeki düşüş

etkili
oldu.
‘Elektrikli
ev aletleri,
radyo ve tel-
evizyonlar’ sek-
törü, Ağustos
ayında perakende gü-
veninde artış gösteren
tek sektör oldu. AB-28 ve
Euro Bölgesi ile karşılaştırıl-
dığında Türkiye, geçen yıla göre
AB-28 ve Euro Bölgesi´nden
daha kötü performans sergiledi” 
denildi. FATMA SARIBIYIK YILDIRIM

Güven 11 yılın en düşük düzeyinde

NERGİS DEMİRKAYA
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DEmirTaş hEYEcanlanmaDi
HdP'nin önceki dönem Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu
yargılandığı ana davadan tahliye ka-

rarı verilmesine ilişkin avukatları aracılığıyla kısa
bir açıklamada bulundu. Kararı yeni adli yıl için
olumlu bulduğunu belirten Demirtaş, “İyi, adil ve

hukuka uygun” ifadesini kullandı.  Demirtaş’ın
avukatları, tahliye kararının ardından Edirne F
Tipi Cezaevi’nde Demirtaş ile görüşmüştü. Taraf-
sız Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, De-
mirtaş'ın avukatlardan Arzu Kayaoğlu,
"Selahattin bey bizim kadar heyecanlanmadı. O

daha sakin karşıladı. Zaten mahkeme kararı
SEGBİS’ten yüzüne okundu. Adli yıl açılışında
böyle bir kararın verilmiş olmasının iyi, adil ve hu-
kuka uygun bir adli yıl olması için hayırlı olmasını
diledi, hem mahkeme heyetine hem de bütün hu-
kukçulara” diye konuştu.

B u tür konuları birkaç defa tekrarlamıştım.
Okullarda verdiğimiz "Dünyanın Oluşumun-
dan Bu Güne Çevre" Konulu konferanslar,

görseller artık durdu. 2002 yılında Johannesbo-
urg'ta Dünya Çevre Toplantısında DİB (Doğa İle
Barış) derneği ile "En Büyük Katılımlı Çevre Etkin-
liği" ödülünü aldığımız Türk Boğazları Etkinliği'de
durduruldu. Ama biz kendimizi doğa ve eğitime
adamışız. Durmak yok. Darılmak yok. Sivil Toplum
Kuruluşları ile el ele çalışmaya devam. Evet! Yir-
minci yüz yıl, bize daha rahat, daha uygar yaşamak
için birçok olanaklar sağlıyor. Cumhuriyetin sağla-
dığı kazanımları daha bilinçli kullanıp, yeni beceri-
lerle geliştirip zenginleştirmek için yurttaşlık
bilincine sahip olmak gerekiyor. 35 yıllık askerlik
hayatında çoğu yıllar senelik iznini bile tam kullan-
mamış bir subay babanın öğretileri ile büyüdüm. 

Hep iyi bir yurttaş olmak, vatan sevgisini ana
baba sevgisinden önde düşünmek öğretildi bana. İyi
bir yurttaş bilincine sahip olabilmek için de; Toplum
nedir? Niçin vardır? Hak nedir? Hukuk nedir? De-
mokrasi nedir? Sivil Toplum nedir? Bunları bilmek,
gereklerini yerine getirmek, yakınlarımıza anlat-
mak hepimizin görevi olmalı. Ben bildiklerimi, be-
cerilerimi, insanlarla paylaşmak, vatan ve millet
sevgisini hiçbir menfaatin üstüne koymamak şek-
liyle baba vasiyetini yerine getirmeye çabalıyorum.
Şimdi başlayalım.

Toplum nedir? İnsanlar yeryüzünde var olur
olmaz doğayla bir takım ilişkilere girmişler. Ne var
ki bu ilişkilerde gerekli araçlar diğer canlılardaki
gibi doğuştan kendilerine verilmemiş. Hayvanlar
yaşamlarını sürdürebilmek için gereksindiği her şeyi
bedenlerinin bölümleri olarak üzerinde taşırlar. Tav-
şanın toprağı kazmak için patileri, aslanın avını ya-
kalayıp parçalamak için pençeleri ve dişleri,
birçoğunu soğuktan koruyan kürkü, kaplumbağanın
sırtında taşıdığı evi bunlara örnektir. Oysa insanın
bu türden pek az araç ve gereci vardır. Ama nesne-
lerle ilişkisini sağlayan elleri, konuşmasına imkân
sağlayan ağız yapısı, bu ikisini iyi kullanmasına
hükmeden beyni diğer canlılardan daha gelişmiştir.
Bunun içinde insan, yaşamı için yararlı araç ve ge-
reçlerini gün be gün geliştirerek varlığını sürdürüp
çoğalmıştır. 

Zaman içinde gereksinmelerini karşılayabilmenin
en geçerli çözümü toplum biçiminde örgütlenme de
bulmuştur. Herkes konuları paylaşmış kimi tarım,
kimi makine, kimi ekmek, kimi giyim kuşam yapa-
rak işi paylaşmış, yaşamlarını kolaylaştırmışlardır.
Toplumda birlikte yaşamak için kurallara ihtiyaç
vardır. Yani hak, hukuk, yasalarla sorunsuz yaşana-
bilir. Konuya bir örnekle başlayalım. Çok eski çağ-
larda ilkel bir kabilenin iki avcısı birlikte avladıkları
avı kendi mağaralarına götürmek istediklerini düşü-
nelim. Bu iki avcı arasındaki ilişki nasıl çözüm
bulur? Doğa yasalarına göre, kuvvetli olan diğerini
ortadan kaldırır. Ya da kendi isteğini diğerine zorla
kabul ettirir. Buna karşın, avcıların ait olduğu top-
lum bir kural koysa "Şu, şu şekilde beraber avlanan
iki avcı avlarını şu, şu şekilde bölüşürler" dese av
paylaşılacak kavga olmayacaktır. Avdan pay almak
iki avcının hakkıdır. 

Demek ki birbirlerini boğazlamadan avı paylaş-
mak için kurallara (Hukuk) ihtiyaç var. Payına
düşen miktar avcıya Hukuk (Gelenek/Kural) tara-
fından tanınmış yetkidir. Yetkisini istediği gibi kulla-
nabilir. Avcılardan birinin beyaz diğerinin siyah
olması, bu farkı birinin diğerine üstünlük sağlaya-
cak şekilde kullanması da çatışma çıkarır. Demek ki
toplumun koyduğu kurallar (yasalar) eşit olmalı.
Hoşgörülü ve eşitlikçi kurallar kabileyi takım çalış-
masına götürür. İyi iz sürenle iyi ok atan birlikte
daha çok av avlar, kabile daha rahat bir yaşama
ulaşır. Demek ki "Hak, hukuk, adalet, hoşgörü"gibi
gereksinmelere ihtiyacımız var. Bunun oluşumu ile
şehir devletlerinden modern devletlere ulaşmışız.
Gelelim sivil topluma! Yine bir Atasözü ile başlaya-
cağım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Demek ki
birlik olmamız gerekiyor. Güçlü bir sivil toplum
oluşturmamız gerekiyor. Sivil toplum merkezi dev-
letten bağımsız hareket edebilen, aynı düşünce yapı-
sındaki insanlar birliğidir. Maalesef ülkemizde
yeterince gelişemedi. Biz birbirimize üstünlük tasla-
maya çalışırken, koskoca Amerika'da, Fransa'da,
Almanya'da Rum Lobileri, Ermeni Lobileri meclis-
lerinde ülkemiz aleyhinde kararlar çıkarabiliyorlar.
Ders alırız inşallah. Şimdi örgütlenmenin bir ileriki
safhası olarak Büyükçekmece ilçesi ve hatta yurt
çapında DERNEKLERİ bir araya getirilerek güç
birliğini oluşturmamız gerekiyor. Gezi Parkı, Kaz
Dağları konularında olduğu gibi birleşmeliyiz. Bu
günlerde Kurtuluş Savaşı günlerinde olduğu gibi
birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sağlıklı kalma-
nız dileklerimle. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay 
kararıyla suç oluşturularak inşa edildiği kesinleşen 

Saray'da adli açılış töreninine katılan Danıştay Başkanı ve
üyelerine dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu, “Ne 

diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor” dedi

TurkiYE
savruluYor

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

İyi yurttaş, iyi kentliden el
ele vermiş sivil topluma 

C HP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Mec-
lisi’ne sunulan Merkez Yönetim Kurulu Ra-
poru’na, “Yönetilemeyen Türkiye” başlıklı

sunuş konuşması yazdı. CHP Lideri Kemal Kılıçda-
roğlu “Kuvvetlerin tek elde toplandığı, yüksek yargı
temsilcilerinin yürütmenin başındaki kişi önünde el
pençe divan durdukları bir sistemde, anayasal deği-
şikliklere ihtiyaç olduğu açıktır” dedi. CHP Parti
Meclisi (PM) toplantısı 4 Eylül Çarşamba günü
saat 10.00’da Sivas’ta yapılacak.

Denetleme kalmamış

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehmet Gökdemir'in
haberine göre, Kılıçdaroğlu, PM’ye sunulan Merkez
Yönetim Kurulu Raporu’na, “Yönetilemeyen Tür-
kiye” başlıklı yazdığı sunuş konuşmasında şunları
ifade etti: “Türkiye, denge ve denetleme mekaniz-
malarından yoksun, kuvvetler ayrılığının yürütme-
nin başındaki partili bir Cumhurbaşkanının
himayesinde tek elde toplandığı, hukuk ve demokra-
sinin rafa kalktığı bir sistem ile yönetilememektedir.
Cumhurbaşkanlığı örtüsü altındaki tek adam rejimi;
iflas etmiş dış politika, barış ortamının yok olması,
kutuplaştırıcı iktidar dilinin varlığı, ekonominin de
tamamen çökmesiyle Türkiye’yi uçurumun kenarına
getirmiştir.”

Günü kurtarma telaşındalar

Her anlamda Türkiye'nin eksik kaldığını ve tedavi
noksanlığı çektiğini de anlatan CHP Lderi, “Eğitim-
den sağlığa, sosyal güvenlik sisteminden hukuka ve
akla gelen her alanda yönetilemeyen bir Türkiye ile
karşı karşıyayız. Üstelik iktidar, tüm bu tablonun
düzelebilmesi için köklü reformlar yapmak yerine
pansuman tedavisi ile günü kurtarma telaşındadır.
Sözde yargı reformu, ekonomide vergi artırarak hal-
kın sırtına yük bindirme gibi geçici çözümler tama-
men bu nedenledir. Kuvvetlerin tek elde toplandığı,
yüksek yargı temsilcilerinin yürütmenin başındaki
kişi önünde el pençe divan durdukları bir sistemde,
anayasal değişikliklere ihtiyaç olduğu açıktır. İçinde
bulunduğumuz durum, dünyanın her yerinde kriz
olarak isimlendirilir” dedi.

Türkiye yönetilemiyor

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini de anlatan Kılıçda-
roğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye’nin,
eğitim, ekonomi, demokrasi, dış politika ve toplum-
sal barış alanlarında temel sorunları olduğunu,

bunlara çözüm üretemeyen bir tek adam iktidarının
varlığını her fırsatta söyledik. Özetle Türkiye yöneti-
lemiyor, savruluyor. Bunun çözümü daha fazla de-
mokrasi, daha fazla insan hakları, daha fazla
barıştır. Kuvvetler ayrılığının yok edildiği bir yerde,
ekonominin düzelmesi, kalkınma, hakça bölüşüm
beklenemez. ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ diyorlar.
Doğrudur. Ama tek adam rejiminde geminin kap-
tanı, başmakinisti, çarkçıbaşısı, güverte reisi, makine
lostromosu, yağcısı, kamarotu, aşçısı aynı kişi… Bir
kişi koca gemiyi tek başına, kazasız belasız güvenli
bir limana götürebilir mi? İşte bu nedenle Türki-
ye’nin bütün kesimlerin katılacağı demokratik güçlü
bir Anayasaya ihtiyacı var” dedi.

Gerekli çabalar gösterilmedi

Gerekli gayet ve çabaların gösterilmediğini de anla-
tan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin temel konularının,
devlet yapısının, temel ilkelerinin yer aldığı, toplu-
mun bütün kesimlerinin katılacağı bir Anayasa ol-
ması gerekiyor. Böylece toplumda hiç kimse ‘ben
Anayasa değişikliğinin dışında kaldım’ demeyecek-
tir. Gerek askeri gerek sivil darbe dönemlerinde ya-
pılan Anayasalar ve Anayasa değişiklikleri topluma
büyük acılar çektirmiştir. Bizim, toplumun her kesi-
mini kucaklayan ve Anayasa kitapçığını eline aldı-
ğında her yurttaşın ‘bu benim Anayasamdır, bu
benim haklarımı koruyan bir Anayasadır ve bu Ana-
yasanın korunması gerekir’ diyebileceği bir Anaya-
saya ihtiyacımız var. Oysa demokratik geleneklere
aykırı biçimde, Türkiye’de OHAL yönetiminde
Anayasa değişikliği yapılmış, suiistimalci bu değişik-
lik, Türkiye’yi 100 yıllık parlamenter sistem gelene-
ğinden geri götürdüğü gibi, sorunlarına da çözüm
sunmamıştır. Hepimizin mağdur olduğu 15 Tem-
muz FETÖ darbe girişiminin üzerinden üç yıldan
fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen, örgütün
siyasi ayağı ortaya çıkarılmamış, çıkarılması için ge-
rekli çaba gösterilmemiştir. Meclis’te kurulan Araş-
tırma Komisyonu çalıştırılmamıştır. Darbe
girişiminin ayrıntılarının ve FETÖ’nün siyasi ayağı-
nın ortaya çıkarılmasında iki önemli aktör olacak ki-
şiler Meclis Araştırma Komisyonuna gelmemiştir.
Bunlardan birisi MİT Müsteşarı, diğeri dönemin
Genelkurmay Başkanıdır. Meclis Komisyonundan
hukuka aykırı biçimde kaçmak belki olanaklıdır,
ama tarih mahkemesinin duruşma salonundan
kimse kaçamaz” diye konuştu. 
HABER MERKEZİ

ÜlKede ciddi bir ekonomik kriz
olduğunu da anlatan Kılıçda-
roğlu, “Adalet mülkün, yani dev-
letin temelidir. Başka bir ifadeyle
adalet çökerse devlet çöker. Dola-
yısıyla adaletin çöktüğü bir Tür-
kiye’de ekonomik tablo da bir
kriz içerisindedir. 6 milyonu

bulan ve aileleriyle birlikte yakla-
şık 25 milyon kişi olan sokakta
çalışarak yaşayanlar, kendisini
‘sahipsiz’ olarak nitelendirmekte-
dir. Halka tasarruf önlemleri tel-
kin edilirken; babalar evlatlarına
harçlık veremediği için intihar
ederken, atanamayan öğretmen-

ler canına kıyarken, işsizlik top-
lumsal bir sorun halindeyken
Saray ve yandaşları harcamala-
rını hız kesmeden artırmış, Anka-
ra’daki Saraya, yazlık, kışlık ve
hatta uçan Saray eklemekten ka-
çınmamışlardır” ifadelerini 
kullandı.

Ekonomik kriz var

Davutoğlu’na

sitem etti
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali
Şahin, AK Parti'den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet
Davutoğlu'nun, genel başkanlığı döneminde birçok kişinin
ihracının altında imzası olduğunu söyledi. Şahin, "Dolayısıyla işin
başındayken farklı, sade üyeyken farklı davranmak, profesörlük
unvanına erişmiş kişiye yakışmaz" dedi

HaK-iş Sendikası'na bağlı Özçelik-İş Sendikası tarafın-
dan Afyonkarahisar'daki termal otelde eğitim semineri
düzenlendi. Seminere; Cumhurbaşkanlığı Yüksek İsti-

şare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, Hak-İş Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, şube
başkanları, bölge temsilcileri, bölge başkanları ile yöneticiler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan eğitim semi-
neri, Özçelik-İş Sendikası'nı anlatan sinevizyon gösterisiyle devam
etti.

Başka davalardan tutuklu

Mehmet Ali Şahin, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tutuklu
yargılandığı ana davadan tahliye ka-
rarı verilmesiyle ilgili soru üzerine
Şahin, "Bildiğim kadarıyla Sayın De-
mirtaş hakkında başka davalardan tu-
tukluluk kararı var. Bir davadan dolayı
tutukluluk halinin kaldırılması tek ba-
şına yeterli olmamış gördüğüm kada-
rıyla. Ama sadece dünkü tahliye
kararına konu olan davadan dolayı
yargılanıyor olsaydı tahliye edilmesi
gerekiyordu. Başka davalardan dolayı
tutuklu olduğu için tahliye edilmemiş-
tir. Durum bu kadar basit" diye ko-
nuştu. Türkiye Barolar Birliği (TBB)
Başkanı Metin Feyzioğlu'nun "Ha-
kimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK)
yapısının değişmesiyle dolar 2 liraya
düşer" açıklamasını doğru bulmadığını belirten Şahin, "Ne alakası
var? Ben bu değerlendirmeye katılmıyorum. Hakimler ve Savcılar
Kurulu'nda görev yapan arkadaşlar Anayasada öngörülen şekilde
seçilmiş hukukçulardır. Dolayısıyla onların şu anki mevcut halinin
Türkiye'de doların yükselmesine neden olarak gösterilmesinin hiçbir
mantığı yok" dedi.

Profesöre yakışmaz

AK Parti'den eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ayhan Sefer
Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başcı'nın, Merkez Yönetim Ku-
rulu (MYK) kararıyla ihraç edilmesi istemiyle disiplin kuruluna sevk
edilmeleri yönündeki soru üzerine Şahin, şunları söyledi: "Bu arka-
daşlarımız zaten parti kurma çalışmaları içinde olduklarını her sefe-
rinde söylüyorlardı. Böyle bir karar verdikten sonra partiyle üyelik
ilişkisinin devam etmesi son derece yanlış olurdu. Nitekim yine
başka arkadaşlar da başka parti kurma çalışmaları içinde ve onlar
istifa etti. Parti kurma çalışmalarını yürütüyorlar. Parti disiplinine
uygun davranmadığı ve parti aleyhine konuştuğu için birçok arka-
daşın ihracını ilgili kurul kabul etmiş ve Davutoğlu'nun imzası var-
dır. Dolayısıyla işin başındayken farklı, farklı davranmak,
profesörlük unvanına erişmiş bir kişiye yakışmaz derim.”

Yeni parti işareti geldi
Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ihraç edilmesi talebi hakkında konuşan 
eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, "Yeni parti çalışmalarını
hızlandıracak bir gelişme. Türkiye'nin yeni bir siyasal anlayışa ihtiyacı var" dedi

aK Parti Merkez Yürütme
Kurulu (MYK), yeni parti
kuracağı iddia edilen eski

Başbakan Ahmet Davutoğlu
ile eski vekiller Selçuk Özdağ,
Ayhan Sefer Üstün ve Abdul-
lah Başçı'nın kesin ihraç iste-
miyle Merkez Disiplin
Kurulu'na sevk edilmesine
karar verdi. Eski Ankara İl
Başkanı Nedim Yamalı ve
eski İstanbul İl Başkanı Selim
Temurci'nin de kesin ihraç ta-

lebiyle il disiplin kurullarına sevk süreci-
nin işletileceği öğrenildi. Eski Başbakan
Davutoğlu'nun AK Parti'den ihraç tale-

biyle disipline sevk edilmesini de-
ğerlendiren eski AK Parti Ankara
İl Başkanı Nedim Yamalı, "Sayın
Davutoğlu'nun zarafetiyle ihraç
kelimesinin yan yana gelmesi ne
kadar ayıp bir şeydir. Bu karar
bizim davamıza yapılmış büyük
bir ayıptır. Davutoğlu'nu değil
davanın ihracıdır bu" dedi. 
DHA

Perinçek: Erdoğan
yönetimi rahatlamalı

Vatan Partisi Genel Baş-
kanı Doğu Perinçek, Suri-
ye'de kurulması planlanan

Güvenli bölge ve Suriye'deki gelişme-
lerle ilgili önemli açıklamalar
yaptı. Perinçek, Ankara'nın Su-
riye konusunda Moskova ile iş-
birliği yapması gerektiğini ve
bunun ABD’nin Suriye’ye mü-
dahalesini önleyeceğini ifade etti
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yö-
netiminin bu hamlelerle rahatla-
yacağını söyledi. Sputnik'e
konuşan Perinçek, Türkiye'nin

Fırat'in doğusunda kurulacak olan gü-
venli bölge konusunda neden Suriye
hükümeti ile değil de ABD ile çalışmak
istediği sorusuna yanıt verdi. Perinçek

şunları söyledi: "Öncelikle
bakarsak, Türkiye’nin müt-
tefikleri, Rusya, İran,
Irak'tır. Bu ittifak, Türkiye
ile Suriye'yi aynı cephede
buluşturuyor. ABD ise, şu
anda Akdeniz, Karadeniz
ve Suriye-Irak sınırında
Türkiye’ye karşıt konumda-
dır. Stratejik süreç budur.”

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Mehmet Ali Şahin
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İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/411512
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a) Adresi :BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:2 - BEYLİKDÜZÜ /
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ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :42 Kalemden Oluşan Kültür, Sanat ve Meslek Eğitimi 

"KISMI ZAMANLI" Hizmet Alımı İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 75(yetmiş beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ADNAN KAHVECİ MAH. ANADOLU CAD. ÇARŞAMBA PAZARI EK 

HİZMET BİNASI BEYLİKDÜZÜ/İST.
b) Tarihi ve saati :26.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabi olarak faaliyette bulunan ve bünyesinde
İngilizce Dil Öğretim Kursu ve Moda Çizim Teknikleri Kursu verebileceğine dair eğitim Programlarının
onaylı olduğu ''Muhtelif/Çeşitli Kurs'' çalıştırma iznine sahip olması ve bu belgeyi teklif zarfı içerisinde
sunmaları zorunludur. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil
edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilan-
çonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak dü-
zenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait
gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.
Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da
vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli
yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın pa-
rasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 45 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yönelik  gerçekleştirilmiş Kültür, sanat, mesleki eğitim kursları işletme hiz-
meti işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU EK HİZMET BİNASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üze-
rinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

EĞİTİM HİZMETİ ALINACAKTIR
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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BIRA FABRIKASINI 
DIYANET’E VERDILER
İstanbul’un merkezi noktalarından biri olan Bomonti Bira Fabrikası’nın
kalan son binalarının Diyanet’e tahsis edildiği öğrenildi. Binaların 
yıkılarak yerine mescit ve yurt yapılmasının planlandığı belirtildi

1 890 yılında Feriköy'de kuru-
lan Bomonti Bira Fabrikası
ve ona ait binalar 1998 yı-

lında İstanbul 1 No'lu Koruma Ku-
rulu tarafından “korunması gereken
kültür varlığı” statüsüne alınarak tes-
cil edildi. Binaların 13 Haziran
2019'da Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu tarafından Diyanet İş-
leri Başkanlığı'na tahsis edildiği belir-
tildi. İsviçreli Bomonti kardeşler
tarafından 1890 senesinde Feriköy’de
kurulan fabrika, 1934 yılında Tekel’e
geçmişti

Bakanlık onay verdi

İlk olarak Artı Gerçek’ten Rıfat Do-
ğan’ın gündeme taşıdığı; İstanbul'un
endüstriyel tarihinin önemli merkez-
lerinden olan yapıyla ilgili İstanbul 2
No'lu Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu'nun aldığı kararla 1548
ada 9-10 parsel üzerinde bulunan
Hazine Maliyesi'ne ait Bomonti Bira
Fabrikası'nın birer parçası olan “Eski
Malt Binası”, “Eski Silo”, “Eski Arpa
Temizleme Binası” ve “Eski Kazan
Dairesi” taşınmazlarının Diyanet İş-
leri Başkanlığı'na tahsisine onay ver-

diği ortaya çıktı. Kurul ayrıca 13 Ha-
ziran tarihinde aldığı kararla da
mimar Halil Onur'un tescilli yapıla-
rın bulunduğu alana ilişkin hazırla-
dığı ve içinde “mescit, yurt, sergi
salonu ve katlı otopark” bulunan
projeyi de uygun bularak, söz konusu
taşınmazların söküm ve yıkımına da
izin verdi.

Yargıtay'a taşınacak

Kurul kararında, “Yapılan görüşme-
ler sonucunda söz konusu Diyanet
İşleri'ne tahsisli taşınmazlara ait Ku-
rulumuzun 15 Mart 2019 tarihli ka-
rarı ile ek onaylı rekontrüksiyon
projesi doğrultusunda söküm işlemi-
nin uygun olduğuna karar verildi”
ifadelerine yer verdi. Kararın yargıya
taşınacağını belirten Mimarlar
Odası, “Geri dönüşü mümkün ola-
mayacak uygulamalara mahal veril-
memesi için özellikle sit alanlarında
ve korunması gerekli kültür varlıkları-
nın bulunduğu parsellerde ortak kül-
tür mirasımızın gelecek kuşaklara
devredilmesi konusunda anayasal ve
evrensel sorumluluğu bulunan bele-
diyenizin ilgi konusu hakkına yapılan

işlemlerin durdurulmasını ve tarafı-
mıza bilgi verilmesini önemle rica
ederiz” açıklamasında bulundu.

Böyle kalsın demiyoruz

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Şişli
Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga
Bektaş, Bomonti Bira Fabrikası'nın
bazı binalarının Diyanet'e tahsis edil-
mesi ile ilgili “Burası kent belleğini
yansıtan bir dokuya sahip, bu min-
valde korunması ve işlenmesi gereki-
yor. Biz böyle kalsın demiyoruz,
kamusal alana uygun olarak moder-
nize edilmesi gerektiğini savunuyo-
ruz. Bu bölgenin kamuya
devredilmesine karşı değiliz, tarihine
uygun bir şekilde bir sanat merkezi
yapılabilir ancak bir derneğin kapalı
kapılar ardında kendi hizmetini yap-
tığı bir alan olmasını istemiyoruz”
ifadelerini kullandı. Mimarlar Oda-
sı'nın dosyayı incelemesinden sonra
bölgedeki sivil toplum kuruluşları,
bilim konseyleri ve mahalle örgütleri
ile bir dava açacaklarını belirten Bek-
taş, SİT bölgesi ilan edilmesine rağ-
men böyle bir uygulamanın akıl dışı
olduğunu kaydetti.

Belgeler fotomontaj olabilir
Diyanet işleri Başkanlığı'na bağlı 190
Alo Fetva Hattı’ndan bir yetkili ise Bo-
monti Bira Fabrikası'nın Diyanet'e
devredilmesi ile ilgili “Belgeler foto-
montaj olabilir, bu konuyu araştırma-

mız lazım, insanlar her duyduğuna
inanmamalı” ifadelerini kullandı. Al-
kolün temizlenebilir bir şey olduğunu
belirten yetkili “Alkol, temizlenebilen
bir şeydir, yıkarsınız ve geçer. İnsanlar

orada gönül rahatlığı içinde namazla-
rını eda edebilirler. Zamanında kiliseyi
yıkıp cami yapmışlardı. O zaman
orada kılınan namazların da kabul
edilmemesi gerekirdi” dedi.

Söz konusu evlatsa 
bizler teferruatız
Beylikdüzü 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları edebiyat, eğitim ve medya dünyasının önemli isimleri İstanbullular’la
buluşturdu. Sahaf Söyleşileri'nin konuğu olan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Seçim 
kurtarmak yerine nesil kurtarmaya bakılması gerekiyor. Çünkü söz konusu evlatlarımızsa bizler de teferruatız” dedi

Bu yıl 6.’sı düzenlenen
Beylikdüzü Barış ve Sevgi
Buluşmaları,  dördüncü

gününde eğitim, edebiyat ve medya
dünyasının önde gelen isimlerini İs-
tanbullular’la buluşturdu. Sahaf
Festivali kapsamında düzenlenen
Sahaf Söyleşileri’nde, Listesiz Kitap
Mezatı’nın ardından “Yazarın odala-
rını açmak: Kendine ait bir zaman”
konulu söyleşiyle yazarlar Sibel Yük-
ler, Figen Şakacı ve Gamze Arslan
Türkiye’de medya ve edebiyat sektö-
ründe kadın olmayı konuştu. Yekta
Kopan’ın moderatörlüğünde gerçek-
leşen “Umut ve Eğitim” konusunun
konuşulduğu Çardak Altı Sohbet-
leri’nin konukları ise Selçuk Pehliva-
noğlu, Prof. Dr. Kemal Kocabaş ve
Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu oldu.
Türkiye’de var olan eğitim sisteminin
eleştirel bakış açısıyla ele alındığı
sohbette, umut dolu yarınlar için eği-
timin en önemli nokta olduğu vurgu-
lanırken bir yandan da vatandaşların
soruları yanıtlandı. 

Kadınların sesi yükseldi

Sahaf Festivali kapsamında Ümir
Nar moderatörlüğünde birbirinden

önemli isimleri Beylikdüzü ile buluş-
turan Sahaf Söyleşileri’nin konukları
yazarlar Sibel Yükler, Figen Şakacı
ve Gamze Arslan oldu. Edebiyat ve
medya alanında hakim olan erkek
egemen düşünce yapısı karşısında
kadınların ne denli sorunlar yaşadı-
ğını paylaşan ve bu konuda tecrübe,
deneyim ve anılarını aktaran başarılı
yazarlar katılanlardan gelen soruları
da büyük mutlulukla cevapladı. Söy-
leşi sonunda çiçek ve plaket takdi-
mini ise Mehmet Murat Çalık adına
Beylikdüzü Belediyesi 2.Başkanvekili
Müslüm Akülker gerçekleştirerek 

teşekkürlerini iletti. 

Klasikler evlere girdi

Hasan Ali Yücel’i “Kültürel anlamda
ne varsa o meşalenin ateşini yakan
bir Milli Eğitim Bakanıydı” diye
anan Araştırmacı Eğitim Yazarı Cey-
lan Adanalı Kabadayıoğlu, “Eğitimin
sadece sınavdan geçmediğini ve bir
kültür olduğunu anlamak gerekiyor.
Hasan Ali Yücel, internet yokken
dünya klasiklerini evlere sokan, tek-
noloji yokken çeviri bürosu kuran,
eğitimin sınavdan ibaret olmadığını
gösteren biriydi” dedi.

İnsanları ölüme terk edemeyiz
İstanbul'un en önemli

sorununa parmak
basarak, 17 Ağustos

depremini hatırlatan
MHP Güngören

Belediye Meclis Üyesi
Gökhan Arslan,

"İnsan yaşamı her
şeyden önce gelir.

İnsanlarımızı ölüme
terk edemeyiz" dedi

Meclisin tatil süre-
cine denk gelen
Ağustos ayının öne-

mine değinerek, İstanbul'un en
önemli sorununa par-
mak basan Milliyetçi
Hareket Partisi Gün-
gören Belediye Mec-
lis Üyesi Gökhan
Arslan,  "İnsan ya-
şamı her şeyden önce
gelir. İnsanlarımızı
ölüme terk edemeyiz.
Onlar huzursuz ya-
tarken, biz başımızı

yastığa rahat koyamayız. Biran
önce yapılması gerekenler ya-
pılmalı" diye konuştu.  "Geride
bıraktığımız Ağustos ayı Türk

Milleti için önemli bir
aydır" diyen Arslan,
"Milletimiz açısından
“zaferler ayı” olan
Ağustos’ta pek çok
büyük mücadele ve
zafer vardır. Ana-
dolu’nun Türkleşme-
sine, İslamlaşmasına
vesile olan Malazgirt
zaferi, Anadolu Türk

Birliği’nin sağlandığı Çaldıran
zaferi Türk- İslam medeniyeti-
nin eşsiz varlığını bütün dün-
yaya taşıyan Mercidabık
Zaferleri hep Ağustos ayı za-
ferleridir. Anadolu’nun her
karış toprağı bir büyük kahra-
manlığa, bir büyük, Türk zafe-
rine şahitlik etmiştir, mekân
olmuştur. Bu nedenledir ki,
Türk yurdu, “vatan” olmuştur.
Bu duygu ve düşüncelerle
Zafer Bayramımızı kutluyor
Atatürk ve silah arkadaşlarını
anıyorum” dedi.

Bira Fabrikası’na ilişkin verilen kararın Yargıtay’a taşınacağı ve karara itiraz edileceği öğrenildi.

Gökhan Arslan
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451 YILLIK CESMEYI 
LEVYEYLE YIKTILAR
Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan'ın 451 yıllık eseri Pir Mehmet Çeşmesi'nin 
bir bölümü iddiaya göre restorasyon yapılacağı gerekçesiyle yıkıldı. Yıkım anı ise bir iş yerinin 
güvenlik kameralarına yansıdı. Harabeye çevrilen çeşmenin kitabesi ve su yalağı ise geçen yıl çalınmıştı

Y anıkkapı Sokak'ta bulunan Mimar
Sinan tarafından yaptırılan 451 yıl-
lık tarihi Pir Mehmet Çeşmesi'ne

geçen cumartesi günü saat 13.00 sırala-
rında gelen biri şantiye sorumlusu 3 kişi,
iddiaya göre tarihi çeşmede restorasyon
yapılacağı gerekçesiyle çalışmalara başladı.
Tarihi çeşmenin duvarlarındaki taşların bir
bölümünü levye ve çekiç darbeleriyle çıkar-
tan işçiler çevredeki esnafın tepkisiyle kar-
şılaştı. Esnafın durumu polis ekiplerine
haber vermesi üzerine olay yerine gelen
polisler, bir süre sonra işçileri gözaltına
aldı. Öte yandan işçilerin tarihi çeşmenin
duvarını yıkma anı ise bir iş yerinin güven-
lik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Turistler bile şaşırdı

Tarihi çeşmenin karşısındaki dükkanı işle-
ten Mecit Ayördü, "Cumartesi öğlen saat 1
sıralarında buraya kim olduğu belli olma-
yan bir yıkım ekibi geldi. Burada tek tek ta-
rihi çeşmenin taşlarını çıkarmaya
başladılar. Hiç kimsenin bir bilgisi yok.
Çevredeki esnaf arkadaşlar durum polis
ekiplerine bildirdi. Karakoldan
gelen ekipler inşaatı durdurdu.
Burası 450 yıllık bir çeşme
Mimar Sinan eseri, işte netice
bu. Daha önce burada hiçbir
çalışma yapılmadı. Daha önce
çeşmenin tabelası vardı 5-6 yıl
önce o da çalındı, kimse araş-
tırmadı. Burada akşam ne ol-
duğu belli değil. Dükkanın
önünde oturuyorlar içki içiyor-
lar, burası çöpler içinde. Tarihi
eserlerimize sahip çıkmamız
lazım burası virane bir halde.
Turistler buraya kafileler ha-
linde geliyorlar onlar da gör-
dükleri bu manzara karşısında şaşırıyorlar"
tepkisini gösterdi. 

İBB açıklama yaptı

Bu arada yazılı açıklama yapan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) adli ve idari
işlemler başlatıldığı açıkladı. Yapılan açık-
lamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından restorasyonuna başlanan, So-
kollu Mehmed Paşa tarafından Mimar Si-
nan'a yaptırılan Yanıkkapı Çeşmesi ile ilgili

yapılan şikayet üzerine, İBB Kültür Varlık-
ları Koruma Uygulama ve Denetim Mü-
dürlüğü teknik elemanlarınca, kurul onaylı
projesine göre 02.09.2019 tarihinde ye-
rinde yapılan incelemede; bahse konu çeş-
menin kuzeybatı cephesinde duvarın bir
bölümü ile hazne tonozunun bir bölümü-
nün yıkıldığı, yıkılan kısımların sac levha ile
kapatıldığı, Abdussalah Sokaktaki duvarı-
nın bir bölümün metal paravanla kapatıl-
dığı görülmüştür. Danışma Kurulunun,

'çeşmenin kuzeybatı cephesinde
sehim yapmış olan duvarı oluş-
turan taşların numaralandırıldık-
tan sonra sökülüp aynı malzeme
ile aslına uygun olacak şekilde
yapılmasına' ilişkin kararına rağ-

men, uygulamanın bu karara uygun yapıl-
madığı ve sökülen özgün yapı taşlarının
çeşme mahallinde yer almadığı görülmüş-
tür" denildi. Açıklamanın devamında çeş-
menin mevcut durumu hakkında bilgi
verilerek, "Bahsi geçen çeşme ile ilgili tespit
edilen bu hususlar; Mülkiyet sahibi Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere il-
gili tüm birimlere gönderilmiş olup,
Belediyemiz kurumsal kimliği ile bağdaş-
mayan, İstanbul Kültür Varlıklarını Ko-

ruma Bölge Kurulları onaylı projeye uygun
olmayan, kusurlu çalışma durdurulmuş
söz konusu uygulama ile ilgili adli ve idari
işlemler başlatılmıştır. Bu arda kamuo-
yuyla şunu da paylaşmak isteriz; restoras-
yon çalışmalarının başlamasıyla birlikte,
tarihi çeşmenin üzerinde uzun yıllardır yer
alan ve çay ocağı olarak kullanılan beto-
narme yapılar sökülmüştür. Çeşmenin
hazne bölümünde ise, dönemine uygun ol-
mayan çimento esaslı sıva ve zemin kap-
lama malzemeleri kaldırılmıştır. İBB
olarak; İstanbul 2 No'lu Koruma Kurulu
kararlarına göre restore edilen çeşmenin,
aslına uygun şekilde yenilenerek İstanbul-
luların hizmetine açılacağını da eklemek is-
teriz" ifadelerine yer verildi. DHA
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DUYARLILIK

T üm dünya ile, yurttaşlarımızla, komşuları-
mızla, ailemizle, arkadaşlarımızla barış
içinde bir arada yaşamayı öğrenmek 

zorundayız. Ancak hepsinden önemlisi kendimizle
barışmak olmalıdır.

Son günlerde ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı
süreç doğal olarak hepimizi derinden etkiliyor.

En duyarsız olanımız bile, ekonomik sorunlar,
gelecek kaygısı ve korkuları yüzünden müthiş bir
travma yaşıyor.

Doğal olarak bu durum; psikolojimizi, sosyal
davranışlarımızı, insani ilişkilerimizi olumsuz 
yönde etkiliyor.

Tüm davranışlarımızda daha gergin, daha 
agresif oluyoruz ve tepkilerimiz daha ölçüsüz 
hale geliyor.

Toplum olarak aldığımız baskıcı ve yasakçı 
eğitim sonucunda çevremizdeki her şey ve herkesle
kavgalı hale geliyor, özellikle de öfkemizi kontrol
edemiyoruz.

Ya da öfkemizi kime, nasıl yönlendireceğimizi
bilmez bir duruma geliyoruz.

Bu durumda sanırım yapılması gereken en doğru
yaklaşım, kendimizi ne kadar tanıdığımızı test
etmek!

Büyük çoğunluğumuz karşı çıksak ve neredeyse
dünyayı tanıdığımızı iddia etsek de inanın çoğumuz
kendimizi tanımıyoruz.

Burada önemli olan nokta, tanımaktan neyi 
anladığımız kuşkusuz.

Boyu, posu, kaşı gözü, kilosu, göz rengi ya da 
tümüyle fiziği değil elbet kast ettiğimiz.

Bir bütün olarak insanı, insanları ve hepsinden
önemlisi bir birey olarak kendimizi tanımak, 
anlatmak istediğim.

Neyi, ne kadar bildiğimiz kadar, neleri 
bilmediğimizdir önemli olan!

Yeteneğimiz, kapasitemiz, birikimimiz, öğrenme
ve öğretme arzumuz kadar ilgi alanlarımız, korku-
larımız, mücadele direncimiz ve hepsinden önemlisi
hayata bakış açımız.

Hiçbirimiz tüm bu saydığım özelliklerle
kendimizi sorgulama ihtiyacı duymayız.

Çünkü biz en doğru kişiyiz, bilmemiz gereken her
şeyi bilir, yapmamız gereken her şeyi de yaparız.

Üstelik de kusursuz yaparız, en iyisini yapa-
rız!.......

Oysa dönüp geriye baktığımızda arkamızdan
gelen hep, yapamadıklarımızın ayak izleridir.

Hatalarımızın, eksiklerimizin, yanlışlarımızı 
izdüşümüdür.

Ne kadar çarpsak, bölsek, toplasak, çıkarsak da
elde var sıfır.

Peki, kendini tanımayan insan, başkasını
nasıl tanır?

Hep yüzeysel, hep görmek istediğimiz gibi, 
hep önyargılı ve duygusal.

Mantığı, bilimsel kuşkuyu, gerçekçi kaygıları bir
yana koyup, hayat denen bu koca sahnede, bize 
ezberlettirilmiş rollerimizi oynamak için çırpınırız.

Seyirci olarak kendi seçtiğimiz yandaşların 
alkışlarıyla da kendimizden geçer, kendimizi dev 
aynasında görürüz.

İtiraf etmesek de şişik egolarımıza teslim olur,
“ben neymişim be abi” diye kasılarak, en başta
kendimizi aldatırız.

Bunları yapamayan kesim de; “ne şanssız 
adammışım, talih bana hiç gülmedi, beni hep dost-
larım yanılttı ya da bir fırsat vermediler ki, kendimi
göstereyim” türünden bahanelerin arkasına 
sığınarak kendini avutmaya çalışır.

Hele de bu avutma ya da avunma süreci 
uzadıkça, umutsuzluk, çaresizlik öyle bir uyuşturur
ki, hiçbir uyuşturucu madde onun yerini alamaz.

Kendisini bir bütün olarak iyi tanıyan insan, 
kendisiyle barışıktır.

Aksi halde hiç kimseyi bulamazsa aynayla 
kavgaya tutuşur.

Öfkesini kontrol edemez hale gelen bu mutsuz
insan, ailesini de, çevresini de kendisiyle birlikte
mutsuz ve dünyayı kendine zindan eder.

Oysa mutlu olmak için o kadar çok nedenimiz,
gerekçemiz var ki!

Hepsi bir yana öfkemizi, tepkimizi, muhalefeti-
mizi doğru yere kanalize edebilmek bile başlı 
başına bir mutluluk kaynağı olabilir.

Ama ne yazık ki, öğrenilmiş çaresizliklerine 
esir olmuş kişiler, tüm bu yaşadığımız sorunların,
çektiğimiz acıların, yok olmuş umutlarımız ve 
yitirdiğimiz insanlarımızın sorumlusunun bize 
zorla dayatılan siyasal ve ekonomik sistem olduğu
gerçeğini göremezler.

En kötü diye bildiğimiz kişi ve kurumlar da 
sonuçta o en kötü sistemin bir parçası, uygulayıcısı
olmaktan öte gidemezler.

Önce kendimizle
barışmalıyız

İBB, çeşmenin restore edilerek halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Sizi asla yalnız
bırakmayacağız
İBB'den işten çıkarılan işçilere yeni ve eski vekillerden destek geldi. AK
Parti Milletvekili Metin Külünk, " Hiçbir zaman bu kardeşlerimi yalnız
bırakmayacağıma dair söz verdim. Yarın yine gelirim" diye konuştu

Büyükşehir Belediye-
si’nde (İBB) işten çıkarılan
işçilerin İBB önündeki ey-

lemi devam ediyor. Eyleme dün AK
Parti İstanbul Milletvekilleri Fatma
Betül Sayan Kaya ve Mustafa Demir
ile eski AK Parti Milletvekili Metin Kü-
lünk destek verdi. İşçilere destek olmak
için bir tencere çorba getiren Külünk,
işçilerin her zaman yanlarında olacak-
larını söyledi. Külünk, "İstanbul’daki
kardeşlerim evlerinde pişirdikleri bir
tencereyle buraya geldiğinde ortaya
inanılmaz bir 16 milyon bilinci ortaya
çıkacak. Yarın yine gelirim. Hiçbir
zaman bu kardeşlerimi asla yalnız bı-
rakmayacağıma dair söz verdim” şek-
linde konuştu. AK Parti İstanbul
Milletvekili Mustafa Demir de eylem
yapanlara seslenerek "Sonuna kadar
sizinle beraberiz. Kim olursa olsun
böyle bir mağduriyet olduğu zaman
AK Parti olarak biz sonuna kadar sizin
arkanızdayız” ifadelerini kullandı.

Şiddetle kınıyorum

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma
Betül Sayan Kaya ise "Burada benim
haberlerden takip ettiğim kadarıyla
onlarca yıldır çalışan kişiler de işten çı-
karılmış. Bu da bence İstanbullu kar-
deşlerimizin aklını bulandırmak için,
bir algı operasyonu yapmak için ki bu-
güne kadar algı operasyonuyla geldi-

ler. Şiddetle kınıyorum. Bu kardeşleri-
miz, emeğinin mücadelesini veren alın
teriyle İstanbullulara hizmet etmiş kişi-
ler. Selde 50 kişiyi kurtaran kardeşi-
mizi dinledik. Partizanca bir yaklaşım.
Partizanca yaklaşımla kendi partilerin-
den kişileri almak için yaptıkları çok
açık. Bu belediyeye girecek kişileri hep
birlikte göreceğiz. Bu zulmün biran
önce bitmesini temenni ediyorum.
Hukuk mücadelesinde yanlarındayız”
diye konuştu.

Yapacak bir şey yok

İSTGÜVEN A.Ş’de işten çalışırken çı-
karılan Ramazan Kurşad 2-3 gündür
eve gitmediğini söyledi. Kurşad,
“"Baba ne yapacaksın’ diyor çocuk.

Yapacak bir şey yok. Her gün söylüyor.
Ben o sözü duymamak için 2-3 gün-
dür eve gitmiyorum. Burada yatıp kal-
kıyorum. Haklarımızı geri istiyoruz.
Haksız kazanç elde etmiyoruz. Okullar
açılıyor hiçbir ihtiyacımızı alamadık.
Maaş da yatmadı. Ekrem beyin insafa
gelip mağdur edilmemesini temenni
ediyoruz” şeklinde konuştu. İSTAÇ
A.Ş’de çalışırken işten çıkarılan işçiler-
den Serdar Bilik ise hiçbir gerekçe gös-
terilmediğini ifade etti. Bilik, “Kirada
oturuyorum. 6 kişiye bakıyorum. Ben-
den başka çalışan yok. Şimdi nasıl ge-
çineceğiz bilmiyorum. Ekrem bey
düşünsün. Namus sözü vermişti. Ha-
tırlatırız ona sözlerini” ifadelerini 
kullandı. DHA

Apartman onların
kapı belediyenin!
Avcılar’da yaşayan Şahin ailesinden, 23 yıl önce
apartmanlarının giriş kapısını yaparken belediy-
eye ait alanı işgal ettikleri gerekçesiyle aylık
ecrimisil tazminatı istendi. Aylık 350 TL işgal 
bedeli ödemesi istenen aile, karar uygulanırsa
apartmanlarına nasıl gireceklerini düşünüyor

Olay, Gümüşpala Mahallesi'nde
yaşandı. İddiaya göre, 23 yıl önce
Ahmet Şahin ve ailesi tarafından

bir arazi alındı ve üzerine 4 katlı apartman
yapıldı. Şahin apartmanının yanına ilerleyen
yıllarda ise belediye tarafından park yapıldı.
İddiaya göre, Şahin ailesi apartmanlarının gi-
rişine giden koridordaki yollarda çökme ol-
ması nedeniyle yola beton döktürdü. Girişe
ise yine hırsızlara karşı caydırıcı olması nede-
niyle demir kapı yaptırdı. Geçtiğimiz yıllarda
ise belediye tarafından Şahin ailesine ‘Ecrimi-
sil' yani haksız işgal tazimatı istendi. Eğer
ücret verilmez ve belediye tarafından yol ka-
patılırsa aynı apartmanın altında bulunan
dükkan ve depolara da giriş kapanmış olacak. 

350 TL aylık istiyorlar

Konuyla ilgili konuşan Ahmet Şahin, “23
sene önce yapılan binanın girişi için belediye
para istiyor. Gerekçe olarak belediye yolun
kendisine ait olduğunu söylüyor. 350 TL
aylık istiyorlar. Şu an da bununla ilgili dilekçe
verdik.Mahkemeye başvuracağız” dedi.

Metin
Külünk
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İ ran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kültürel
Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı
ile Eğitim Bakanlığı için Meclis'e sun-

duğu adayların güven oylaması sırasında
yaptığı konuşmada gündemdeki konuları de-
ğerlendirdi. ABD ile müzakerelere ilişkin
daha önce defalarca açıklamalarda bulundu-
ğunu ve bu yönde dile getirdiği bazı ifadelerin
yanlış yorumlandığını belirten Ruhani, "ABD
ile ikili müzakerelere ilişkin hiçbir kararımız
yok ve olmamıştı. Elbette bu yönde öneri

vardı fakat hiçbir zaman olumlu bir cevap
vermedik. ABD tüm yaptırımlarını sona erdi-
rirse 5+1 toplantılarına katılması mümkün-
dür. Müzakere deyince bazıları ikili
müzakereleri anlıyor fakat ikili müzakereler
hiçbir şekilde gündemde değildir." ifadelerini
kullandı.

Şartları var

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile yürüttükleri
müzakerelerin perşembe gününe kadar neti-
ceye varmaması durumunda üçüncü adımı
ilan edeceklerini yineleyen Ruhani, attıkları ilk

adımdan sonra 4+1 ülkelerine tarihi bir fırsat
verdiklerini ve tanıdıkları süre içinde taahhüt-
lerini uygulayabileceklerini ifade etti.
ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasından
sonra AB ülkelerinin de görevlerini yerine ge-
tirmediğini savunan Ruhani, taahhütlerin uy-
gulanması durumunda ABD'nin siyasi,
sosyal ve ekonomik açıdan da yenilgiye uğra-
yacağını ileri sürdü.

Doğru adımlar atılmadı

Ruhani, İran'ın bir yıllık sürenin ardından ta-
ahhütlerin azaltılmasıyla ilgili karşı politika

yürütmeye karar verdiğini belirterek, "Taah-
hütlerimizi azaltma doğrultusunda adım at-
malıydık ve 8 Mayıs'ta ilk aşamayı başlatarak
2 aylık süreler tanıdık. Verilen sürede vaatler
yerine getirilmediği için ikinci adım attık ve
şimdi diğer ikinci ay da tamamlanmak
üzere." dedi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani,
yeni kurulan Kültürel Miras, El Sanatları ve
Turizm Bakanlığına Ali Asgar Munisan'ı,
Eğitim Bakanlığına ise bir süre önce milletve-
killiğine aday olmak için görevinden istifa
eden Muhammed Bathai'nin yerine Muhsin
Haci Mirzayi'yi aday gösterdi.

NATO yetkilisinin açıklamasına göre, Stolten-
berg ve Pompeo külfet paylaşımı ve Afganis-
tan'daki barış girişimlerini görüştü. Stoltenberg
ve Pompeo'nun yakın zamanda düzenlenecek
toplantılara ilişkin görüş alışverişinde de bulun-
duğunu aktaran NATO yetkilisi, bu çerçevede,
aralık ayında düzenlenecek NATO Liderler
Toplantısı'nın da gündeme geldiğini kaydetti.
Diğer taraftan Stoltenberg, Twitter'dan görüş-

meye ilişkin paylaştığı mesajında, "Dışişleri Ba-
kanı Pompeo ile mevcut güvenlik konuları üze-
rinde verimli bir görüşme yaptık. NATO,
Afganistan'daki barış girişimlerini güçlü bir şe-
kilde destekliyor. Yakın zamanda gerçekleşen
korkunç saldırıları kınıyorum. NATO, Afgan
güçlerini destekleme konusundaki kararlılığını
sürdürüyor." ifadelerini kullandı.AB yönetimiyle
görüşüyorABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ziya-

ret kapsamında Avrupa Birliği (AB) kurumla-
rına yeni seçilen liderlerle de bir araya geliyor.
Mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker'in 1 Kasım'da yerini alacak Ursula von
der Leyen'le dün akşam görüşen Pompeo'nun
bugün, Avrupa Parlamentosu Başkanı David
Sassoli, AB Konseyi Başkanlığına seçilen Char-
les Michel ve AB Yüksek Temsilciğine seçilen
Josep Borrell ile görüşme yapması bekleniyor.

IRAN 
KAPIYI 

KAPATTI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington yöne-
timi ile ikili müzakerelere ilişkin bir kararlarının olma-
dığını ve ABD'nin ancak yaptırımları sona erdirmesi
durumunda 5+1 toplantılarına katılabileceğini söyledi

İran Lideri Ruhani,
kendilerinin ABD’ye
vermiş olduğu sürenin
dolduğunu
belirterek, “Bugüne
değin taleplerimiz
yerine getirilmedi”
diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Ne olmuştu?
ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında
2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs
2018'de tek taraflı çekilerek Tahran'a yönelik yaptı-
rımları yeniden uygulamaya koymuştu.

ABD, PKK’ya çalışıyor!
ABD, Suriye'de büyük kısmı Arap, 700 kişiyi eğiterek terör örgütü YPG/PKK'nın saflarına kattı. Türkiye sınırından
uzak bölgelerde kurulan kamplarda, ABD'li danışmanlar askeri, YPG/PKK'lılar ise ideolojik eğitim verdi

ABD ve müttefiki YPG/PKK, Su-
riye'de 700 teröristi eğiterek örgü-
tün saflarına kattı. ABD, DEAŞ

ile mücadele bahanesiyle yardım etmeye
başladığı YPG/PKK'ya lojistik ve eğitim des-
teğini sürdürüyor. Suriye’nin kuzeydoğu-
sunu işgal eden YPG/PKK, ABD'nin
desteğiyle son birkaç ayda 700 teröristi
eğitti. Daha önce Türkiye sınırın-
daki Ayn İsa ve Tel Abyad'da

verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında
başlayan güvenli bölge görüşmelerinden
sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara
taşındı. Haseke iline bağlı Şeddadi beldesi,
Rakka il merkezinin kuzeyi ve Tabka’da
ABD'li askeri danışmanların eğittiği yaklaşık
700 terörist, YPG/PKK saflarına katıldı.

Büyük kısmı Arap kökenli bu kişi-
lere ideolojik eğitimi ise

YPG/PKK verdi. ABD

Merkez Kuvvetler Komutanlığından
(CENTCOM) alınan bilgiye göre, söz ko-
nusu eğitimde iç güvenlik, el yapımı patlayıcı
tespit ve imha eğitimi, kontra-terör konula-
rında danışmanlık veriliyor. 2015'ten bu yana
DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek
YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin
Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin
civarı personeli bulunuyor. YPG/PKK, Suri-
ye'nin üçte birinde işgalini sürdürüyor.

ABD’nin
PKK’ya
asker
yetiştirdiği
ortaya çıktı.

Suudi Arabistan
İHA’ları vurdu
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki
Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın
haberine göre, Koalisyon Sözcüsü
Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıkla-
mada, Yemen'in başkenti Sana'nın ku-
zeyindeki Amran kentinden havalanan
Husilere ait İHA'nın düşürüldüğü be-
lirtti. Husilerin sahada verdiği militan
ve teçhizat kaybı nedeniyle bu saldırıları
gerçekleştirdiklerini ifade eden Maliki,
gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Havalimanına saldırdılar

Öte yandan, Husiler, Suudi Arabis-
tan'ın güneybatısında bulunan Necran
Havaalanı'na balistik füzelerle saldırı
düzenlediklerini duyurdu. İran destekli
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii,
yaptığı yazılı açıklamada, Necran Ha-
vaalanı'ndaki askeri hedeflere ve diğer
askeri noktalara balistik füze atışı ger-
çekleştirdiklerini ifade etti. Koalisyon

güçlerinden konuyla ilgili açıklama ya-
pılmadı. Husiler, son zamanlarda ge-
nellikle Suudi Arabistan hava savunma
sistemi tarafından etkisiz hale getirilen
orta ve uzun menzilli balistik füzelerin
yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülke-
nin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Yemen hükümeti destek veriyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın
hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli
Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan
hükümete bağlı güçler arasında çatış-
malar yaşanıyor.Husiler, Yemen'de
Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve
bazı bölgelerin denetimini elinde bu-
lunduruyor. Suudi Arabistan öncülü-
ğündeki koalisyon güçleri ise Mart
2015'ten beri Husilere karşı Yemen hü-
kümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan’da meydana
gelen olaylar sonucu Yemen’in
karşılık vermesi bekleniyor.

NATO görüsmeleri
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belçika'nın başkenti Brüksel'e düzenlediği iki
günlük ziyaret kapsamında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi

Suriye'ye yönelik
ambargoları ihlal ettiği

gerekçesiyle 1,5 ay
süreyle alıkonulduktan

sonra serbest kalan İran'a
ait "Adrian Darya 1"
petrol tankeri, Doğu 

Akdeniz'de Suriye tarafına
yöneldikten sonra takip

cihazını kapattı

Küresel deniz trafiğini izleyen
MarineTraffic'e göre, dün gece
Suriye yakınlarındayken Otoma-
tik Tanımlama Sistemi'ni kapa-
tan İran bayraklı "Adrian Darya
1"in Suriye'ye gittiği tahmin edili-
yor. ABD'nin yaptırım listesin-
deki petrol tankeri, son olarak
Lübnan'a doğru hareket halin-
deyken yönünü Suriye'nin Tartus
Limanı'na çevirmişti. İngiltere'ye

bağlı Cebelitarık Özerk Yöne-
timi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yö-
nelik ambargoları ihlal ettiği
gerekçesiyle Panama bayraklı
"Grace 1" adlı İran tankerini bir
buçuk ay alıkoymuştu. İran, 15
Ağustos'ta serbest bırakılan tan-
kere kendi bayrağını çekmiş ve
adını "Adrian Darya-1" olarak
değiştirmişti. ABD'de bir mah-
keme, serbest kalmasının ardın-

dan tankere ve içindeki petrole el
koyma kararı çıkarmıştı. İran ise
tankerdeki 2,1 milyon varil ham
petrolün ismi açıklanmayan bir
alıcıya satıldığını açıklamıştı.
İranlı yetkililer, ABD'nin baskıları
nedeniyle Adrian Darya-1’in 
nereye gideceğini açıklamadı.

Akdeniz'de sıcak saatler

NATO yetkilisi ile
görüşen ABD’li
Bakan Pompeo,
küresel politikalar
hakkında bilgi
alışverişinde
bulundu.

Mike
Pompeo
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Soldan Sağa:
1. Apartman (Kısaca). - Uyruk. 2. Maoculuğu benim-
semiş olan. - Fransa’da 30,59 gr, İngiltere’de 28,349 gr 
ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi. 3. Aykırı olma du-
rumu, mugayeret, muhalefet. 4. Yu�a inceliğinde açıl-
mış uzun sade pide. 5. İskambil destesinin en altındaki 
kâğıt. - Üzerinde durmama, önem vermeme. 6. Çalışma. 
- Sadece bir pırlantası veya elması olan (yüzük, küpe). 
7. Oruca başlama zamanı. - Şaşma ve korku bildiren bir 
söz. 8. Uzak Doğu’da yetişen Amerika elmasından çıkan 
zamk. - Yergi. 9. İkili sayı dizgesi. - Vücuttan dışarı atılan 
azotlu madde.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Amma, lakin. - Edimsel. 2. Pay etmek, üleşmek. 3. 
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak. - 
Kayak. 4. Ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida. 
5. Ucu düğümlenmiş bir mendil aracılığıyla yanan veya 
yanılanların ebe tarafından cezalandırıldığı bir tür ço-
cuk oyunu. - Nakıs. 6. Ziya, nur, şavk. 7. Kıt karşıtı. - 
Tüzük. 8. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarının 
bulunduğu anıtsal yapı. 9. Asklı mantarlara özgü üreme 
organı. - Alaca aş.
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KÜLTÜR-SANAT 13
Açılışı Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan

tarafından yapılan
Büyük Çamlıca

Camisi'nin sanat 
galerisi, kütüphane,
konferans salonu ve

sanat atölyesi de
yoğun ilgi görüyor

O smanlı-Selçuklu mimari tarzı ile
bugünün çizgilerinin bütünleştiği
Büyük Çamlıca Camisi'nde, iba-

det bölümünün yanı sıra müze, sanat ga-
lerisi, kütüphane, konferans salonu ve
sanat atölyesi yer alıyor.  Açılışı Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
mayısın başında yapılan caminin kütüp-
hanesi ve sergi salonu da öğrenciler ile
yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun
ilgi görüyor. Külliyenin içinde sergi salo-
nuna bin metrekareden büyük bir yer ayrı-
lırken, kütüphanede ise aynı anda 253 kişi
kitaplardan faydalanabiliyor, öğrenciler
ders çalışma imkanı bulabiliyor.
Büyük Çamlıca Cami projesinde yer alan
ve 10 Haziran'da faaliyete başlayan kütüp-
hane ve sergi salonuna ilişkin AA muhabi-
rine açıklamalarda bulunan İstanbul
Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yap-
tırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin
Külünk, Büyük Çamlıca Camisi projesinin
ilk olarak 2012'de Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla
paylaşıldığını hatırlattı. Külünk, müze dı-
şında külliyenin tamamının hizmete açıldı-
ğını, çalışanlarının Bilgi ve Belge Yönetimi
mezunu olan kütüphaneye de 10 Hazi-
ran'da misafir kabul etmeye başladıklarını
söyledi.

En az 100 bin kitap

Büyük Çamlıca Cami Kütüphanesi'nin
orta ölçekli bir kütüphane olduğuna dik-
kati çeken Külünk, şöyle devam etti: "Arka-
daşlarıma sordum, 'Büyük kütüphane
olmak için ne yapmamız lazım' dedim. 'En
az 100 bin kitabımızın olması lazım' dedi-
ler. Geri dönüp baktım henüz o sayıya ula-

şamamışız ama ciddi anlamda kitap bağı-
şımız, bahsettiğim rakamın da yarısına
yaklaşan sayıda bir kitabımız var. Kitapları
raflara dizmek hiçbir şey ifade etmiyor. Pa-
ranız, çevreniz varsa tonlarca kitap gelir
raflara dizilir. Önemli olan kütüphanedeki
raflarda dizili olan değil bu raflardan kaç
kişinin istifade ettiğidir."

2,5 ayda 71 bin 735 ziyaretçi

Külünk, kütüphaneyi açar açmaz istatistik
tutmaya başladıklarına işaret ederek,
"Hem kendimizi kontrol edelim, hem ba-
şarımızı görelim dedim. 'İlk ayın sonunda
37 bin ziyaretçi oldu' dediler, şaşırdım.
Bütün samimiyetimle söylüyorum şaşır-
dım. Çünkü yaz mevsimindeyiz, biz insan-
ların yaz mevsiminde Çamlıca Tepesi'ne
sadece gezmek, ibadet etmek ve hava
almak için geldiğini düşünüyorduk." de-
ğerlendirmesinde bulundu. Kütüphanenin
yaklaşık 2,5 ayda 71 bin 735 kişi tarafın-

dan ziyaret edildiğini aktaran Külünk, "Şu
ana kadar 3 bin 519 kitabı ödünç vermişiz,
bunun 2 bin 53 adedi 18 yaş altındaki üye-
lerimize verdiğimiz kitaplar. Şu anda da
846 kitabımız ödünç verilmiş." dedi.

Kütüphanenin ilk üyesi Erdoğan

Külünk, kütüphaneye bin 649 kişinin üye
kaydı yapıldığını, ilk üyenin de Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu
söyledi. Kütüphane bünyesinde çocuk
edebiyatı, çocuk eğitimi, edebiyat, İslam
dini, teknoloji, tarih, felsefe, psikoloji,
bilim, sanat, dil, sosyal bilimler, bilgisayar
bilimi gibi başlıklar altında toplanmış ki-
taplar bulunduğunu aktaran Ergin Kü-
lünk, "Kitap bölümleri gün içinde saat
9.00 ile 18.00 arasında açık ancak 24.00'e
kadar kitap okuma ve ders çalışma alan-
ları kullanılabilir. 3-12 yaş grubuna yönelik
boyama etkinlikleri, masal ve hikaye gün-
leri düzenliyoruz. Çocuklarımız anne ba-

balarıyla beraber bu etkinliklere ciddi 
anlamda ilgi gösteriyorlar." şeklinde ko-
nuştu. Külünk, kütüphanede aynı anda
253 kişinin ders çalışma imkanı olduğunu
belirterek, "Bu rakamın çok kısa bir süre
sonra yetmeyeceğini tahmin ediyoruz.
Üniversiteli arkadaşlarımız kendilerine
ders çalışacak mekanlar arıyorlar. 24.00'e
kadar açık olması özelliğini şu anda ger-
çekleştirmiş durumdayız ama şartlar bizi
zorlarsa daha ileriye taşıma altyapımız
var." dedi.

Hizmetleri artırıyoruz

Büyük Çamlıca Camisi projesinin
hamiliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
üstlendiğine dikkati çeken Ergin Külünk,
"Bu proje kesinlikle bir akıl projesi ve bu-
rada olmayan tek şey alışveriş merkezi.
Burası bir kültür kompleksi, bir kültür kül-
liyesi olarak sayın cumhurbaşkanımızın
talimat, direktif ve denetimleriyle tasar-
landı, hayata geçirildi. Bir ihtiyacı karşıla-
dığını biz 2 aylık süreçte gördük."
açıklamasını yaptı.

Sanat eserleri sergileniyor

Külünk, külliyenin içinde bin metrekare-
den büyük bir sergi salonu olduğunu
anımsatarak, şunları kaydetti: "Sergi sa-
lonu, konferans salonu gibi organizasyon
gerektiren işlerde profesyonel destek
almak zorundayız. Bu yüzden de bu işi
profesyonelce yapacak ekiplerle görüşme
halindeyiz. Tabii ki burası bir caminin al-
tında bulunan bir sergi ve konferans sa-
lonu. Bu yüzden de İslami açıdan kabul
edilmiş, üzerinde tartışma olmayan sanat
eserleri sergilenebilir."

CAMLICA’DA
HAYAT VAR 4 milyon kişi geldi

Caminin ibadet için gelenler ile yerli ve yabancı
turistler tarafından ziyaret edildiğini aktaran Kü-
lünk, açılıştan bu zamana 4 milyona yakın kişinin
camiye geldiğini dile getirdi. Külünk, Büyük Çam-
lıca Cami projesinin birçok eleştiriye maruz kal-
masına rağmen kamuoyu tarafından
sahiplenildiğinin altını çizerek, "Kimi mimari ola-
rak, kimi estetik, kimi dini olarak sahiplendi. Yurt
içinden ve yurt dışından çok ciddi anlamda ziya-
retçilerimiz oluyor. Tabii ki bunun altında yatan
ana espri, bu projenin sayın Cumhurbaşkanımızın
adıyla anılıyor olmasından kaynaklanıyor. Bu
bizim için çok özel ve güzel bir durum, buna dik-
kat etmeye ve hizmetimizi her geçen gün artır-
maya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Çamlıca Cami bir ibadethane olmaktan fazlasını taşıyor. İçerisinde bulunan kütüphane ve sanat galerisiyle de adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Bir varmıs bir yokmus
İlk Türkçe sözlü pop şarkısı ün-
vanına sahip "Bak Bir Varmış Bir
Yokmuş" adlı eser, 58 yıl aradan

sonra Bozkurt İlham Gencer'in seslendiril-
mesiyle yeniden kayıt altına alındı. Albüm
tanıtımı öncesi bilgi veren Gencer, "Yıllar
sonra bu şarkıyı yeniden, çok büyük bir tek-
noloji ve büyük bir orkestra eşliğinde dol-
durduk. Daha sonra da bana bunun
Fransızca orijinalini okuttular. Netice itiba-
riyle bugün 58 yıl önce olan şarkı yeniden
hayata geçti." diye konuştu. Gencer, bugüne
kadar yanında olan dinleyicilerine teşekkür
ederek, "Beni 78 yıldır piyano başında tut-
tular ve hiç bıkmadan dinlediler." dedi.

Üç günde bir şarkı

Fecri Ebcioğlu'ndan bir yabancı şarkıya
Türkçe söz yazmasını istediğini anlatan
Gencer, bu şarkıyla ilk defa Türkçe sözlü
pop şarkı söyleyen kişinin kendisi olduğunu
belirtti. Şarkının ilk kaydını yaptıklarında
oldukça zorlandıklarını söyleyen Gencer,
"Uçak geçtikçe Yeşilköy'de kayıt yaptığımız
stüdyonun sigortaları atıyordu. Üç günde
bir şarkıyı zor doldurduk." şeklinde ko-
nuştu. Gencer, bu şarkıyla ilk defa bir klibi-
nin çekildiğini belirterek, "Daha önce hiç

klibim olmadı. Müziğe başladığım zaman
16 yaşındaydım. Klip çekmeyi bırakın böyle
modern stüdyolar da yoktu. Televizyon
yoktu. Ben şanslıyım ki 95 yaşımda ilk kli-
bim oldu. Çok sevinçliyim." değerlendirme-
sini yaptı.

Orkestra eşlik ediyor

Tanıtım toplantısında Türkçe ve Fransızca
çekilen kliplerin izlenmesinin ardından
Gencer, piyanonun başına geçerek, "Bak 
Bir Varmış Bir Yokmuş" parçasını ve İstiklal
Marşı'nı seslendirdi.
Etkinliğe Gencer'in ailesi, dostları, sevenleri
ve müzik dünyasından birçok isim katıldı.
Plak ve CD olarak satışa sunulan albümde
eserin altı farklı versiyonu bulunuyor.
Dağhan Baydur prodüktörlüğünde 
yapılan yeni kayıtlarda, Gencer'e Eylem
Pelit ve orkestrası eşlik ediyor.
Destek vokallerde ise Sara Deniz Baydur,
Ece Mumay, Dağhan Baydur ve Paul
Dwyer yer alıyor.
Bob Azzam'ın "C'est Ecrit Dans Le Ciel"
adlı eserine Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı söz-
ler, ilk defa 1961'de Bozkurt İlham Gencer
yorumuyla hayat bulmuştu.
DHA

İlham Gencer’in meşhur eseri olan Bak Bir Varmış Bir Yokmuş büyük ilgi
görüyor. Sanatçının hayranları “Yeni yorum bir harika” diye konuştu.

Tarih gün yüzüne çıktı
Arkeolog,
tarihçi ve eski
çağ bilimcile-

rinden oluşan 6 kişilik
ekip, Bilecik'in Osmaneli
ilçe merkezi ile İznik-Me-
kece yolu arasında kalan
bölgeye 2012 yılından bu
yana belirli aralıklarla gele-
rek saha çalışmaları yapı-
yor. Kültür ve Turizm
Bakanlığının desteğiyle
yaklaşık bir aydır bölgeyi
tarayan bilim adamları,
Romalılar dönemine ait
olduğunu değerlendirdik-
leri tarihi bir yola ait kalın-
tılara ulaştı. Marmara
Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Hüseyin Sami Öztürk, Ba-
kanlık izniyle bu bölgede
yıllardır yüzey araştırması
yaptıklarını söyledi. Tarihi
yol ve köprülere ilişkin
araştırmalarını, Antik Yu-
nanca ve Latince bazı bel-
gelerden de yararlanarak
sürdürdüklerini belirten
Öztürk, bunların yerlerini
tespit ettikten sonra hangi
noktalardan geçtiklerini
tespit etmeye çalıştıklarını
aktardı.

2 önemli yoldan biri

Anadolu'da iki önemli ta-
rihi ana yol bulunduğunu
kaydeden Öztürk, "Biri,
Selçuk Efes'ten gelen yol.
Deniz yoluyla gidenler
oradan gidiyorlar. İkincisi,

Balkanlar üzerinden ge-
lenlerin kullandığı yol, yani
burası. Şu anda burası
ıssız ama bir dönem oto-
ban gibiydi. Balkanlar'dan
gelenler ilk önce Kadı-
köy'e, sonra İzmit'e, Kara-
mürsel'e, oradan İznik'e
geçiyor, sonradan da bu
yolu kullanıyorlardı." dedi.

Romalılar kullanırdı

Öztürk, Roma lejyonları-
nın da kullandığı tarihi
yolu tespit etmenin mutlu-
luğunu yaşadıklarını vur-
gulayarak şöyle devam
etti: "Haçlılar, Anadolu'ya
geçerken bu yoldan geçti-
ler. Türkler ve Osmanlı da
bu yolu kullandı. Aslında
çok önemli bir yol ama
belli bir bölümü günü-
müze ulaşmış, birçoğu
yok. Burada bir ölçüm
yaptık, 77 metrelik bölü-
münü keşfettik. Farklı
farklı noktalardaki tespit
ettiğimiz kısa yolların nasıl
birleştiğini bulmaya çalışı-
yoruz. Osmaneli Beledi-
yesi ve yerel halktan büyük
destek alıyoruz. Detaylı bir
çalışma yapıyoruz. Yolun
milattan sonra 69-79 yılla-
rına dayandığını bulgu-
larla tespit ettik.
Amacımız, bölgenin tarihi
geçmişini belgelemek ve
Anadolu'nun zenginliğini
göstermek, bir anlamda
da Roma'nın tarihine ışık
tutmak."

Piyanist, şarkıcı Bozkurt İlham Gencer, "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş"
adlı eseri 58 yıl sonra yeniden müzikseverlerin beğenisine sundu Cem Adrian sahneye çıkıyor

CemAdrian ilk kez 14 Eylül Cumartesi
akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık-
hava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Ken-

dini sadece 'özgür bir müzisyen' olarak
tanımlayan Cem Adrian, 14 Eylül Cumartesi ak-
şamı saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık-

hava Tiyatrosu’nda ilk konserini
verecek. Konsere yoğun ilgi gös-
teren Adrian’ın hayranları, kon-

serin biletlerini üç hafta
öncesinden tüketti. 3972 kişilik

oturma kapasitesi dolan konser
için, merdiven biletlerinin satışı ise

devam ediyor. Adrian, 2005
yılında çıkan ilk albümü
Ben Bu Şarkıyı Sana Yaz-
dım'dan, 2017’de çıkan
son albümü 'Tuz Buz'a
kadar olan albümle-
rinden oluşacak re-
pertuvarıyla,
sevenlerine unutul-
maz bir gece 
yaşatacak ve herkesi

büyüleyecek. DHA

Cem
Adrian
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, transfe-
rin son gününde bir kalecisini daha Süper
Lig'e gönderdi. Geçen sezon Berke Özer'i
Fenerbahçe'ye bu yaz döneminde ise Erce
Kardeşler'i Trabzonspor'a satan Altınordu,

19 yaşındaki genç eldiveni Ozan Can
Oruç'u da Konyaspor'a verdi. Kırmızı-laci-
vertliler altyapısında yetiştirdiği genç milli
Ozan Can için Konyaspor'dan 200 bin
Euro bonservis bedeli aldığı ve bir sonraki
satıştan yüzde 30 pay elde edeceği açık-
landı. Böylece 1 yılda 3 kalecisini Süper
Lig'e gönderen Altınordu, yetiştirici kimli-
ğini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçen

sezon Avrupa kulüplerinin de peşinde koş-
tuğu Berke, Fenerbahçe'ye 2 milyon 250 bin
Euro artı sonraki transferinden yüzde 25 de
pay karşılığında satıldı. 
Altınordu, Erce'den de 2 milyon 500 bin
TL kazandı. Erce için de başka kulübe
transfer olması halinde yüzde 25 pay alma
hakkına sahip olacak Altınordu, kalecilerin-
den çok iyi gelir elde etti. 

2 8 – 31 Ağustos tarihleri arasında Fran-
sa’nın başkenti Paris’te Dünya Para
Atletizm Grand Prix turnuvası gerçek-

leşti. 14 kişilik Türk Milli takımının kadro-
sunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli
Spor Kulübü’nden Hamide Doğangün, Zü-
beyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve Hamza
Doğan yer aldı. Ömer Cantay’ın antrenörlük
yaptığı 4 sporcu Charlety Stadyumu’nda zorlu

geçen müsabakalarda rakiplerine karşı ter
döktü. Tekerlekli sandalye atletizm branşında
400 metre T53 kategorisindeki koşuda Ha-
mide Doğangün birinci olarak altın madalya
kazanırken onu takip eden Zeynep Acet de
ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençler umut veriyor

Zübeyde Süpürgeci de 400 metre T54 katego-
risinde şampiyon oldu. F46 gülle atma bran-
şında ise Hamza Doğan üçüncü olarak gümüş

madalyayı elde etti. Milli sporcular bu başarı-
larıyla Kasım ayında Dubai’de yapılacak
Dünya şampiyonası öncesi moral toplamış
oldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı da Fransa’dan şampiyon olarak dönen
sporcuları tebrik etti. Çağırıcı şunları söyledi:
“Gençlerimizin başarılarını gördükçe geleceğe
olan umudumuz artıyor. İnanıyorum ki Avru-
pa’da tarih yazan engellilerimiz 2020 Tokyo
Olimpiyatları’nda da bu başarılarını 
sürdürecekler.”

SPOR

İLAÇ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/420223
1-İdarenin
a) Adresi : YENI MAHALLE NEDİM BEYAZGÜL SOKAK NO:4 34570 

SİLİVRİ SİLİVRİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2127272100 - 2127275949
c) Elektronik Posta Adresi : sdh_satinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 KALEM İLAÇ ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ ECZANE DEPOSU
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren en fazla 4 (Dört) kez sipariş 

çekilecek olup, İdarenin yazılı siparişi üzerine 5 (beş) iş günü 
içerisinde Silivri Devlet Hastanesi Eczane Birimi deposuna peyder
pey teslim edilecektir. 5(Beş) iş günü içerisinde teslim edilmemesi 
üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. Peyderpey alınacak olan 
malzemelerin tamamı 15.12.2019 tarihine kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yeni Mah. Nedim Beyazgül Sk. No:4 Silivri/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Sağlık bakanlığından alınmış ecza deposu ruhsatnamesi veya sağlık bakanlığından alınan üretim yeri
izin belgesini  teklif dosyalarında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu-
dur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Mah. Nedim Beyazgül Sk. No:4 Silivri/İstanbul /SİLİVRİ DEV-
LET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

İLAÇ ALIMI
DEVLET HASTANESİ -SİLİVRİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1045809)

Fransa’da düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix Turnuvası’nda Türkiye adına yarışan Bağcılar Belediyesi Bedensel
Engelli milli sporcuları, şampiyon olarak yurda döndü. Bağcılarlı milli sporculardan Hamide Doğangün ve Zübeyde
Süpürgeci birinci olarak altın madalya kazanırken; Zeynep Acet ikinci, Hamza Doğan ise üçüncülüğü elde etti.
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Falcao’dan 
mutlusu yok
Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, imzayı attıktan sonra başkan Mustafa
Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak,
başkan yardımcısı Yusuf Günay ve takım kaptanı Fernando Muslera da hazır 
bulunurken, 4 isim kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu
ilk olarak söz alan Mustafa Cengiz, şu
ifadeleri kullandı: "Allah utandırmasın
diyorum. Falcao gibi dünya çapında
çok değerli bir karakter ve oyuncunun
Galatasaray'a katılmasından dolayı çok
mutluyum. Bana gelen bilgiye göre ha-
vaalanında Falcao'yu 20-30 bin civarı
taraftarımızın karşıladığı söyleniyor. Bu
seyirciyi siz belirli bir çıkar karşılığında
ya da belirli bir siyasi veya ticari gü-
düyle oraya asla sürükleyemezsiniz.
Yaklaşık 7 saat beklediler. Bu tutku, bu
sevgi Galatasaray'ı büyük yapıyor. Bu
sevgi diğer Türk takımlarında da var
ama bizde biraz daha fazla var sanırım.
Biz bununla övünüyoruz, rakiplerimizi
asla küçük görmüyoruz. Galatasaray

taraftarına ben çok te-
şekkür ediyorum."

Falcao üstüne
düşeni yaptı

"Sevgili Falcao
ile ilgili transfer
süreci yaklaşık
üç aydır sürüyor.

Burada taraftarın
bize verdiği man-

evi

destek olmasaydı biz Falcao için bu
kadar ısrarlı olamazdık. Sevgili Abdur-
rahim'in yaşadıklarını, bize gelen tepki-
leri biliyorsunuz. Biz bunlardan
alınmadık, her zaman Galatasaray ta-
raftarının bize olan pozitif bakışından
etkilendik. Onlar için hizmet etmenin
bir şeref olduğunu her zaman düşün-
dük çünkü biz de taraftarız. Biz kendi-
mize düşeni yaptık, Falcao üzerine
düşeni yaptı. Ben özellikle şunu söyle-
mek istiyorum, 1.5 yıllık yöneticilik ya-
şantımızda çok şeyler yaşadık. Çok
sevinç yaşadık şükürler olsun... Çok
ihanetler ve üzüntüler de gördük. Ser-
zeniş anlamında demiyorum, ben de
Abdurrahim Bey de Falcao ile mütead-
dit görüşmeler yaptık. Gerek yüz yüze
yaptığımız görüşmelerde gerek sözle
yaptığımız görüşmelerde Falcao'nun bir
adım geriye gitmediğini gördük. Birile-
rine buradan az söylüyorum, İnşallah
çok anlaşılır. Herkese saygı duyuyorum
fakat kişilik, karakter, dürüstlük ve doğ-

ruluk aslında ol-
ması gereken

duygular.
Bunlar fazla-
sıyla Fal-
cao'da var.
Bugün de
gördük, ken-
disine de
söyledim
şahsen şok
yaşadım.

Falcao, ha-
vaalanında ta-

raftarımıza üçlü
çektirdi. Biz yö-

neticiler üçlü çekmeyi çok beceremiyo-
ruz. Falcao'nun eşi de üçlü çektirdi,
gerçekten şok yaşadım. Bu insanın Ga-
latasaray için çalıştığını gösterir. Bu
üçlü, Galatasaray tarafından üretilmiş
bir simgedir ve bütün dünyaya da yayıl-
maktadır. Falcao daha ilk günden Tür-
kiye ve Galatasaray ile kaynaşmış, iç içe
girmiştir” dedi.

Spor yapmaya

enGel yok
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu
Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, "Çok aktif ve önemli
bir dönem bizim için. Çünkü ülkemizin başarısı ve
tanıtımı için bu çok önemli. Sporda asla 
durmamak devam etmek gerekiyor. Hem
sağlığımız açısından hem de işitme engelli
sporcuların yaygınlaşması ve sağır vatandaşlara
hizmet açısından çok önemli bizim için" dedi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu
Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, bu yıl Türkiye'nin ev
sahipliğinde düzenlenecek 4 uluslararası şampi-
yona ve işitme engelli sporundaki gelişim hak-
kında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel
açıklamalarda bulundu. Bu sene Türkiye'nin 4
uluslararası organizasyona ev sahipliği yapaca-
ğını belirten Yakup Ümit Kıhtır, "Ekim ayı içeri-
sinde Dünya Tenis
Turnuvası Antalya'da ola-
cak. 100'e yakın sporcu katı-
lımı bekliyoruz. 19 ülke
katılıyor, onlarla ilgili çalış-
malarımız başladı. Diğer
organizasyonumuz Ekim'in
sonu Kasım'ın başında
Dünya Bisiklet Şampiyo-
nası, Gaziantep ilinde dü-
zenlenecek. Şu an 13 ülke
başvurdu. Sporcu olarak da
60, 70 sporcu bekliyoruz.
3'üncü uluslararası organi-
zasyonumuz Kasım'ın ilk
haftası Karate Avrupa Şampiyonası olacak yine
Antalya'da düzenliyoruz. Şu an yeni kurulduğu
ve 2'nci şampiyona olacağı için katılım biraz az.
5 ülke katılıyor, daha fazla katılım olması için de
tanıtım ve reklamlarımızı yapmaya çalışıyoruz.
4'üncü organizasyon ise Tekvando Avrupa Şam-
piyonası, Karate ile birlikte Antalya'da aynı tarih-
lerde düzenlenecek. Şu an bu 4 uluslararası
organizasyon için çok yoğunuz. Ciddi anlamda
çalışmalarımız var" diye konuştu.
DHA

ümit Özat’la

yollar
ayrildi
Spor Toto 1'inci Lig
ekiplerinden Adana De-
mirspor Kulübü Baş-
kanı Murat Sancak,
teknik direktör Ümit
Özat ile yolların ayrıldı-
ğını açıkladı. Adana De-
mirspor Kulübü'nün
internet sitesinde yer
alan Başkan Murat
Sancak imzalı açıkla-
mada şöyle denildi:
"Çok değerli Adana De-
mirspor taraftarı ve
spor kamuoyu. Yaklaşık
yarım sezondur takımı-
mıza ve camiamıza hiz-
met eden Ümit Özat
hocamızla bugün itibarı
ile yollarımızı ayırmış
bulunuyoruz. Kendisine
teşekkür ediyor ve bun-
dan sonraki futbol ya-
şamında yürekten
başarılar diliyoruz. Çık-
tığımız şampiyonluk yo-
lunda bizleri başarıya
götürecek bir teknik
adam ile en yakın za-
manda anlaşarak takı-

mımızın
başına ge-
tirece-

ğiz." 

Sampiyon BaGcilar

Süper kaleci

Y. Ümit Kıhtır
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Milli ara ilaç gibi gelecek
Trabzonspor, sakat oyuncuların iyileşmesi
ve fiziksel olarak tam hazır olmayan
oyuncuların takıma katılması noktasında
milli arada yara saracak. Lig ve Avru-
pa’da 25 günde toplamda 7 maça çıkarak
yoğun bir fikstürü geride bırakan bordo-
mavililer, Süper Lig’in 3’üncü haftasında
oynanan maçların ardından lige verilen
arada yaralarını saracak. 1 Eylül’de Fe-
nerbahçe ile oynadığı maçın ardından 4
gün izne çıkan Trabzonspor’da teknik
heyet, 15 Eylül’de sahasında Gençlerbir-
liği ile oynayacağı karşılaşmaya kadar ya-
pılacak çalışmaları hem sakatların takıma
katılması hem de fiziksel anlamda tam
hazır olmayan oyuncuların takıma kazan-
dırılması noktasında iyi değerlendirmeyi
hedefliyor.6 isme iyi gelecekBordo-mavili-
lerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri
devam eden Abdülkadir Ömür ile Kamil
Ahmet Çörekçi’nin milli aranın ardından
takıma katılması beklenirken, uzun süre-
dir sakatlığı devam eden ve bireysel olarak
çalışmalara devam eden Ogenyi Ona-
zi’nin de takımla çalışmalarda yer alabile-
ceği öğrenildi. Ayrıca henüz fiziksel olarak
tam hazır kapasitede olmadığı belirtilen
yeni transferler Obi Mikel, Daniel Stur-
ridge ile Donis Avdijaj’ın da bu arada ek-
siklerini gidermesi bekleniyor.Transferi
karlı kapattıBu arada Trabzonspor dün
sona eren transfer dönemini de karlı ka-
pattı. Gaston Campi, Erce Kardeşler, Ale-

xander Sörloth, Ivanildo Fernandes,
Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Can-
baz, Nemanja Andjusic, Fıratcan Üzüm,
Jonn Obi Mikel, Atakan Gündüz, Taha
Tunç, Salih Karvazlı, Daniel Sturridge ve
Donis Avdijaj’ın yanı sıra Ekuban’ın da
satın alma opsiyonunu kullanan bordo-

mavililerin, kiralık ya da bonservisiyle
kadrosuna kattığı oyuncular için kasasın-
dan 24 milyon 780 bin TL civarı bir para
çıktı. Sözleşmesini feshettiği oyuncular
için de aldığı fesih bedeli düşüldüğünde 1
milyon 345 bin civarında bir rakam öde-
yen Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın Lille

transferinden ise bonuslar hariç 104 mil-
yon 500 bin TL civarında kazanç elde etti.
Bonservis bedelleri doğrultusunda gelir ve
giderler çıkarıldığında bordo-mavililer
2019-20 sezonu ilk transfer dönemini 78
milyon 375 bin TL civarında bir karla 
kapattı. DHA

Fenerbahçe çocuklar İçİn sahaya çıkıyor
Fenerbahçe ile Bursaspor, 8 Eylül Pazar
günü dünya çocuklarına farkındalık oluş-
turmak için Bursa'da hazırlık maçı yapa-
cak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan
açıklamada, Türkiye'deki ve dünyadaki
çocuklar için farkındalık oluşturmak adına
oynanacak hazırlık karşılaşmasında

Lösev, Türkiye Down Sendromlular Der-
neği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli
Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korun-
maya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Ye-
timder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam
Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk
Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri'nden

özel misafirlerin konuk edileceği belirtildi. 

Gelir vakfa bağışlanacak

Söz konusu vakıf ve derneklerden gelen
çocukların iki takımın yedek kulübelerinin
arkasında oluşturulacak özel tribünde
karşılaşmayı takip edeceği kaydedildi.

Açıklamada, müsabakanın ilk dakikası ta-
mamlanana kadar "Dünya Çocukları Far-
kındalığı" adına aralıksız alkış olacağı
aktarıldı. İki takım arasındaki bu özel 
maç 8 Eylül Pazar günü saat 20.00'de
Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda 
oynanacak.

F utbol kulüpleri yaz transfer döne-
minde yerli ve yabancı birçok oyun-
cuyla anlaşırken, kadrosunda

görmek istedikleri diğer oyuncular için ise
ara transfer dönemini bekleyecekler. Yaz bo-
yunca bir yandan yeni sezon hazırlıklarını
sürdüren, bir yandan kadrolarını şekillendir-
mek için uğraşan kulüpler diğer yandan da
takımlarında eksik olan bölgeleri tamamla-
mak için mesai harcadılar. Kadrolarını güç-
lendiren kulüpler, birbirinden önemli
yabancı futbolcuları da kadrosuna kattı.
Galatasaray'da Radamel Falcao, Trabzons-
por'da Daniel Sturiddge, Fenerbahçe'de
Luiz Gustavo ve Beşiktaş'ta Kevin N'kou-
dou gibi isimler Türkiye'nin yolunu tutun
isimlerden oldu.

Galatasaray tarihe geçti

Geçtiğimiz sezonun iki kupalı şampiyonu
Galatasaray, yaz transfer döneminin en ha-
reketli takımlarından biri oldu. Sarı-kırmızı-
lılar kadrosunu toplam 14 futbolcu ile
güçlendirirken 10 futbolcu ile de yollarını
ayırdı. Galatasaray bu transferler için top-
lam 9 milyon 10 bin Euro harcarken, trans-
ferlerden 9 milyon 330 bin Euro gelir elde
etti. Geçtiğimiz yıl kadro darlığı nedeniyle 3
kulvarda zorluk yaşayan Galatasaray, bu
yaz transfer döneminde kadro rotasyonunu
güçlendirecek transferlere ağırlık verdi. Sarı-
kırmızılılar, Ryan Babel, Adem Büyük,
Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan
Kocuk, Taylan Antalyalı, Radamel Fal-
cao'yu bedelsiz olarak kadrosuna katarken,
Steven Nzonzi, Jean Micheal Seri, Mario

Lemina, Emre Mor, Florin Andone ve Va-
lentine Ozornwafor için kiralama bedeli
ödedi. Galatasaray geçtiğimiz sezonun
devre arasında satın alma opsiyonlu şekilde
kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın
ise bonservisini aldı. Sarı-kırmızılılar Fer-
nando Reges'i Sevilla'ya satarken Mbaye
Diagne'yi Club Brugge'e ,Kostas Mitrog-
lou'nu PSV Eindhoven'a ve Valentine
Ozornwafor'u Almeria'ya kiraladı.

Fenerbahçe sil baştan

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü dönemlerin-
den birini yaşayan Fenerbahçe, bu yaz kad-
rosunu önemli yıldızlar ile güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler toplam 12 futbolcuyu renk-
lerine bağlarken, 14 futbolcuyla ise yollarını
ayırdı. Sezona şampiyonluk hedefi ile başla-
yan Fenerbahçe transfere toplam 16 milyon
400 bin Euro harcarken, oyuncu satışından
ise 16 milyon 270 bin Euro gelir elde etti.
Sarı-lacivertliler en çok transfer ücretini 6
milyon Euro ile Luiz Gustavo'ya harcarken,
en çok geliri ise Napoli'ye 16 milyon Euro'ya
sattığı Elif Elmas'tan kazandı. Fenerbahçe,
Max Kruse, Mevlüt Erdinç, Murat Sağlam,
Adil Rami, Emre Belözoğlu'nu bedelsiz
kadrosuna katarken, Vedat Muriç, Altay Ba-
yındır, Zanka, Luiz Gustavo, Deniz Türüç
ve Allahyar Sayyadmanesh'i bonservisiyle
renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler Garry
Rodrigues'i ise Al Ittıhad'dan kiraladı. Fe-
nerbahçe bu transfer döneminde; Eljif
Elmas, Yasir Subaşı, Michael Frey, Mathieu
Valbuena, Martin Skrtel, Roman Neustad-
ter, Mehmet Topal, Diego Reyes, Şener Öz-

bayraklı, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı,
Yassine Benzia, Islam Slimani, Andre Ayew,
Carlos Kameni ve Volkan Demirel ile yolla-
rını ayırdı.

Avcı yönetimi yeniden planladı

Geçtiğimiz yıl beklentilerin uzağında kalan
Beşiktaş, bu sezon Abdullah Avcı'nın oyna-
tacağı futbol sistemine yönelik isimleri kad-
rosuna kattı. Siyah-beyazlılar bu transfer
döneminde 8 futbolcu katarken, 10 oyun-
cuyla ise yollarını ayırdı. Beşiktaş, transfere
toplam 15 milyon 850 bin Euro harcarken,
transferden 2 milyon Euro'luk gelir elde etti.
Siyah-beyazlılar en yüksek bonservis ücretli
transferini Sırp futbolcu Adem Ljajic'in bon-
servisini İtalyan ekibi Torino'dan alarak ger-
çekleştirdi. Beşiktaş, Kevin N'koudou, Tyler
Boyd, Victor Ruiz, Douglas'ı bonservisi ile
renklerine bağlarken, Rebecho ve Moha-
med Elneny kiralık olarak kadroya katıldı.
Siyah-beyazlı ekip Garry Medel, Mustafa
Pektemek, Adriano, Ricardo Quaresma,
Gökhan Töre, Cyle Larin, Nicolas Isimat
Mirin, Shinji Kagawa, Aras Özbiliz ve Tolga
Zengin ile ise yollarını ayırdı.

Başakşehir'de Okan değişimi

Geçtiğimiz yıl ligde elde ettiği 8 puanlık farkı
koruyamayarak şampiyonluğu rakibi Gala-
tasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir bu
sezona yeni teknik direktörü Okan Buruk ile
başladı. Okan Buruk'un raporu doğrultu-
sunda takıma takviyeler yapan turuncu-laci-
vetliler 15 futbolcuyu renklerine bağlarken,
13 futbolcu ile yollarını ayırdı. Transfere 5

milyon Euro harcayan Başakşehir, giden
oyunculardan ise herhangi bir gelir elde ede-
medi. Turuncu-lacivertiler Enzo Crivelli,
Miguel Vieria, Aziz Behich, Furkan Soyalp,
Muhammed Şengezer, Mehmet Topal,
Muhammet Demir, Berkay Özcan, Martin
Skrtel, Muhammed Emin Sarıkaya, Fredrik
Guldbrandsen, Danijel Aleksic, Okechukwu
Azubuike, Ponck ve Doğanay Kılıç'ı renkle-
rine bağlarken, Emre Belözoğlu, Fedor
Kudryashov, Mevlüt Erdinç, Alpaslan
Erdem, Emmanuel Adebayor, Stefano Na-
poleoni, Marcio Mossoro, Aurelien Ched-
jou, Serdar Taşçı ve Riad Bajic ile yollarını
ayırdı.

Trabzon gençlere yatırım yaptı

Geçtiğimiz yılın 2'nci yarısında ligde başarılı
bir performans sergileyen Trabzonspor bu
sezon genç futbolcular ile kadrosunu güç-
lendirdi. Bordo-mavililer 12 futbolcuyu
renklerine bağlarken, 6 futbolcu ile yollarını
ayırdı. Karadeniz ekibi transfer için 4 milyon
9 bin Euro harcama yaparken, transferden
16  milyon 500 bin Euro gelir elde etti. Trab-
zonspor milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı 16,5
milyon Euro'ya Fransız ekibi Lille'e satışını
gerçekleştirerek önemli bir gelir elde etti.
Bordo-mavililer, Daniel Strudigge,, Ivanildo
Fernandes, Gaston Campi, Obi Mikel,
Yusuf Sarı, Alexander Sörloth, Donis Avdi-
jaj, Erce Kardeşler, Doğan Erdoğan, Ahmet
Canbaz, Nemanja Andusic ve Fıratcan
Üzüm ile güçlendirirken, Yusuf Yazıcı,
Olcay Şahan, Hugo Rodelllaga ve Zargo
Toure ile yollarını ayırdı.

TRANSFERE DOYDU
KULUPLER 

Haziran ayında başlayan 2019-20 Süper Lig yaz transfer dönemi, dün itibarıyla son buldu. 17 Haziran tarihinde başlayan
yaz 1'inci transfer dönemi 2 Eylül itibarıyla son buldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre
"ara transfer" olarak adlandırılan 2'nci transfer ve tescil dönemi 4 Ocak 2020'de başlayacak ve 31 Ocak'ta son bulacak

Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde milli aradaki
çalışmalarına hız veren Trabzonspor, zirveyi hedefliyor.

Ekuban sezona
bomba gibi başladı
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sezona yoğun bir
maç programıyla başlayan Trabzonspor'da, Ganalı
oyuncu Caleb Ekuban, attığı gollerle takımını taşıdı
Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 36
resmi maçta 8 gol kaydeden 25 yaşındaki fut-
bolcu, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi ve Süper
Lig'de forma giydiği 7 maçta rakip fileleri 5 kez
havalandırdı. Ekuban, UEFA Avrupa Ligi'nde 4
maçta 4 gol, ligde de 3 maçta 1 gol kaydederek 5
gole ulaşırken takımının da bu dönemdeki en
golcü ismi oldu. İlk olarak Sparta Prag deplasma-
nından 2-2 berabere dönen bordo-mavili takımın
1 golünü kaydeden Ganalı oyuncu, AEK karşı-
sında hat-trick yaparak 3-1'lik galibiyeti getiren
isim oldu. Yunanistan deplasmanında Trabzons-
por formasıyla ilk hat-trickini yapan Ekuban, Ka-
radeniz ekibinin, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme
ve play-off turlarınıo geçerek gruplara kalmasında
önemli rol oynadı. Ekuban, ligde de Fenerbahçe
deplasmanında attığı golle bordo-mavili takımın
zorlu karşılaşmadan  1 puanla ayrılmasını sağladı.

Burak Yılmaz'ın aratmadı

Ekuban, geçen sezon takımdan ayrılan Hugo Ro-
dallega ve Burak Yılmaz gibi golcü oyuncuların
yokluğunu aratmadı. Bordo-mavili takımda,
geçen sezon ligde oynanan ilk 7 resmi maçta Ro-
dallega 5, Burak Yılmaz da 4 gol kaydetmişti.

Daha fazla süre aldı

Caleb Ekuban, geçen sezon 36 resmi maçta 2 bin
55 dakika forma giyerek ortalama 57 dakika görev
almıştı. Bordo-mavili futbolcu, bu sezon sadece
Kasımpaşa maçında yedek olmak üzere toplam 7
maçta 572 dakika olmak üzere ortalama 81 da-
kika forma giydi. Ekuban, geçen sezon ligin son
bölümünü sessiz bitirmişti. Bordo-mavili fut-
bolcu, geçen sezon son 7 lig maçında gol atma
başarısı gösteremeyerek sezonu iyi tamamlaya-
mamıştı. HABER MERKEZİ

Lemina savaşçı
bir oyuncu
Yarıştıkları bütün kupaların kendileri için önemli
olduğuna vurgu yapan Mustafa Cengiz, "Hem
Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de hem de
Türkiye Kupası'nda. Üçü de bizim için çok de-
ğerli. Diğer bütün takımlarla şampiyonluk için bir
savaş, bir mücadele vereceğiz. Galatasaray dünya
çapında bir takım, bir dünya devi. Lemina ve ge-
tirdiğimiz diğer tüm oyuncuları Finansal Fair-
Play'in izin verdiği ölçülerde, yani optimum
noktalarda bir araya getirmeye çalıştık. Neredeyse
reenkarnasyon gibi bir kabuk değiştirdik. Buna da
mecburuz, kendimizi yenilemek de zorundayız,
çağa uymazsak geride kalırız" ifadelerini kullandı.
Mario Lemina'nın Galatasaray'a katıldığı için
mutlu olduklarını söyleyen Cengiz, "Bu bir yarış.
Süper Lig çok saygın bir lig, öncelikle lig, sonra da
dünyanın tepesine çıkma konusunda en önemli
yarış olan Şampiyonlar Ligi'nde Lemina gibi de-
ğerli oyuncuların bizimle olması bizi çok mutlu
ediyor. Transferlerimiz bizi seçerken, ki rakipleri-
miz lütfen alınmasın, maddiyattan değil öncelikle
bizi, Galatasaray adını seçtiler. Bizim yürüyüşü-
müze ve bulunduğumuz kulvarlara saygı duyduk-
ları için geldiler. Bu sadece Lemina'da değil tüm
transferlerimizde de biz buna şahitlik ettik. Zaten
ödediğimiz ücretlerde ve bonservis durumların-
dan bu anlaşılabilir. Kendisine tekrar hoş geldin
diyor, başarılar diliyorum” diye konuştu. DHA
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Damga'ya 
konuşan ünlü
popçu Soner
Arıca, 'Nasıl 
birisine aşık 
olusunuz?' 
sorusuna,
"Kesinlikle vic-
danlı biri olmalı"
cevabını verdi. Aşık
olacağı kişide aradığı
özellikleri, "Desteğe 
ihtiyacı olana destek
vermeli, empati 
kurabilmeli, duyarlı 
olmalı" şeklinde sıralayan
Arıca, "Çünkü bir gün 
hikaye değişiyor, aşk
başka bir şeye dönüşü-
yor" ifadelerini kullandı

Herkes kendinden
bir şey bulacak
Soner Arıca söz ve müziği kendisine ait olan
"Kaç Kere" isimli yeni single'ı ile müzikseverle-
rin gönlünde taht kurdu. Kaç Kere'nin, kalp-
lerdeki kapanmayan yaraları sızlatan, güçlü
düzenlemesinde Miraç Kutlu'nun imzası var.
Soner Arıca, Kaç Kere'yi; "Bu şarkıda anlattı-
ğım duygu, belki de bugüne kadar yazdığım
şarkılar içinde kişisel olarak da en tanıdığım
duygu. Aslında içimde olan duygu tonların-
dan arabesk olanı. Herkes bu şarkıda ken-

dinden bir şey bulacak; çünkü kalplerine
dokunacak" sözleriyle anlatıyor.

Şarkının video klibi de şarkı
gibi iddialı. Soner Arıca'nın
73. video klibi olan Kaç Ke-
re'nin klibi; Gökhan Özde-
mir'in yönetmenliğinde,
Konya Karapınar'da yok
olma tehlikesi altında
olan Meke Krater Gö-
lü'nde çekildi.

“ Vefasız”, “Derbeder”,
“Sen Giderken” ve
“Deniz Gözlüm” gibi

asla unutulmayacak hit şarkı-
larıyla pop müziğine damga
vurdu. Son olarak da sözü
müziği kendisine ait olan
“Kaç Kere” isimli şarkısıyla
büyük etki yarattı. Soner

Arıca, sanatçı kimliğinin yanı sıra insanlık
olarak da harika biri. Güler yüzlü, sıcak-
kanlı, hayata pozitif bakıyor ve etrafa
güzel enerjiler saçıyor. İşte Soner Arıca'nı
sorduğumuz bütün sorulara içtenlikle
verdiği cevaplar... 

nRadyo mu, televizyon mu, sahne mi?
Radyoyu çok seviyorum ama sahneyi
ikinci sıraya asla koyabileceğimi düşünmü-
yorum. Sahnede çok başka bir boyut var.
İzleyici ve dinleyici ile karşı karşıyayız.
Doğal olarak sahnenin enerjisi de çok
farklı. Daha önce modellik ve makenlik de
yaptım ve dolayısı ile poz vermek, hazır-
lanmak faslıyla zamanında çok uğraştım.

Kendimi bildim bileli bu böyle oldu ve bu
da benim için artık sıkıcı oldu. Sahnede de
3-4 şarkı sonrasında dağılmaya başlıyor-
sun ve nasıl göründüğünün bir önemi kal-
mıyor. Sahne ve radyo benim için çok
önemli, televizyon ise onlardan sonra geli-
yor. 

nSoner Arıca’yı diğer insanlardan farklı
kılan şey nedir?
Ses rengim farklı. Kendime torpil yapma-
dan söylüyorum, bilerek hiç kimseye kötü-
lük yapabilecek biri değilim. Bu da karşı
tarafa geçiyor. Yaptığım işe de kurduğum
ilişkilere de yansıyor bu durum. “İyi bir in-
sansın” derler. İyilik madalyası istediğim-
den değil, ama beni diğer insanlardan bu
farklı kılıyor.

nBu kadar iyi niyetli ve sevecen olan 
Soner Arıca’yı sevmeyen birisi, neden 
sevmiyordur?
(Gülüyor) Büyük yüzdelerle ben olmak is-
tiyor ama olamıyor. Eğer çok katı eleştiri-
yorsa “Nefret ediyorum” falan diyorsa

orada bir sorun vardır. Çünkü ben kimse-
nin nefret edebileceği biri değilim. Bazen
insan, olmak istediği fakat cesaret edeme-
diği birisinden de nefret edebilir. Kısacası
onun yapamadığı şeyleri iyi yapıyorumdur. 

nSahnelerin en iyi ismi kim?
Benden sonra mı? (Gülüyor.) Kendimi
dahil etmiyorum. Sahnesi çok iyi olan
isimler var, ama şu an aklıma gelen isim
Kenan Doğulu. Sahnede herkesin farklı bir
şeyini beğenebilirsin; kiminin şarkıcılığını,
kiminin duruşunu, kiminin ise enerjisini.
Kenan Doğulu'nun sahne enerjisini çok
beğeniyorum. 

nSoner Arıca nasıl birisine aşık olur?
Benim gibi olup benim gibi düşünmeli,
kendimi seviyorum çünkü. Benim aşık ola-
bileceğim insan kesinlikle vicdanlı biri ol-
malı. Desteğe ihtiyacı olana destek
vermeli, empati kurabilmeli, duyarlı ol-
malı, bir ağaç yandığında üzülmeli ve
sokak hayvanlarına bir şey olduğunda ge-
rekeni yapmalı. Çünkü bir gün hikaye de-

ğişiyor, aşk başka bir şeye
dönüşüyor; kalan şey de hayata
baktığımız yer oluyor. Kısacası o kişi
bana ayna olabilmeli ve ben ona baktı-
ğımda kendimi görebilmeliyim.

nHangi dönemin şarkılarını daha 
çok seviyorsunuz?
70’lerdeki şarkıları daha çok seviyorum.
“Bambaşka Biri” falan. Ama zamansız se-
viyorum şarkıları. Hangi yıl olduğundan
ziyade bana ne kadar dokunduğu önemli.
70’lerin 80’lerin müziğine bayılıyorum,
ama bence en güzel şarkılar 2020’lerde
olacak. 

n“Vefasız” şarkınızdaki “Vefasız” kim?
Birçok şarkımdaki kahramanın kim oldu-
gunu bilmiyorum. Eğer bilseydim “Vefa-
sız” gibi çok güzel bir şarkıyı ona
yazmazdım. Birçok şarkımı birisini düşü-
nerek yazmadım. Yazdıklarımın çoğu
bana bir şey hatırlatıyordur, ama "Derbe-
der" ve "Vefasız"ı birisini düşünerek 
yazmadım.
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Sosyal medyadan mesaj atan bir
hayranınıza, sırf onu beğendiğiniz için

cevap verdiğiniz oldu mu?

Hayır olmadı, ama bir şakım hakkında ya da
bana yazdığı mesajın içeriği sebebiyle cevap
verdiğim oldu. Diğer amaçla yazılmasını
gerçekçi ve doğru bulmuyorum. Etik olarak
söylemiyorum bunu, insanlar her yerde
karşılaşabilir. İki insanın tanışma yeri 
sosyal medya olabilir, bu başka bir 
hikaye. Yine de büyük konuşmuyorum.

Çok fazla çapkın olduğunuz 
bir dönem oldu mu?

Hayatımın hiçbir döneminde çok
fazla çapkın olmadım. Daha
flörtöz olduğum, flörtten daha
fazla zevk aldığım ya da

flört halinde olma duy-
gusunu kovaladığım

zamanlarım oldu,
ama birçok kişi

ile aynı zaman
hiç olmadı.

HAYRANLARIMA HİÇ 
CEVAP YAZMADIM!

ÇAPKIN BİRİ DEĞİLİM

TUĞÇE
MARİK

SÖYLEŞİ

OLMALI!

Garson robot!
Ataköy'de bir restoranda akıllı ekranlardan

yemeklerini seçenler müşteriler, siparişlerini
robot garson Rozzy'nin elinden alıyor

Ataköy'de bir restoranda garson olarak
robotlar da çalışıyor. Yazılımlarını Türk
mühendislerinin yaptığı robot garson
Rozzy'ye gelen müşteriler yoğun ilgi
gösteriyor. Masalarda bulunan dokun-

matik ekranda yemeklerini seçen va-
tandaşlara, siparişlerini garson Rozzy
getiriyor. İşletmeci Gülden Demir,
"Rozzy, Türkiye'nin ilk elektronik resto-
ranı için gelen elektronik garsonlardan

bir tanesi. Sizler elektronik masaları-
mızda siparişlerinizi veriyorsunuz,
daha sonra da Rozzy size ne istiyorsa-
nız getiriyor. Müşteri memnuniyeti şu
anda üst seviyelerde. Çok memnunlar,
özellikle çocuklar çok memnun. Her
yaşa hitap eden bir mutfağımız var"
dedi.

Farklı bir şey görsünler

Garson Rozzy ile farklı bir hizmet ver-
mek istediklerini belirten Demir,
"Rozzy ile birlikte tabi ki çalışanlarımız
var. İnsanlarımız farklı bir şey görsün
istedik. Biliyorsunuz ki devir elektronik
devri. Her şey internete bağlı bir devir.
O nedenle biz farklı bulduğumuz için,
herhangi bir destek amaçlı veya işimizi
kolaylaştırsın diye değil farklılık olsun

diye" şeklinde konuştu. Gülden Demir,
"Robotlar yerli üretim değil fakat bütün
yazılımlarımız, güncellemelerimiz
kendi mühendislerimiz tarafından ya-
pıldı. Çok profesyonel çalıştık" dedi.

Görenlerin dikkatini çekiyor

Hizmeti ilginç bulduğunu dile getiren
müşteri İsmail Bahadır, " Öğrendiğim
kadarıyla Türkiye'de bir ilkmiş. Hizmeti
ilginç buldum. Masalarda ekran var.
Menüden yemeklerimizi seçiyoruz. Ro-
botlar da seçmiş olduğumuz o siparişi
getiriyorlar. Bizde alıyoruz" ifadelerini
kullandı. Restoranın önünden geçerken
içeri giren bir genç, "Dışarıda dikkatimi
çekti. Türkiye'de böyle bir şeyin gelmesi
iyi. Hep yabancı yerlerde vardı görm-
üştüm" şeklinde konuştu.

Darüşşafaka
için koşun
Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl 3 Kasım’da 41'incisi düzenle-
necek olan İstanbul Maratonu’na katılarak eğitimde fırsat
eşitliği misyonuna katkıda bulunmaya devam ediyor

DarüşşafakaCemiyeti, bu koşuyla okulda eğitim
gören 120 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarına
destek olmak için 800 bin liranın toplanmasını he-
defliyor. Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil top-
lum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 3
Kasım Pazar günü düzenlenecek olan 41’inci İs-
tanbul Maratonu’nda yerini alarak, eğitimde fırsat
eşitliğine destek vermeye devam ediyor. Mara-
tonda koşacak ya da yürüyecek gönüllülerin Da-
rüşşafaka'da yeni eğitim görmeye başlayacak 120
öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarını destekleye-
cek 800 bin liranın toplanmasına katkıda bulun-
ması hedefleniyor.

Bağış yapmak mümkün

Küçük yaşta ebeveyn kaybı yaşamış, maddi ola-
nakları sınırlı, yetenekli çocukların çağdaş bir eği-
timle buluşabilmesi için 156 yıldır çalışmalarını
sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, bu maratonda
“Söz konusu eğitimse yardıma koşarız” diyen eği-
tim sevdalılarının desteklerini bekliyor. Toplumsal
dayanışmaya ilham kaynağı olan Adım Adım olu-
şumunun katılımcılarından biri olan Darüşşafaka
Cemiyeti'ne destek vermek isteyenler, İPK platfor-
muna üye olarak koşulara katılabiliyor. 

Soner
Arıca,
şarkılarını
sadece bir kişiyi
düşünerek
yazmadığını 
söyledi. Arıca, 
“Şarkılarımdaki
kahramanların kim
olduğunu bilmiyorum”
diye konuştu.

Tuğçe Marik’in sorularını yanıtlayan
Soner Arıca, özel hayatından, 
sanat dünyasına kadar birçok

konuda önemli açıklamalar yaptı.


