
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki
zam kararı açıkladı. Hamidiye'nin 

19 litrelik damacanası 9 Eylül'de, 9
TL'den 11 TL'ye çıkacak. BELTUR'un
sosyal tesis kafeteryalarına ise yüzde 20
zam geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun
son dönemde gündem olan İstan-
bul’daki zamlar hakkında sosyal
medya hesabı üzerinden açıklama-
larda bulundu. İSPARK’a zam 
yapılmadığını belirten Ongun,
Hamidiye suya 9 Eylül’de zam
yapılacağını belirtti.  I SAYFA 6

Sivas Kongresi’nin
100’ncü yıl dönümü 

etkinlikleri kapsamında kente
gelen ve bir dizi etkinlikte bulu-
nan CHP Lideri Kılıçdaroğlu
ve İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, 1948’den bu
yana ilk kez CHP’li başkan
tarafından yönetilmeye

başlayan İmranlı'yı ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu
İmranlı Belediye Başkanı
Murat Açıl’ı makamında teb-
rik etti. Başkan Açıl, “İBB Baş-
kanımız Ekrem İmamoğlu’na
da seçim döneminde bize 
verdikleri desteklerden dolayı
teşekkür ediyoruz” dedi.

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Bayram Şenocak, Çatalca 

Belediye Başkanı Mesut Üner'i 
makamında ziyaret etti. Belediyeden
ayrılırken basın mensuplarının sorula-
rın yanıtlayan Şenocak, “Biz hangi 
belediyeyi aldıysak oradaki mevcut
kadrolarla yola devam etmemizde 

sıkıntı görmedik. Buna en yakın örneği
de bugün Çatalca Belediyesi'dir. 
Çatalca Belediyemiz geçmişte CHP
zihniyetiyle yönetilen bir ilçe belediyesi
bugün belediye başkanımız mevcut
kadrolarla, hiçbir değişikliğe gitmeden
şu anda buradaki yönetimini yapmış
oluyor” dedi.

ç
EN GÜZEL ÖRNEK ÇATALCA BELEDiYESi

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Başkanların basın
danışmanları...

Yeni parti kısa bir
sürede kurulacak

AK Parti İstanbul eski İl 
Başkanı Selim Temurci, 

“Bu ihraç süreci Türkiye için yeni 
bir başlangıç olacaktır. Bize kapıyı

gösterenler mil-
letin yeni partiye
olan ihtiyacın-
dan korkmuş-
larsa korkuları
en kısa sürede
gerçeğe dönüşe-
cektir. AK Parti
ceza keserek
sonuç alacağını
düşünüyorsa
yanılıyor” dedi. 

ç
MHP Lideri Devlet Bah-
çeli İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu'nun HDP'lilerle gö-
rüşmesini sert sözlerle eleştirdi.
“Bu CHP’nin Atatürk’ün
CHP’siyle en küçük bağ ve
bağlantısı kal-
mamıştır”
diyen Bahçeli,
“HDP’lileri
görünce “Aynı
yerdeyiz, aynı
noktadayız”
itirafı bölücü
bir dil, terörü
aklamaya ça-
lışan lekeli
bir duruş, hı-
yanete selam
duran köhne bir üsluptur” diye
konuştu. İmamoğlu'nu, “Evlat-
ları dağa kaçırılan gözü yaşlı
anaları da ziyaret etseydi” tep-
kisini gösteren Bahçeli, “Büyük
zaferimizin hemen ertesinde,
sanki rövanş alır gibi, PKK’lı-
lara destek turuna çıkması 
zillettir” ifadelerini kullandı. 

ç

Terörü aklamaya
çalışan bir duruş

SAYFA 5Onur KARAKOÇ

Muharrem ayına
dair bir yazı

SAYFA 7İlhami IŞIK

Siyaset yeniden
tanımlanmalıdır
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Selim Temurci

Kolumdan çekip
talepte bulundu!

Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Hasan Akgün eğitim

ve öğretimin önemine değinerek,
“Gittiğim bir ev toplantısında bir 
vatandaşımız beni kolumdan 

çekerek okuma
yazma öğrenme
istediğini ifade
etti. Bu nedenle
başlattığımız 
çalışma 
sonucu bin
600 vatandaşı-
mıza okuma
yazma öğrettik”
diye konuştu. 
I SAYFA 8
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Hasan Akgün

İBB’de yeni bir
atama daha yapıldı

TMMOB Şehir Plancıları
Odası Genel Merkezi ve 

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
üyesi Dr. Tayfun Kahraman, İBB’de
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Daire Başkanlığı gör-
evine getirildi. Kahraman, uzun süre

Şehir Plancıları
Odası İstanbul
Şubesi’nde 
başkanlık 
yapmıştı. 
Kahraman ay-
rıca Şehircilik,
Kent Planlama
ve İmar 
Mevzuatı 
konularında
ders veriyor. 
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Tayfun Kahraman

Eylem sırasında 
baygınlık geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nde (İBB) işten çıkarılan 

işçilerin eylemi devam ediyor. AK
Parti İstanbul İl Başkanı Bayram 
Şenocak ve Esenler Belediye Baş-
kanı Tevfik Göksu, İBB binası önün-
deki işçileri ziyaret etti. Bu sırada
işten çıkarılan işçilerden Hasan
Zengin baygınlık geçirdi. Arkadaşları 
tarafından ilk müdahalesi yapılan 
Zengin hastaneye kaldırıldı. 
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Devlet Bahçeli

bAyrAğA
UzANAN eLi

kIrArIz ç
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ISPARK’I HARACA
BAGLAMISLAR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongre Binası
Bahçesi’nde düzenlenen Sivas Kongresi’nin 100. Yıl

Dönümü Kutlama Programı’nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her
eli kırdık, yine kıracağız” ifadelerinde bulundu. I SAYFA 7
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Cumhurbaşkanı 
tarafsız olmalıdır

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı,

kesinlikle tarafsız olmalı. Siyasi parti-
nin genel başkanı, hakim tayin edemez.
Referandumsa getirin, soralım millete.
Yüzde 60'ı, 70'i, 'Tarafsız olsun' diye-
cek” dedi. TBMM Başkanı Mustafa
Şentop'a da çağrıda bulunan Kılıçda-
roğlu, “Hepimiz bu çağrıyı yapmalıyız.
Milletvekili arkadaşlarımıza eğer bir
şeyler verilecekse bu beyanname 
verilmelidir” diye konuştu.  I SAYFA 7
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Recep Tayyip
Erdoğan

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu

İSPARK'a ait bazı otoparkların akşam saatlerinden sonra “Değnekçi”ler tarafından işgal
edildiği öğrenildi. Değnekçilerin, 12 saatin ardından ücretsiz olması gereken otoparklarda
sürücülerden en az 10 lira para talep ettiği, ücret ödemeyenleri tehdit ettikleri ortaya çıktı

İBB iştiraki olarak 2005
yılından bu yana kentin

birçok noktasında bulunan 
İSPARK otoparkları günde 2
milyondan fazla araç sahibine
hizmet veriyor. Bu otoparkların
bazıları 24 saat, bazıları da 12
saat açık kalıyor. 12 saat hizmet

veren otoparkların birçoğunda
mesai bitiminin ardından 'Değ-
nekçi' olarak bilinen kişiler tara-
fından işgal edildiği ortaya çıktı.
Değnekçilerin, 12 saatin ardın-
dan ücretsiz olması gereken 
otoparklarda sürücülerden en 
az 10 lira talep etiği belirlendi.

ç
SÜRÜCÜLERDEN EN AZ 10 LİRA ALINIYOR

Karşılığında hiçbir fiş
veya fatura vermeyen

değnekçilerin işgal ettiği yerler-
den biri de Fatih'te, Eski Galata
Köprüsü'nde bulunan İSPARK
otoparkı. Havanın kararmasının
ardından otoparka gelen değ-
nekçiler iş başı yaparak para

toplamaya başlıyor. Değnekçi-
lere para vermek zorunda kalan
vatandaşlar ücret ödemedikleri
zaman tehdit edildiklerini ifade
ediyor. İSPAR'tan yapılan açıkla-
mada ise bu kişilerin emniyet ya
da Beyaz Masa'ya şikayet 
edilmesi istendi. 

ç
PARA VERMEYENLERİ TEHDİT EDİYORLAR

HALkI
PArkLA
SOyDULAr

İMAMOĞLU’NA SERT SÖZLER

Eskiden kalan tek
müdür istifa etti

İETT Genel Müdürü 
Ahmet Bağış görevinden 

istifa etti. Bağış, “Profesyonel bir
yönetim anlayışını umarak kabul
ettiğim fakat maalesef bulamadı-
ğım İETT Genel Müdürlüğü gör-
evinden ayrılıyorum” açıklamasını
yaptı. Bağış'ın istifasının ardından
2 önemli ihale de iptal edildi. 
Böylelikle İETT'nin son 2 ayda
toplam 6 ihalesi iptal edilmiş oldu.
Bağış, Mevlüt
Uysal döne-
minde vekaleten
İETT genel 
müdürlüğü 
görevine 
getirilmiş, 
İmamoğlu da
Bağış'la yola
devam etme 
kararı almıştı. 
I SAYFA 9

ç

Ahmet Bağış

VATANDAŞ MAĞDUR
Vatandaşlar değnekçiler sebebiyle
bir hayli dertli olduklarını söyleyerek,
“Para vermezseniz hemen tehdit
ediyorlar bu bir vandallık” dedi.
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Biz hangi belediyeyi aldıysak
oradaki mevcut kadrolarla yola devam etmemizde sıkıntı görmedik” dedi

Levyeci firmanın
akdi feshedilecek

İBB RESTORASYONA EL ATTI

Mimar Sinan’ın eseri olan 
Beyoğlu Karaköy’deki 450 yıllık

Yanıkkapı Çeşmesi restorasyonunda 
yaşanan yıkım skandalı üzerine İBB ha-
rekete geçerek adli ve idari işlem başlattı.
113 çeşmenin restorasyonu için açılan
ihaleyi alan firma ile imzalanan sözleş-
menin feshedileceği öğrenildi. I SAYFA 9

ç

biz kiMSeye 
DOkUNMADIk

Suya ve tesise zam
ç

Murat Ongun

Dolandırıcı
çetesi çökertildi

İstanbul'da tele-
fonda kendile-

rini polis ve ya savcı
olarak tanıtıp “FETÖ”
ya da “PKK” örgü-
tüyle bağlantınız çıktı'
diyerek vatandaşları
dolandırdıkları iddia
edilen 4 kişi gözaltına
alındı. Şüphelilerin 
12 mağdurdan 
5 milyon lira aldıkları
tespit edildi. I SAYFA 3

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde 
gerçekleşen yeni adli yıl açılış 

törenine katıldığı için çok sayıda baronun
hedefinde olan Türkiye Barolar Birliği
(TBB) yönetimine karşı yeni bir hamle
başlatıldı. Bu durumdan rahatsız olan 
barolar, olağanüstü genel kurulu toplayıp,
bu genel kurulda TBB yönetimi ve 
Başkan Metin Feyzioğlu için “güven 
oylaması” istemek üzere hareketlendi.

ç
Bazı barolardan Feyzioğlu hamlesi

ç

Uykunuz sizi
korkutmasın

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

Bayram
Şenocak
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Çarşı Migros Karşısı 

Uyku denilen olay bilim dünyasınca halen
araştırılan ve içinde birçok gizem barındıran bir
olgu. Düşme hissi, uçuryomuş gibi hissetmek ve
karabasan... Tüm bu ve bu gibi olaylar, size çok

mistik gelebilir ancak pek de öyle değiller

G ece uyguya dalınca kimileri
uyurgezerlik yapar, kimileri
hep aynı rüyayı görür, kimi-

leri düşer, kimileri de karabasan gör-
düğünü söyler. Tüm bunların
bilimsel bir açıklaması var. Uyurge-
zerlikten karabasana, tekrarlayan rü-

yalardan düşme hissine kadar uyku-
nuzda meydana gelen birçok du-
ruma açıklık getiriyoruz. 

Çılgın şeyler

Men's Health'in haberine göre çoğu
gece, eğer şanslıysanız, uykunuz nor-
mal bir şekilde ilerler. Ancak bazı ge-
celerde uyku esnasında bazı çılgın

şeyler meydana gelebilir. Buna bağlı
olarak da kafanız oldukça karışabilir.
Korkulacak bir şey yok. Tıpkı günde-
lik hayatımızda olduğu gibi, uyku sı-
rasında da “değişik” şeyler ile
karşılaşabiliyoruz. Az sonra okuya-
caklarınızın bir kısmı size hiç yabancı
gelmeyecek; bir kısmı ise fazlasıyla
şaşırtacak. 

UYKUDA MEYDANA GELEN 7 İLGİNÇ DURUM
1-Düşme hissi

Hipnik seğirme olarak da bilinen bu
durum, tam da uykuya dalacakken mey-
dana gelir. Sıklıkla, siz rüya görürken, be-
deniniz paralize olur. Fakat bazı
zamanlarda, bedeniniz “off” moduna
geçmeden önce rüya görmeye başlarsınız.
Hipnik seğirme durumunda, çoğu zaman
sanki bir uçurumdan yere düşüyormuş
gibi ya da gökyüzünden yere çakılıyor-
muşsunuz gibi hissedersiniz. Peki neden
“düşme” hissi? Uzmanlar tam olarak
emin değiller ancak, çoğunlukla kendinizi
yorgun, uykusuz ya da stresli hissettiğiniz
zamanlarda meydana geldiğini söylüyor-
lar. Beyniniz, böyle durumlarda uyku ev-
relerine daha agresif bir şekilde giriyor ve
açıkçası vücudunuz bu hıza tam olarak
yetişemiyor.

2- Karabasan

Uykunun arasında bir anda uyanıveriyor-
sunuz. Ne kaslarını kıpırdatabiliyorsunuz
ne de tek bir kelime konuşabiliyorsunuz.
Bazen birkaç saniye, bazen ise dakika-
larca sürebiliyor ve bir hayli korkuyorsu-
nuz. Aslında karabasan, hipnik
seğirmenin tam tersi. Karabasanda bey-
niniz, vücudundan daha erken uyanıyor
ve uykudaki geçici felç durumu devam
ediyor. Nefes alamadığınızı zannetmeniz
bile mümkün. Karabasana maruz kalan
çoğu insan, göğsünün üzerinde sanki ko-
caman bir fil oturuyormuş gibi hissediyor.
Bunun nedeni ise, nefes alışverişini kont-
rol eden, diyafram haricindeki tüm kasla-
rınızın paralize halde kalmaya devam
etmesi olarak açıklanıyor.

3- Uykuda konuşmak

American Academy of Sleep Medicine’ın
verilerine göre, her 20 yetişkinden 1’i
uyku sırasında konuşuyor. Konuşma sü-
resi ise ortalama 30 saniye oluyor. Uy-
kuda konuşmak, genellikle uykunun ilk
saatleri içerisinde meydana geliyor ve bu
zaman aralığında bedenin derin uyku ev-
relerine giriyor. Ancak yine de belirli kas-
ların, rüyalarınıza eşlik edecek şekilde
hareket etmenize ve ses çıkarmanıza ola-
nak sağlayabiliyor.

4- Uyurgezerlik

Uyku ile ilişkili çoğu davranış zararsızdır.

Ancak, uyurgezerlik biraz tehlikeli bir
durum olabilir. Çünkü uyku durumun-
dayken ayaklanıp gezinebilir, hatta
evden bile çıkabilirsiniz. Uyurgezerlik
halinde sadece vücudunuzu hareket et-
tirebilecek kadar uyanıyorsunuz. Fakat
bu uyanıklık, beyninizin uyanabilmesi
için yeterli olmuyor. Gezintilere dair
hiçbir şey hatırlanmamasının nedeni de
bu şekilde açıklanıyor. Ayrıca, uyku ilacı
alınan bazı zamanlarda da uyurgezerlik
sorunu oluşabiliyor. Eğer uyku ilacı kul-
lanıyor ve geceleri böyle sıkıntılı durum-
larla yüzleşiyorsanız, doktorunuzla
konuşarak başka bir ilaç tedavisine ge-
çilmesini talep edebilirsiniz.

5- Tekrarlayan rüyalar
Rüya görmek, günlük hayattaki olayları
çözümleyebilmenizin ve de ardından
anı olarak depolayabilmenizin bir yolu
olarak karşımıza çıkıyor. Tekrarlayan

rüyalar ise çözülemeyen psikolojik so-
runların beyin tarafından giderilmeye
çalışıldığının bir göstergesi olabilir. Sık-
lıkla da söz konusu rüyalar gerçekliğe
dayanıyor. Örneğin, eğer pazarda cüz-
danınız çalındıysa, rüyalarınızda sürekli
olarak bu sahneyi deneyimlersiniz. Pa-
zara bir daha gidip kazasız belasız alış-
verişini tamamladığınız zaman ise
tekrarlayan rüyalarınız muhtemelen
uçup gider.

6- Seksomnia
Hiç seksin ortasında “uyandığınız” oldu
mu? Şaka yapmıyoruz. Eğer böyle bir
anınız varsa, yalnız değilsiniz. Uyku bo-
zukluğu durumu bulunan 800 hasta
üzerine yapılan bir araştırmada, katı-
lımcıların %8’inde seksomnia bulun-
duğu tespit edildi. Seksomnia
durumunda, uyku sırasında seks yapı-
yorsunuz. Hatta bu zamanlarda yapı-

lanlar, normalde hastaların seks sıra-
sında hiç de yapmayı tercih etmeyecek-
leri şeyler olabiliyor. Durum, biraz
uyurgezerliğe benziyor. Hareket edebile-
ceğiniz ve de az da olsa konuşabileceği-
niz kadar uyanıyorsunuz. Fakat
beyniniz tam olarak bilinçli hale gelemi-
yor.

7- Patlayan kafa sendromu
Gerçekten de okuduğunuz kadar kor-
kunç! Bu durumda, aniden aşırı yüksek
bir ses (patlama, ışık çakması ya da ger-
çekten de kafanın patladığı hissi) duya-
rak uyanıyorsunuz.Gerçekte ise asla
böyle bir şey gerçekleşmiyor. Patlayan
kafa sendromu, hipnik seğirmenin bir
çeşidi olarak tanımlanıyor ve düşme
hissi ile benzerlik taşıyor. Yavaştan uy-
kuya dalıyorsunuz; fakat vücudun
henüz paralize olmamış oluyor ve du-
yularınız hala açık halde bulunuyor.

HABER MERKEZİ

UykUnUz sizi
korkUtmAsin

Uykuda yaşadığınız sorunlar ve
gördüğünüz kabuslara ilişkin
bilinmeyen birçok şeyin
ayrıntıları haberimizde saklı.

Acilen
zayıflayın!
Dünya bilim insanlarının bugüne kadar deneyimlediklerin-
den elde ettiği istiatiski veriler, geniş bel çevresinin büyük
kanser riski demek olduğunu söylüyor. Durun hemen panik
yapmayın falan da demeyeceğiz; evet panik yapın ve gidip
beslenmenize artık bir çeki düzen verin... Men's Health'in yer
verdiği habere göre, International agency for Research on
Cancer tarafından yapılan yeni bir çalışmada büyüyen bir
göbeğin, bağırsak, göğüs ve pankreas gibi vücudun belli
bölgelerinde kanser oluşumunu hızlandırdığı bulundu.

Hastalıklara davetiye çıkarıyor

Korku tellallığı yapmıyoruz; kanser aşırı kilolu olduktan
sonra hayat boyu yaşayacağınız sağlık sorunlarından sadece
sonuncusu. Uzun vadeli bir beslenme ve egzersiz planını
devreye koyduğunuzda kullanırsınız diye, buraya size hızla
yol aldırabilecek pratik birkaç zayıflama tüyosu bırakıyoruz.

BU 5 TüyOya KULaK VERİn
1- yEMEKLERİnİZE SİRKE EKLEyİn
Journal of agricultural and Food Chemistry’de yer alan bir
araştırmaya göre, arada bir salataya döktüğünüz sirke, vü-
cutta kilo ve yağ birikimini yüzde 10 oranında azaltabiliyor.
asetik asit bakımından zengin olduğundan parçalanan yağ-
larla iç içe olan proteinin vücuda kazandırılmasını sağlıyor,
bel çevrenizi daraltıyor. Sebzeleri haşlamadan önce bir çay
kaşığı sulandırılmış sirkeye batırın, etleri ızgaraya atmadan
önce sirkeyle marine edin ve yemeklerinizde sos niyetine
kullanın.

2- aLERJİyİ TOLERE EDİn
Burun akıntısı mı? İlaç alacağınıza bir mendil kapın. Obesity
dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, yaz nezlesi veya
alerjiyle baş etmek için ilaç alan erkekler daha çok yedikle-
rinden, yazı daha kilolu geçirebiliyorlar. araştırmacılar hista-
mini baskılamanın yağ yakım hızını düşürerek iştahı
artırdığını buldu. Bir daha burnunuz aktığında, problemle
başa çıkma yönteminize karar verirken karın kaslarınızı da
düşünün.

3- SaLaTanIZI BaLLa SOSLayIn
Salata yemek kilo vermeye yardımcı olsa da, ilave edilen
soslar durumu tam tersine çevirebiliyor. Illinois üniversite-
si’nde yapılan bir araştırma, bal, zeytinyağı ve az tuzlu soya
sosu karışımının ideal bir sos olduğunu söylüyor. antioksidan
bakımından zengin bal, hazır satılan soslardaki rafine şe-
kere sağlıklı bir alternatif. ayrıca omega 3 yağ asitlerini ok-
side olmaktan kurtardığı için yüzde 100 verimli bir zayıflama
süreci sağlıyor. 1 ölçü bal, 1 ölçü soya sosu ve 2 ölçü zeytin-
yağı kullanın.

4- MİDEnİZE MaSaJ yaPIn
Iranian Journal of Health and Physical activity’de yayımla-
nan bir araştırma, midenize günde 15-20 dk masaj yapma-
nın belirgin oranda yağ kaybettirdiğini buldu. Masaj, lokal
metabolizma denilen süreci harekete geçirerek, yağları bi-
yolojik açıdan yanmaya hazır hâle getiriyor. Garip bakışları
üzerinize çekmemek için sadece evinizde yapsanız iyi olur.

5- DOĞRU PROTEİn İÇECEĞİnİ SEÇİn
yağ yakımını artırmak için hangi sha-
ke’i içeceğinizi bilin. İsviçre’de ya-
pılan bir çalışma, antrenmandan
sonra whey proteini tercih et-
menin daha çok kalori yaktırdı-
ğını ve diğer protein
içeceklerine kıyasla kaslara
daha hızlı ulaştığını buldu. Her-
hangi bir zaman içile-
cek protein shake
içinse tercihiniz
kazein olabilir.
Daha yavaş sin-
dirildiğinden
açlık krizlerini
önlüyor.

Burun estetiği kolay mı?
Sağlık problemleri ya da estetik kaygı-
lar nedeniyle burun ameliyatı olmuş
hastaların, istediği sonucu elde ede-
meyerek mutsuz olması veya ameliyat
sonrasında burun çökmesi ve eğriliği
gibi problemlerin yaşanması revizyon
(düzeltici) burun ameliyatlarını zo-
runlu kılabiliyor. KBB ve Yüz Cerra-
hisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan
Kayabaşoğlu, revizyon burun ameli-
yatlarında nedenin çok iyi saptanması
gerektiğini vurguladı, bu durumun
ameliyattaki başarıyı etkileyen en
önemli nokta olduğunu söyledi.
“Hasta, geçirdiği ilk ameliyatın sonu-
cunda neden mutsuz oldu? Bu soru-
nun cevabı, biz hekimler için çok

önemlidir” diyen Dr. Kayabaşoğlu,
şöyle devam etti: "Ameliyat sırasında
veya sonrasında yaşanan problemler,
şanssızlıklar, hastanın beklentisinin
hekim tarafından yeterince karşılan-
maması ya da hastaların gerçek dışı
beklentilerinin var olması hastaları,
ikinci kez burun ameliyatına yönlendi-
ren nedenleri oluşturmaktadır."

Revizyona ihtiyaç duyuyorlar

Burun kıkırdak yapılarında ilk ameli-
yat sırasında aşırı çıkarım yapılması
sonucu, burun desteğinin tamamen
bitmesi, burun ucu düşmesi veya
burun çökmesi, burunda eğrilik ve ya-
mulma oluşması ya da tam düzelme-

mesi, burun ucu ve kanatlarında olu-
şan asimetri, aşırı kalkık burun veya
aşırı oyulmuş burun sırtı, revizyon
burun ameliyatlarında en sık karşılaşı-
lan nedenler olarak sayılıyor. Reviz-
yon burun ameliyatının özellikleri
hakkında da bilgi veren Kayabaşoğlu,
"Bu ameliyatlardan bazıları 15-20 da-
kika süren, küçük dokunuşlar ile
problemlerin ortadan kaldırıldığı
minör ameliyatlar oluyor. Bunun dı-
şında majör revizyonların yapıldığı, 5-
6 saat sürebilen, kulak ya da
kaburgadan alınan ekstra kıkırdaklar
sayesinde burnu yeniden şekillendir-
diğimiz revizyon burun ameliyatları
da oluyor" dedi.

Uzmanlar burun estetiği ameliyatının
bilindiği gibi kolay olmadığını
belirterek, “Ciddi bir hazırlık
isteyen müdahaledir” diye konuştu.



TAYLAN'DAN haberdar olur olmaz iki haftalık
süreçte sosyal medya üzerinden destek kampan-
yası başlattıklarını ifade eden, Sadiye Çelik,
"Taylan'ın beklemeksizin bu kürleri hızlı bir şe-
kilde alması gerekiyor çünkü agresif ilerleyen bir
kas hastalığı. Taylan hepimizin çocuğu lütfen siz
de bu ele destek olun" dedi. 7 Eylül Dünya
DMD Farkındalık Günü öncesinde Taylan'ın
tuttuğu takım olan Beşiktaş Kulübü'ne bir çağ-
rıda bulunan Sadiye Çelik, "Buradan saygıdeğer
Beşiktaş Başkanımıza sesleniyorum. Taylan'ı bir
Beşiktaş maçına çıkarabilirsek ve diğer DMD
çocuklarımıza da en azından farkındalık yarata-
bilmek adına sahada bir pankart açtırabilirsek
çok mutlu olacağız" diye konuştu.

Hindistan tek çare

Taylan Erime için tek umut ışığının Hindistan'da
yapılan kök hücre tedavisi olduğunu söyleyen
Sadiye Çelik, "Biz GÜMYAD olarak Taylan'dan
yaklaşık iki hafta önce haberdar olduk. Taylan,

Gümüşhacıköylü ailenin üç çocuğundan biri.
Taylan'dan haberdar olduğumuzda, 'biz ne ya-
pabiliriz bu çocuğumuz için' dedik dernek ola-
rak. Daha sonra da aileye ulaştığımızda
Taylan'ın rahatsızlığını ve özgeçmişini öğrendik.
Taylan 6 aylıkken annesi Ayla Erime çocuğunda
birtakım gerilikler olduğunu fark ediyor ve bu
gerilikler sonucunda hastaneye başvurduğunda
1.5 yaşında Taylan'ın otizm hastalığına haiz ol-
duğunu öğreniyor. Ardından 2 yaşına kadar
Taylan'da fiziksel gerilikler de meydana geliyor.
Bu fiziksel gerilikler neticesinde tekrar doktora
başvurulduğunda bu sefer anne Ayla Erime,
erkek çocuklarda çok sık rastlanan DMD isimli
bir kas hastalığına yakalandığını öğreniyor.
DMD ne yazık ki Türkiye'de bilinirliği çok az
olan bir rahatsızlık. Taylan, DMD rahatsızlığı
neticesinde zaman içerisinde yürüyememe, ko-
şamama ve ileriki zamanlarda da tekerlekli san-
dalyeye mahkum olma, yatalak kalma ve en son
olarak çok genç yaşta ölüm riskiyle karşı karşıya.
DMD'nin Türkiye'de hiçbir tedavisi yok. DMD
için Türkiye'de tek yapılabilecek şey, yüzme. Tay-
lan hem DMD hem de otizmle birlikte müca-
dele ettiği için ne yazık ki tuvalet problemi
nedeniyle Türkiye'de hiçbir belediyenin yüzme
havuzuna alınmıyor. Bu nedenle Türkiye'de
Taylan için yapılabilecek bir şey yok" ifadelerini
kullandı.

Tedavi görmezse 15'ine kadar yaşar

Taylan'ın Hindistan'daki kök hücre tedavisini
görememesi durumunda en fazla 15 yaşına
kadar yaşayabileceğini belirten Çelik, "Biz yoğun
araştırmalar sonucu DMD'ye ilişkin bir umut
ışığı bize belirdi. Bu da Hindistan'da yapılan kök
hücre tedavisi. Hindistan'da kök hücre tedavisi
Taylan'a uygulandığında Taylan, on adım atabi-

lecekken on yedi adım atabilecek. En azından
Taylan için bir umut olacak, hastalık yavaşlaya-
cak ve belki de durma noktasına gelecek. Daha
önceden Türkiye'de yaklaşık 5 bin DMD hasta-
lığına haiz hastamız mevcut. Bunlar arasında
maddi imkanları olup da Hindistan'a gidenler
ile görüştük ve hastalıkları durma noktasına
geldi. Eğer Taylan kök hücre tedavisi görmezse
en fazla 15 yaşına kadar yaşayabilecek. Ne yazık
ki bu kadar acı bir durumla karşı karşıyayız" diye
konuştu. DHA
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KAZA, saat 15.00 sıralarında
Bostancı Ankara istikametinde
meydan geldi. İddialara göre,

trafiğin ilerlediği sırada sol şeritte seyreden
İranlı Majid İzadi yönetimindeki İran pla-
kalı aracın aniden kapısı açıldı. Kapının
açılmasıyla arkadan gelen motosikletli tra-
fik polisi, 2 İranlının bulunduğu aracın ka-
pısına çarptı. Dengesi bozulan motosikletli
trafik polisi, önce yolun en solundaki du-
vara, ardından da Emre Tohumcu idare-

sindeki 34 PS 39 53 plakalı otomobile
çarptı. Yola devrilen motosikletteki polis
memuru, kazanın etkisiyle yaralandı. Fatih
Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hasta-
nesi'nin hemen karşısında meydana gelen
kazada yaralanan polis memuru için olay
yerine ambulans sevk edildi. Bu sırada
polis ekipleri de D100 Karayolu üzerinde
geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralı polis
memuru sedyeyle ambulansa alınarak
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma

Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin hayati tehli-
kesinin olmadığı öğrenildi.

Gelip bana çarptı

Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak
üzere polis merkezine götürüldü. Araç sü-
rücüsü Emre Tohumcu, "Aynama baktım,
arkadaki araç kapısını açtı. Polis arkadaş
kapıya çarpınca duvara çarptı. Oradan
bana doğru geliyordu, ben de durakladım.
Gelip bana çarptı" dedi. DHA

Gsm: 0533 211 48 61  
dizdariye Mh. karaağaç sk.no:4 

Büyükçekmece / isT. 
(devlet Hastanesi arkası)

Kadıköy-100 Karayolu'nda seyir
halinde ilerleyen motosikletli trafik

polisi, aniden açılan önündeki
aracın kapısına çarparak dengesini

kaybetti. Yolun solundaki duvara
çarpan motosikletli polis, başka bir

otomobile de yan taraftan çarparak
durabildi. Kazada hafif şekilde

yaralanan polis memuru 
ambulansla hastaneye kaldırıldı

A sayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tele-
fonla vatandaşları arayıp, kendilerini
polis ve ya savcı olarak tanıtıp "FETÖ"

ya da "PKK" örgütüyle bağlantınız çıktı' diyerek
vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphe-
lileri yakalamak için çalışma başlattı. Takibe al-
dığı şüphelilerin Arnavutköy'de oturdukları ve
dolandırılan paraların aktarılması için bazı kişi-
lere 1000 lira karşılığında hesaplar açtırdıkları
öğrenildi. Mağdurların polis sanarak bu hesap-
lara yatırdıkları paraların çete elemanları tara-
fından çekildiği belirlendi. Yankesicilik ve
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 30 Ağustos
günü yapılan operasyonda adresleri tespit edilen

Erman K.(21), Kadir B.(19), Gökhan K.(20) ile
Engin K'yi.(21), Arnavutköy'de gözaltına aldı. .

Yöntemleri ortaya çıkarıldı

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada şüpheli-
lerin suç ortaklarının rastgele aradıkları telefon
numaralarından karşılarına çıkan kişilere kendi-
lerini polis ya da savcı olarak tanıttıklarını tespit
etti. Şüphelilerin mağdurlara  "FETÖ" ya da
"PKK" terör örgütünün banka hesaplarını ele
geçirdiğini bu nedenle paralarını hemen çekerek
söyledikleri hesaba havale etmelerini istedikleri
belirlendi. Şüphelilerin mağdurları "Paranızı
operasyon bitince örtülü ödenekten geri alacak-

sınız" diye kandırdıkları öğrenildi. Yatırılan para-
nın bankamatiklerden çete elemanları tarafın-
dan çekildiği belirlendi.

5 milyon liralık vurgun

Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin 12 kişiden
toplamda 5 milyon lirayı  dolandırıcılık yaparak
çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin cep telefonla-
rından para sayma görüntüleri çıktı. Poliste iş-
lemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandı. Aynı çete üyesi
olduğu öğrenilen 23 kişi de geçen Mayıs ayında
Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla
yakalanmış ve tutuklanmıştı. DHA

İstanbul'da telefonda kendilerini polis ve ya savcı olarak tanıtıp "FETÖ" ya da
"PKK" örgütüyle bağlantınız çıktı' diyerek vatandaşları dolandırdıkları iddia
edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 12 mağdurdan 5 milyon lira 
aldıkları tespit edildi. Yakalanan kişilerin bağlı olduğu dolandırıcılık çetesinin
23 üyesinin geçen Mayıs ayında yakalanarak tutuklandığı öğrenildi
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Trafik polisi yaralandı

CETESI

Beşiktaşlı Taylan

umuT arıyor
İstanbul'da yaşayan ve doğuştan otizm ve DMD kas
hastalığı teşhisi konulan koyu Beşiktaş sevdalısı 
Taylan Erime (7), hastalığını yenebilmek için umut
arıyor. Annesi Ayla Erime tarafından 6 aylıkken bir
takım şüpheler ile hastaneye götürülen ve 
1.5 yaşında otizmli olduğu, 2 yaşındayken ise
DMD teşhisi konulan Taylan Erime, için tek umut
Hindistan'da yapılan kök hücre tedavisi

SoSyal medyada kampanya başlattıklarını ve kök hücre te-
davisi için 120 bin Türk lirası eksikleri olduğunu kaydeden
Sadiye Çelik, "Biz dernek olarak Taylan'dan haberdar olur
olmaz iki haftalık bir süreçte sosyal medyada kampanya
başlattık. yoğun bir şekilde üyelere ulaştık ve bizler ulaştığı-
mızdan beri yaklaşık iki haftada
60 bin Türk lirası'na yakın
bir meblağ toplandı.
Şu an eksiğimiz 120
bin Türk lirası. Tay-
lan'ın beklemeksi-
zin bu kürleri hızlı
bir şekilde alması
gerekiyor çünkü ag-
resif ilerleyen bir kas
hastalığı. Sosyal medya
üzerinden birçok kurum ve
kuruluşa ulaşmaya çalıştık. Şu anda hal-
kımızın yoğun bir talebi var gerçekten destek olmak istiyor-
lar ama ne yazık ki yeterli değil. Bizim tüm Türkiye'ye
sesimizi duyurmamız gerekiyor. Taylan hepimizin çocuğu
lütfen siz de bu ele destek olun" diye konuştu.

120 bin lira eksik var

Duygu sömürüsüne gözaltı
Ataşehir'de hastane çıkışında, yanlarında hasta varmış gibi bekleyip, eve gidecek
paralarının olmadığını söyleyerek çevredekilerden ve sürücülerden para dilendikleri
ileri sürülen 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 153 lira çıktı

ATAşeHİR'De bulunan Fatih Sul-
tan Mehmet eğitim ve Araştırma
Hastanesi önünde, yanlarında

hasta varmış gibi bekleyip, il dışından gel-
diklerini ve yol paralarının olmadığını söyle-
yerek yoldan geçenlerden para istedikleri
öne sürülen 3 kişi polise ihbar edildi. Polis
şüphelileri takibe aldı. Takip edildiklerini
fark eden iki kadın ile hasta gibi davranan
erkek, telefonla arayarak kendilerini oradan
alması için arkadaşlarını çağırdı. Dilencilik
yaptıkları iddia edilen 3
kişi, hastane önüne
gelen arkadaşlarının
aracına binmek üzerey-
ken polis tarafından ya-
kalandı. Sürücü
arkadaşları da gözaltına
alındı.  4 şüpheli, İçeren-
köy Polis Merkezi'ne gö-
türüldü. şüphelilerin
üzerlerinde 153 lira
bozuk para bulundu. Çe-
şitli suçlardan poliste
suç kayıtları olduğu be-
lirlenen şüphelilere, ka-
bahatler kanunundan
156 lira para cezası ve-
rildi. şüpheliler, ifadele-
rinin alınmasının

ardından serbest bırakıldı.

Suçüstü yakalandılar

Bir görgü tanığı, "Arada bir görüyorum on-
ları, her gün değil. Geldiklerinde 'biz hasta-
neden çıktık, yolda kaldık, taksi paramız yok'
diyorlar. Milletten öyle para toplayıp gidiyor-
lar. Az önce de polis geldi, aldı, götürdü on-
ları. Suç ortaklarıyla beraber. Onları takip
eden bir de adam var. Suçüstü yakaladılar"
dedi. DHA

Asırlık çınar devrildi
Kartal'da park halindeki
otomobilin üzerine asırlık çı-
narın dalları düştü. Yaşanan

olayda şans eseri kimse yaralanmadı
Kartal Yakacık Ayazma Caddesi’nde bu-
lunan asırlık çınar ağacının dalları, park
halinde bulunan bir otomobilin üzerine
düştü. Park ettikten sonra çay bahçesine
oturmaya giden Ahmet Ayzıt, dışarıdan
gelen gürültüyü duyunca aracının başına
koştu. Çınarın dallarının otomobilinin
üzerine düştüğünü gören Ayzıt, "Rüzgar
vardı, rüzgardan dolayı aracın üzerine
büyük bir dal düştü. Görüyorsunuz aracın
halini. Araçta baya bir masraf var. Ben
içinde değildim, içeride oturuyordum.
İçinde olsaydım orada bırakmazdım

zaten biliyordum rüzgar vardı. Tahmini
50 bin lira masraf var. Belki daha fazla
çıkar." dedi.

Bakımının yapılması lazım

Ayazma Caddesi’ndeki otopark görevlisi
olan Sabit Kal ise, "Ben burada otopark
görevlisiyim. Ağacımız 700 yıllıktır. Ama
herhangi bir bakım yapılmadı. Orada
araba değil de insan da olabilirdi. Her
zaman bu rezillikleri çekiyoruz. Daha
önce de oldu bu olaylar. Bunun bakımının
yapılması lazım. Sonuçta araba değil,
insan da olabilirdi. Allah korusun bir
çocuk olsaydı. Böyle bir halde geri dö-
nüşü olmaz. Yeri geldi mi kalabalık olu-
yor burası insan kaynıyor." diye konuştu.



B eylikdüzü 6. Barış ve Sevgi Bu-
luşmaları; Çardak Altı Sohbet-
leri’nden Sahaf Söyleşileri’ne,

konserlerden spor turnuvaları ve atölye
çalışmalarına kadar birbirinden nitelikli
etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam
ediyor. Edebiyat, sanat ve siyaset dünya-
sının ünlü isimlerini Beylikdüzü halkıyla
buluşturan festivalin beşinci günü, Lis-
teli ve Listesiz kitap mezatı ile başladı ve
ardından saat 17:00’da Ümit Nar mode-
ratörlüğünde düzenlenen Sahaf Söyleşi-
leri ile devam etti. Radyo, Tv program
yapımcısı Güven Erkin Erkal ve Direc-t
grubu gitarist ve vokalisti Bilge Köseba-
laban’ın konuk olduğu söyleşide “Kolak-
siyonculuğun Fantastik Tarihi” masaya
yatırılırken, koleksiyonerlik hakkında fay-
dalı bilgiler aktarıldı. Oldukça keyifli
geçen söyleşinin ardından Beylikdüzü
Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal
Mumcu ve Meclis Üyesi Figen Karahan
konuklara çiçek ve plaket takdiminde
bulundu.

Umudun şairi Nazım Hikmet

Bu yıl ki teması “Umut” olan ve mode-
ratörlüğünü Yekta Kopan’ın üstlendiği
Çardak Altı Sohbetleri ise usta sanatçı
Rutkay Aziz’i ağırladı. “Umut ve Nazım

Hikmet” konulu söyleşi, sohbet alanın-
daki vatandaşlar tarafından oldukça
yoğun bir katılım, büyük bir ilgi ve be-
ğeni gördü. Konuşmasının başında
Nazım Hikmet ile tanışma hikayesini
paylaşan Aziz, “Nazım Hikmet Memle-
ketim, Memleketim Nazım Hikmet dedi-
ğimizde Nazım zaten başlı başına bir
umut oluyor. Ne mutlu bize ki uluslar-
arası alanda Türk edebimizde iki kişi
vazgeçilmez oluyor. Birisi Mustafa
Kemal Atatürk, diğeri ise Nazım Hik-
met… Başka değerlerimiz de elbette var
ama bu iki isim öncülüğünde Türkiye
var.” ifadelerini kullandı. Aziz ayrıca
Nazım Hikmet’i “Umudun Şairi” olarak
nitelendirdiği konuşmasında, “Başta
kızım ve tüm arkadaşlarıma umut aşıla-
mak istediğimde Nazım’ı okuyun diyo-
rum.” dedi.

Çalık duygulandı

Nazım Hikmet dizelerinin de okunduğu
programda, Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık ise okuduğu
Nazım Hikmet’in ‘Memleketim’ şiiriyle
büyük alkış aldı. Başkan Çalık; “Fikri,
bilgisi ve vizyonuyla bizi onurlandıran
Sayın Rutkay Aziz’e çok teşekkür ediyo-
rum.” dedi. 5 yıldır Beylikdüzü’nde yaşa-
yan, ancak aslen Afganistanlı olan ve
“Murat abi’mi ve Beylikdüzü’nü çok se-

viyorum” diyen 12 yaşındaki Ferva ile
birlikte usta sanatçıya çiçek ve plaket
takdiminde bulunan Çalık, tüm İstan-
bullu’ları 8 Eylül’e dek devam edecek
festivale davet etti. 
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Çardak Altı Sohbetleri’nden Sahaf Söyleşileri’ne, konserlerden
turnuva ve atölye çalışmalarına kadar çeşitli etkinliklere ev
sahipliği yapan 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları tüm hızıyla
devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından ücretsiz 
olarak düzenlenen ve büyük bir ilgi ile devam eden festival
beşinci gününde usta sanatçı Rutkay Aziz’i ağırladı
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B aşta gazetemizin merkezi olan İs-
tanbul'da olmak üzere yurdun bir
çok yerin de bulunan belediye baş-

kanlarının yaşadıkları zorluk ve sıkıntıların
başında gelen kendilerinden öncekilerin bı-
raktığı kötü miras.

Ve bu başkanların yaşadıkları sıkıntılar ve
dertlerini anlatamaması.

Ve bunu anlatacak olan bu başkanların
basın danışmanları ve de çevresindeki 
gazeteciler...

Evet en son İBB Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu gibi mecliste çoğunluğu olmayan

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Boz-
kurt'un mecliste yaşadıklarını duyunca, soru-
nun AK Partili Meclis üyelerinde değil,
başkan Bozkurt'un ve diğerlerinin basın da-
nışmanları ile sözüm ona Bozkurt ve diğerle-
rine yakın gazeteciler olduğunu
düşünüyorum.

Çünkü Esenyurt Belediye Başkanı ve di-
ğerlerinin meclislerde ki oturumlarda ve ya-
şadıkları sorunların kamuoyuna iyice
anlatılamadığı ve vurucu bilgi, haberlerle
manşetleştirilemediğidir bu yaşananlar.

Son olarak Sarıgül gibi Necmi Kadıoğ-

lu'nun da bir vakıf kurduğu ve
başkan olduğu sırada Esenyurt'un en önemli
alanlarından biri olan milyonlarca liralık ar-
sayı bu vakfa bedava denecek bir karşılıkla
hibe ettirdiğidir ve bunun geri alınması için
konunun geldiği Esenyurt Meclisindeki tar-
tışmanın sadece çeper dibindeki dedikodu-
larda kalmasını örnek gösterebiliriz.

Çünkü Esenyurt Belediye Meclisinde ol-
duğu gibi Ardahan ve diğer kentlerdeki bir-

çok mecliste çok ciddi konular ve iddiaların
masaya yatırılıp, tartışıldığını duysakta
bunun basın ve medyaya sadece, 'Meclis Top-
landı' başlığı ile servis edilmekten öteye geç-
mediğini görmekteyiz.

Ve bundan en büyük eksikliğin başkanla-
rın değil onların seçtikleri basın müdürleri ve
sözüm ona onlardan yana gazetecilerden ol-
duğunu, bir gazeteci olarak söyleyebilirim.

Çünkü bu müdür ve gazetecilerin müdür-
lükten, gazetecilikten çok sanal kalemşör-
lükten ve hava atmaktan öteye bir iş
yapmadıklarını yine bir gazeteci olarak
benim gördüğüm gibi onlardan etkili bilgi ve
haber bekleyen kamuoyu da iyi biliyor.

Ama bir şey daha var.

O da başta HDP'lilerin, İYİ Partililerin ve
en önemlisi hemşehri oylarını alıp, Esenyurt
Belediye Başkanı olan Bozkurt gibi bir çok
başkanın o makama oturana kadar kendile-
rine akıl danışmanlığı yapanları unutup, di-
ğerlerini sardıkları gibi çevrelerini kısa
sürede saranlarla hareket etmeyi tercih et-
meleri de bu yaşananlara neden olan diğer
bir önemli konu.

Bilmem ama bir gazeteci olarak gördük-
lerimi aktardım ve çeper dibinde konuşulan-
ların 'yarın başka gazeteciler ve medya
aracılığıyla tam tersi olarak manşet olup,
mevcut başkanları daha da zorda bırakaca-
ğıdır..' diye bir dost acı söyler diyerek, diye-
ceğimiz dedim.

Başkanların basın danışmanları...
Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var
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ZEYNEP VURAL

Program sonunda gerçekleşen konserde
gençlerin hayran olduğu ünlü sanatçı
Eypio, en sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi
Buluşmaları kapsamında Beylikdüzü
halkı için seslendirdi. Gençlerin yoğun ilgi
gösterdiği konserde birbirinden renkli
şovlarla vatandaşlar unutulmaz bir gece
yaşadı. Konser sonrasında CHP İstanbul
Milletvekili Özgür Karabat ile birlikte sa-
natçıya çiçek ve plaket takdiminde bulu-
nan Çalık gençlere, “Enerjiniz hiç bitmesin
ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin.” di-
yerek seslendi.

Unutulmaz bir gece

BEYLIKDUZU
AZIZ OLDU!

Küçükçekmeceliler
hayata gülümseyecek
Küçükçekmece Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ücretsiz diş taraması hakkında konuşan
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmeceliler hayata sağlıklı gülümsesin istiyoruz” dedi

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, ilçe gene-
linde diş taraması başlattı. Bir yıl süre-
cek taramalardan ilçe halkı ücretsiz

faydalanacak. Taramayı gerçekleştiren Diş He-
kimi Bahar Gürkan anne ve babaları
uyardı: “Çocuğunuzun diş fırça-
lamasını istiyorsanız, kendi-
niz dişinizi fırçalayın”
Küçükçekmece Beledi-
yesi, Küçükçekmece
Kent Konseyi ve
Aydın Üniversitesi
Diş Hekimliği Fa-
kültesi işbirliği ile
hayata geçirilen
proje kapsamında,
Diş Hekimi Bahar
Gürkan Küçükçek-
mecelilerin ağız ve
diş sağlığını kontrol
etti. Mehmet Akif
Mahalle Muhtarlı-
ğı’nda başlayan tarama-
lara Küçükçekmeceliler de
büyük ilgi gösterdi. 

Çebi açıklama yaptı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kü-
çükçekmeceli vatandaşlarımız için ücretsiz ağız ve
diş taraması başlattık. İlçe genelinde ve okullarda
diş hekimlerimiz tarama yapacak. Küçükçekmeceli-
ler bundan sonra hayata sağlıkla gülümseyecek. Biz
vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzur içinde yaşama-
sını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam
edeceğiz” diye konuştu. 

Daha fazla fırçalamak lazım

Diş taramasına katılan 50 yaşındaki ev hanımı Ha-
tice Altun ise, “5 aydır sıkıntım var. Ağrım var. Dok-
torumuz dişlerime baktı, kontrol etti. Dişçiye
yönlendirdi. Buradaki hizmetten çok memnun kal-
dım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. 9

yaşındaki İbrahim Tarhanlı ise, “Bir çürüğüm çıktı.
Bir dişimin de çekilmesi gerekiyormuş. Günde bir
kez diş fırçalıyordum artık daha fazla diş fırçalaya-

cağım” diye konuştu.  Küçükçekmece Belediye-
si’nin başlattığı proje kapsamında ilk

etapta Küçükçekmece’nin 21
mahallesinde diş taraması

yapılacak. Sonrasında ise
taramalar Küçükçek-

mece ilçesindek  okul-
larda devam edecek. 

Halk bilinçsiz

Taramayı gerçek-
leştiren Diş He-
kimi Bahar
Gürkan ise anne
ve babalara büyük
görev düştüğünü

söyleyerek ebe-
veynlere seslendi:

“Gelen hastalar-
dan görüyoruz.

Çocuğun bütün süt
dişleri çürük çocuk

yemek yiyemiyor. Annesi
diyor ki, neden benim çocuğum

zayıf, neden benim çocuğum hastalanı-
yor, yemek yemiyor. Neden çünkü ço-
cuğun dişleri çürük. Sinirleri açığa
çıkmış. Ciddi bir bilinçsizlik var. Halk
ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç-
siz. Her şeyin başı eğitim diyorum.
Anne ve babanın eğitimli olması
şart. Okullarda eğitim verilmeli,
ders kitaplarında olmalı. Anne
ve babanın bilinçlenmesi gere-
kiyor. Anne ve baba bilinçli
değilse, çocuk da
olamaz. Bizim görevimiz
bilinçlendirmeye çalış-
mak.” YAKUP TEZCAN

Bir daha böyle acı yaşamayalım

Yapay zeka zamanı
KADIKÖY Beledi-
yesi’nin ortak ça-
lışma alanı olarak

hizmete açtığı İDEA Kadı-
köy’de bilgisayar mühendis-
liği öğrencileri için yapay
zeka atölyesi düzenlendi.
İDEA Kadıköy ile TMMOB
İstanbul Bilgisayar Mü-
hendisleri Odası işbirliğiyle
düzenlenen atölyeye, Şanlı-
urfa Harran Üniversitesi,
Zonguldak Karaelmas Üni-
versitesi, Manisa Celal
Bayar Üniversitesi, Trabzon
Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi gibi yurdun dört bir ya-

nında okuyan 26 bilgisayar
mühendisliği öğrencisi ka-
tıldı. Bilgisayar mühendisliği
bölümü 3 ve 4. sınıf öğrenci-
leri “Yapay Zeka Yaz Atöl-
yesi” programını “Veri
Madenciliği – Makine Öğ-
renmesi – Derin Öğrenme”
başlığıyla tamamladı.

Yenilikçi anlayış

Program öğrencilerin mes-
leki örgütlenme hakkında
bilgi edinmesi, meslek eti-
ğine dair tartışmalardan ha-
berdar olması, farklı
sektörlerde çalışan mühend-

islerin tecrübelerinden fay-
dalanması ve mühendislik
çalışma alanlarını gözlemle-
yebilme alışkanlığı edinme-
sini amaçlıyor. 
Meslekte eğitim ve cinsiyet
eşitsizliğine vurgu yaparak
başlayan program, yenilikçi
hizmetler ve akıllı şehirler ko-
nularını merkezine alarak
kent hayatına dair problem-
ler üzerinden veri madenci-
liği, makine öğrenmesi, derin
öğrenme ve yapay zeka yak-
laşımları ile öğrencileri uz-
manlarıyla buluşturdu.
ANIL BODUÇ

24 mİlyon turİst!
2019 yılının başından bugüne kadar
“turizm” başlığı altında 163 bin 175
basın haberi çıkarken, geçen yıl bu ra-

kamın 249 bin 444 olduğu kaydedildi. Bu yıl ülke-
mize gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 24 milyon 693
bin 886 olarak belirlendi. Medya takibinin öncü ku-
rumu Ajans Press, turizm başlığı altındaki basın haber

adetlerini ince-

ledi. Ajans Press’in dijital arşivinden derlediği bilgilere
göre 2019’un ilk 8 aylık döneminde turizm başlığı al-
tında 163 bin 175 basın haberi çıktığı görüldü. Geçen
yıl ise bu rakam 249 bin 444 iken, 2017 yılında da
235 bin 605 olarak kayıtlara geçti. Turizmde yaşanan
hareketliliğin medyaya yansıdığı kaydedilirken, yıllar
içinde haber adetlerinde artış ya-
şandığı görüldü.

Hasan
Akgün

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
matem oruçlarının tutulduğu muharrem ayı nedeniyle
Büyükçekmece Güzelce cemevi’ni ziyaret etti.  Hz. mu-

hammed’in (S.A.V) “Ramazan Orucu’ndan sonra en faziletlisi mu-
harrem Orucudur” diye buyurduğunu hatırlatan Başkan Akgün; Allah,

matem oruçlarımızı kabul eylesin ve İslam alemine bir daha bu acıları
yaşatmasın” dedi. 

Bereketli olsun

Alevi vatandaşlarla birlikte lokmasını paylaşan Başkan Akgün, “muharrem
ayında orucunuzu açarken sizlerin yanında olmak istedim. Allah hak,

matem oruçlarınızı kabul eylesin. kardeşliğin ve dostluğun olduğu bütün ina-
nışlara saygı duyuyoruz. Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesinde oruçlarını

açarken onlarla bir arada olmak beni mutlu ediyor. Birlik ve beraberliğimizin bu
şekilde devam etmesini diliyorum. muharrem ayı ve aşure gününün hayırlı ve

bereketli geçmesini cenab-ı Allah’tan diliyorum” ifadesini kullandı. Başkan Ak-
gün’e belediye meclis üyeleri de eşlik etti. FATMA SARIBIYIK YILDIRIM
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ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.
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BEKO marka 220 TR MFAS 135300 seri numaralı yazarka-
samın ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Fatma Bulut VD: Beylikdüzü 45388522232

T ürk Dünyası Belediyeler Birli-
ği’nin, Yerel Yönetimlerin bilgi ve
tecrübe aktarımı ile işbirliği ger-

çekleştirilmesi amacıyla düzenlediği
program kapsamında ülkemizde bulu-
nan 11 kişilik Moğolistanlı heyet, İstan-
bul’da çeşitli temaslarda bulundu.
Aralarında Bayan Ölgii Vali Yardımcısı
Kamyelıyat Akhmedıya, Dundgobi Böl-
gesi Vali Yardımcısı Munkhchuluun
Jambalsuren, Bayan Ölgii Nüfus Mü-
dürü Yerkyegul Aralkhan, Moğolistan
Sınır Bölgesi Yöneticisi Syerjant Dalyelk-

han ve Mandalgobi Belediye Başkanı
Munkhtogtokh Rentsen’in de bulunduğu
11 kişilik heyet Bağcılar Belediyesi’ni zi-
yaret etti. 

Yararlı ve güzel bir görüşme oldu

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı tarafından karşılanan heyete kentsel
dönüşüm, konutlaşma, yeşil alanların
yönetimi ve korunması gibi şehircilik ça-
lışmaları konusunda bilgi verildi. Prog-
ramda Moğolistandan gelen yerel
yöneticiler ile bahsedilen konularda bilgi

ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi. Bağ-
cılar’daki başarıyla sonuçlanan projeleri
yakından inceleyen temsilciler, uygula-
maları beğendiklerini söyleyip hayranlık-
larını dile getirdi.  Konuk heyeti
Bağcılar’da ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti de dile getiren Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Beledi-
yemizin çalışmaları konusunda
kendilerine sunum yaptık. Yararlı ve
güzel bir görüşme oldu. Ziyaretlerinden
dolayı kendilerine teşekkür ediyorum”
dedi. BURak ZİHNİ

T arih boyunca insanlık için dönüm nokta-
ları sayılabilecek önemli olayların yer 
aldığı zamanlar vardır. Hiç şüphesiz ki

gerek İslam'da, gerekse İslam'dan önce 
Muharrem ayına ayrı bir önem verilmiştir.

Muharrem ayı, tarih boyunca peygamberlerle
ilgili birçok kurtuluş mucizelerinin yaşanmasına
sebep oluşundan dolayı, tüm dinlerde de kutsal
kabul edilmiş aydır. Muharrem ayı, Kur-an-ı Ke-
rim’de kıymet verilen dört aydan biridir. Muhar-
rem, sözlükte "haram kılınan, yasaklanan; kutsal
olan, saygı duyulan" anlamlarına gelir. Kameri
ayların birincisine verilen isimdir. Savaşmanın
haram kabul edildiği dört aydan (Şevval,
Zilkade, Zilhicce, Muharrem) birinin adıdır.

Muharrem ayı Müslümanlar için dini, tarihi
ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran
önemli bir zaman dilimidir. İslam tarihi açısın-
dan bir milat ve insanlık açısından büyük 
manalar ihtiva eden Hicret, Muharrem ayında
gerçekleşmiştir. İslam tarihinden günümüze 
kesitler ve mesajlar taşıyan Aşure, 10 
Muharrem de idrak edilmektedir.

Hicret, Aşure ve Kerbelâ, dünyanın hangi
bölgesinde yaşarsa yaşasın, hangi dini-kültürel
alt kimliğe ya da mezhebi ve meşrebi yapıya
mensup olursa olsun, bütün Müslümanlar için
önemli ortak noktalar ve duygular ifade 
etmektedir.

MUHARREM AYI, İSLAM TARİHİ BOYUNCA
BÜYÜK OLAYLARA SAHNE OLMUŞTUR.

MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN
BAZI OLAYLAR:

1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde
bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun
ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının 
üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura
Günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü
kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu 
kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o
gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul
edilmiştir.

8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün
doğmuştur.

9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'a 
kavuşması ve hasretinden dolayı kapanan 
gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün 
şifaya kavuşmuştur. 

11 - Hz. Rasûlüllah (s.a.v.) Mekke’den 
Medine’ye hicret etmiştir. 

12- Hz. Hüseyin (r.a.)’ın kerbelada şehit 
edilmiştir. 

Aşure tatlısının tarihi;  İslami inanca göre
Muharrem ayının onuncu günü, Hz. Nuh (a.s),
Nuh tufanından sonra karaya ayak bastığında
elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı (aşu-
reyi) yapmıştır. Aşure genel olarak su, buğday,
nohut, tozşeker, kuru fasulye, pirinç kullanılarak
yapılır. İçine onlarca malzeme konulur. Konu
komşuya, eşe dosta dağıtılarak günün anlam ve
önemine münasip bir biçimde paylaşılır. Böyle-
likle bu önemli güne herkes ağız tadıyla girer.
Bilhassa, Peygamberimiz,  mü ‘minin aile efra-
dına Âşura Gününde her zamankinden daha çok
ikramda bulunmasını tavsiye etmiştir. 

İslam tarihinin en üzücü olaylarından biri
olan Kerbelâ olayı da bu ayda gerçekleşmiştir.
Bütün Müslümanları üzen bu olay, tarihin ha-
kemliğine bırakılmalı, müminler arasında so-
ğukluğun ve kırgınlığın sebebi kılınmamalıdır.
Bütün Müslümanlara düşen görev, tarihin güzel-
liklerini yaşadığımız dönemin şartları içinde ye-
niden yaşamaya gayret göstermek, yanlış ve
üzücü örneklerden ibret alarak onların tekrar
yaşanmaması için ne gerekiyorsa onu yapmaktır.

Bu vesileyle hicri yılbaşınızı kutlar, ülkemize
ve Müslüman alemine hayırlar getirmesini
Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

Muharrem Ayı

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME

Lokman Çağırıcı,
Moğolistan’dan

gelen misafirleri
makamında ağırladı.

Oldu da bitti masallah!
Beykoz Belediyesi'nin yaz boyunca modern şartlarda sünnet ettirdiği 500 çocuk,
Hz.Yuşa Tepesi'nde buluştu. Çocuklar için dua edilen programda hediyeler ve ikramlar
yer aldı. Sünnet olan çocuklar ve aileleriyle buluşan Beykoz Belediye Başkanı Murat
Aydın, çocukları kutlayarak hayırlı bir ömür ve sağlıklı bir gelecek diledi

Başvuru yapan ilçe sa-
kinlerinin sağlıklı ve mo-
dern şartlarda uzman

kişilerin gözetiminde sünnet edilen
çocukları, hediye edilen kıyafetlerini
giyerek hep birlikte İstanbul'un en
fazla ziyaretçi alan ibadet mekânların-
dan Beykoz'daki Hz. Yuşa Türbesi'ni
ziyaret etti. Hz. Yuşa Cami ve din gö-
revlileri tarafından okunan Kur'an-ı
Kerim ve yapılan duanın ardından ço-
cuklarının bu güzel anına ortak olan
aileler ve misafirler hep birlikte Bey-
koz Belediyesinin etli pilav, ayran ve
tatlıdan oluşan ikramlarından alırken,
çocuklara hediye ve sürpriz oyuncak-
lar dağıtıldı. Sünnet olan miniklere
günün anısına Boğaz'a nazır türbenin
bahçesinde hatıra fotoğrafı da çekildi.

Yavrularımızı tebrik ederim

Beykoz Belediye Başkanı Murat
Aydın, sünnet olan çocuklara ve aile-
lerine hitaben yaptığı konuşmada,
“Çok anlamlı olan bu özel günde tüm
yavrularımızı tebrik ediyorum. Rab-
bim hepimizin dualarımızı kabul eyle-
sin. Hz. Yuşa'nın manevi
huzurundayız. Buraya gelmeye vesile
olan 500 evladımızın sünnetini ger-
çekleştirdiğimiz için çok mutluyuz.
Burada toplanmamıza vesile olan Hz.

Yuşa'ya ve gelenek göreneklerimize
bağlı olarak bu topraklarda yetişip de
ahirete göç eden tüm geçmişlerimize
rahmet diliyoruz. Türkiyemizde, ay
yıldızlı bayrağımızın gölgesinde kıya-
mete kadar yaşayarak manevi değerle-
rimizle büyüyecek olan genç
neslimizin Rabbim geleceklerini de
güzel ve hayırlı eylesin. Bu organizas-
yona katkı sunan Beykoz Devlet Has-
tanesi ve görev alan herkese teşekkür
ediyorum" dedi.

amacımıza teşekkür ettim

Sünnet şöleninde ilk sünnet olanlar-

dan Ahmet Cankut (5), “Bugün çok
mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bele-
diye Başkanımız Murat Aydın'a teşek-
kür ederim” dedi. Rüzgar Aydın (8)
da “Çok eğleniyoruz. Oyuncak,
yemek ve kıyafet dahil her şey için
başkan amcamıza teşekkür ederim”
şeklinde konuştu. Rüzgar'ın annesi
Nefise Aydın, “Oğlumuzu sünnet et-
tirdiğimiz ve bu özel gün için mutlu-
yuz, heyecanlıyız. Bu vesile ile Murat
Aydın Başkanımıza ve ekibine sonsuz
teşekkürler ediyoruz. Hepimiz için ha-
yırlı uğurlu olsun. İyiki Beykoz var”
ifadelerini kullandı. aYNUR CİHaN

Beyoğlu gençlere
istihdam sağlayacak
Beyoğlu'nda devam eden projelere
ilişkin konuşan Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, “ Galataport ve
Tershane İstanbul projemiz var. Bu
dünya çapında projelerde 15 bin gen-
cimize iş imkanı sağlayacağız” dedi

Beyoğlu'ndaki çalışmalara
ilişkin konuşan Yıldız, “Evet bu-
rada Galataport ve Tershane İs-

tanbul projemiz var. Bu dünya çapında
projelerde 15 bin gencimize iş imkanı sağla-
yacağız. İnsanlar nasıl Taksim'e İstiklal'e
çıkıp kahvesini içebiliyorsa, ailesi ile birlikte
Tershane İstanbul'da da aynı imkanlar mev-
cut olacak. İstanbul denize nazır bir mey-
dana kavuşacak. İki tane müzesi olacak.
Dolapdere'de bir müze açılıyor ve turistik bir
bölge olma özelliğini sürdürüyor. Kasım-
paşa Mevlevihanesi'nin restorasyonu bitmek
üzere. Galataport halkın denize ulaşması
açısından önemli bir proje. Beyoğlu'nun gay-
risafi milli hasılasına 1 milyar daha katkı sağ-
layacak. Beyoğlu'nun yaşam kalitesi artacak”
dedi.

İstiklal Caddesi'ne dair

İstiklal Caddesi'ndeki sokak müzisyenlerine
ilişkin de konuşan Yıldız, “İstiklal Cadde-
si'nde serbest müzik yapan arkadaşlarımız
tespitini yaptık. İKSV ve Beyoğlu'nu Güzel-
leştirme Derneği ile gerekli görüşmeleri sür-
dürüyoruz. Mimar Sinan Üniversitesi
bünyesinde bu işin ehli olan akademisyenler-
den oluşan bir jüri ile bir lisan verme süreci
olacak. Konservatuar ile görüşmeler yapıyo-
ruz. Şu an tam bir karışıklık var. Tüm müzik-
lerin ahenkli bir şekilde oluşacağı müzik
durakları oluşturacağız. İşinin ehli sanatçıla-
rımız bu duraklarda çeşitli enstrümanları ile
sanatını icra etme imkanı bulacak. Bu sayede
İstanbullular her türlü müziği İstiklal Cadde-
si'nde dinleme güzel görüntüsü eşliğinde
dinleyebilecek. Önümüzdeki günlerde
bunun bir basın toplantısı yapacağız” diye
konuştu.

Doğal mozaik yapacağız

Planladıkları eserlerle ilgili de açıklamalar
yapan Yıldız, “Dünyada kuleleri olan şehirler
var. İnsanlar kuleler etrafında toplanırlar.
Kuleler insanlara hizmet eder. Önümüzdeki
dönemde bir projeye öncülük etmek istiyo-
ruz. Bizde Galata Kulesi var ve dünyada bu
yönü ile bilinen 12 şehir var. İçerisinde kule-
ler olan şehirlerle irtibata geçip "kule kardeş-
liği" projesi üzerinde çalışıyoruz. Beyoğlu
Belediyesi'nin Haliç'e bakan tarafında bir
doğal mozaik sergisi oluşturacağız. Devasa
bir mozaik yapılacak. Burada dünyaca ünlü
mozaik sanatçılarının eserleri sergilenecek.
Bu eserler Beyoğlu'nun mozaik olma özelli-
ğini temsil edecek” dedi. BaRıŞ kıŞ

Fatihli çocuklar yüzmeyi öğrendi
kadırga Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi’ni ziyaret eden
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet

Muharrem Kasapoğlu ve Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan, öğrencilerin
yoğun ilgisiyle karşılaştı. Su kaynakları açı-
sından çok zengin olan ülkemizin, Avru-
pa’nın da en genç nüfusuna sahip olduğunu
belirten Bakan Kasapoğlu, “Amacımız genç-
lerimizi sporla buluşturmak, gençlerimize
her türlü imkanı sunmak. Sadece gençleri-
mizi değil, tüm toplumumuzu spor yapan
bir toplum haline getirmek. Buna sporu ta-
bana yaymak diyoruz. İnşallah sporu tabana
yayma politikası çerçevesinde her gün hedef-
lerimizi daha yukarılara taşıyoruz.” dedi.

Başkan Turan: Müthiş bir proje

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün
Turan, ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi-

nin önemine dikkat çekerek, birçok sportif
alana sahip olmalarına rağmen öğrencilerin
en çok havuzda mutlu olduğunu gözlemle-
diklerini ifade etti. Başkan Turan, “Bir proje-
nin tutup tutmadığını şöyle anlarsınız. Biz
buraya girdiğimizde 7-14 yaş grubu arası
çocukların tamamı ‘Başkan amca seneye de
projeyi yapacak mısınız?’ sorusunu yöneltti.
Proje tuttu, hatta 14 yaşında olanlar 'Seneye
15 yaşa çıkartacak mısınız?' diye soruyor.
Dolayısıyla bu projelerde bizim en büyük
amacımız, bakanlığımız belki memlekete hiz-
met edecek sporcular çıkartmak ister ama
hepimizin ortak amacı çocuklarımızın kötü
alışkanlıklardan uzaklaşması. Bu müthiş bir
proje. Bakanımıza özellikle teşekkür ediyo-
rum. Bakanımız bu projeyi açtığında biz
hızlı hareket ettik ama bakanlığımızda aynı
hızda hareket etti.” şeklinde konuştu.
BERRİN YEŞİLTEPE

Ergenekon diye
bir örgüt yok

Ümraniye'deki bir gecekonduda 12
Haziran 2007'de ihbar üzerine 27 el
bombasının ele geçirilmesiyle başlayan ve

12 yıl sonra beraatla sonuçlanan Ergenekon Dava-
sı'nda gerekçeli karar açıklandı. 739 sayfalık gerek-
çeli kararda "Ergenekon adı altında suç işlemek için
kurulmuş bir örgütün varlığına hükmedilemeyeceği
sonucuna varılmıştır. Örgütün, nerede, ne zaman,
kim ya da kimler tarafından ne amaçla kurulduğu
somut olarak ortaya konulamamıştır" denildi.

Şike davası örnek gösterildi

Davanın bazı sanıklarının yargılama aşamasında
Ergenekon davasının FETÖ/PDY silahlı terör ör-
gütünce kurgulanan bir kumpas davası olduğunu
iddia ettikleri hatırlatılan gerekçeli kararda, yine bir
kumpas davası olduğu öne sürülen Şike davası da
örnek gösterildi. 

MoGollar BaGcılar’ı
ornek aldı

Bağcılar Belediyesi, Türk Dünyası
Belediyeler Birliği’nin misafiri olarak

ülkemizde bulunan Moğolistanlı heyeti
ağırladı. Aralarında Vali Yardımcısı ve
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Haydar
Ali Yıldız
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İ nşaat sektöründe alınan yeni iş si-
parişleri Ağustos’ta bir önceki aya
göre 2.9 puan yükselirken; yeni

alınan inşaat işlerinde sınırlı topar-
lanma ile dip seviyeden dönüş ya-
şandı. Ancak hâlâ çok düşük seviyede
bulunan yeni iş siparişleri inşaat sektö-
ründe önümüzdeki çeyrek dönemlerde
daralma olacağına işaret etti. Türkiye
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
(İMSAD) tarfından açıklanan “Ağus-
tos 2019 Sektör Raporu”na göre,
2019’un ilk yarısında üretimin yüzde
20.3 gerilemesinin ardından inşaat
sektöründe alınan yeni iş siparişleri
Temmuz ayında ilk kez aylık bazda

artış gösterdikten sonra Ağustos
ayında da 2.9 puan yükseldi.

Siparişler hâlen düşük

Yeni alınan inşaat işlerinde sınırlı bir
toparlanmayla dip seviyeden dönül-
düğü belirtilen raporda, “Ancak alınan
yeni iş siparişleri seviyesinin halen çok
düşük olduğu ve bu seviyenin inşaat
sektöründe önümüzdeki çeyrek dö-
nemlerde de daralma olacağına işaret
ettiği görüldü” denildi. Rapora göre,
inşaat malzemeleri sanayi üretimi
2019’un ilk yarısında üretim yüzde
20.3 gerilerken, yaklaşık beşte birlik
üretim kaybı ortaya çıktı. Bu gerile-

mede iç pazardaki keskin daralma et-
kili olmaya devam etti. İhracattaki
miktar artışı ise üretim kaybını telafi
edemedi.

Olumsuz etkilendi

Raporda 2019 yılının ikinci çeyreğinde
yüzde 12.7 küçülen inşaat sektörünün
hem kendi iç dinamiklerindeki bozul-
malar, hem de 2018 yılının ikinci yarı-
sından itibaren yaşanan finansal
dalgalanmalardan olumsuz etkilendiği
belirtildi. Raporda, sektörde talep-
lerde, fiyatlarda ve müteahhitlerin mali
yapılarında görülen sıkıntıların ikinci
çeyrekte artarak sürdüğü belirtildi.

iBB İBB Sözcüsü Murat Ongun
son dönemde gündem olan İs-
tanbul’daki zamlar hakkında sos-

yal medya hesabı üzerinden açıklamalarda
bulundu. İSPARK’a zam yapılmadığını belir-
ten Ongun, Hamidiye suya 9 Eylül’de zam
yapılacağını belirtti. Ongun, BELTUR'un res-
toran bölümüne ve kamu hastanelerindeki iş-

letmelerine zam yapılamadığını belirterek,
“Sadece sosyal tesis kafeteryalarında orta-
lama yüzde 20 artış olmuştur” dedi.

İSPARK'a zam yok

"İSPARK otopark ücretlerine zam yapılma-
mıştır. Zam haberleri tümden yalandır" diyen
Ongun, "Hamidiye Su 19 lt damacana suyun

fiyatı 9 Eylül'de 11 TL olacaktır. Bu ücret
muadili markalar ölçeğinde Hamidiye’yi hala
en kaliteli ve ucuz marka kılmaktadır. BEL-
TUR'un restoran bölümüne ve kamu hasta-
nelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır.
Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama
yüzde 20 artış olmuştur. Kamuoyuna saygı ile
sunulur" ifadelerini kullandı.  SAVAŞ ATAK

90 milyon 
dolara satıldı

Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı
Yönetim Kurulu satışın ardın-
dan ilk açıklamasını yaptı. Va-

kıf’tan yapılan açıklamada, “1994 yılında
kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na
yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrul-
tuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri
arasındaki yerini almıştır” ifadeleri 
kullanıldı.

Kadroda değişiklik olmayacak

Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Ku-
rulu akademik ve idari kadrolarda bir de-
ğişiklik olmayacağının altını çizerken
açıklamasının tamamında, "Bilime ve eği-
time destek vermek, üniversite eğitimine
yeni bir soluk getirmek amacıyla, 1994 yı-
lında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vak-
fı'na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu
doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destek-
çileri arasındaki yerini almıştır. Destekçi
katılımlarının, gerek vakfımızı gerekse
vakfımız tarafından kurulan İstanbul Bilgi
Üniversitesi'ni olumlu yönde etkilediğini
geçmişimiz bize göstermektedir" bilgisi
verildi. ASKER AVŞAR

INSAAT SEKTORU 
DIPTEN DONDU!

Suya ve tesise zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki zam kararı açıkladı. Hamidiye'nin 19 litrelik damacanası 9 Eylül'de,
9 TL'den 11 TL'ye çıkacak. BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarına ise yüzde 20 zam geldi

İnşaatta yeni iş siparişleri Ağustos'ta 2.9 puan yükselerek dipten döndü; ancak önümüzdeki çeyreklerde 
daralmaya işaret etti. Hal böyle olunca 2019'un ilk yarısında alınan toplam yapı ruhsatları alan bazında geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 60.1 azalırken; konut yapı ruhsatları da alan bazında yüzde 65.2 geriledi

YÜZDE 65 GERİLEDİ
2019 ilk yarıyıl döneminde alınan toplam
yapı ruhsatları alan bazında geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 60,1 azalarak
30,50 milyon metrekare oldu. 2019 ilk yarı-
yıl döneminde alınan konut yapı ruhsatları
alan bazında geçen senenin ilk yarısına
göre yüzde 65,2 gerileyerek 19,16 milyon
metrekare oldu.Konut dışı bina yapı ruhsat-
ları ise aynı dönemde yüzde 46,7 düşerek
11,34 milyon metrekare olarak gerçekleşti.

Rekabet, fiyatları düşürdü
Rusya ve ABD'nin Avrupa'ya doğalgaz satma yarışı yüzünden oluşan rekabet fiyatları aşağı çekti. Türkiye'de
doğalgaza zam üstüne zam gelirken Avrupa'da doğalgaz fiyatı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD ile Rusya'nın Avrupa'ya do-
ğalgaz satma yarışı yüzünden or-
taya çıkan rekabetle Avrupa'da

doğalgaz fiyatları son 10 yılın en düşük sevi-
yesine geriledi. Hollanda’da doğalgazın me-
gawatt saat fiyatı 10 euronun altına indi.
Russian Today'e konuşan Rystad Energy yetki-
lileri Eylül ayında Batı Avrupalı devletlerin do-
ğalgaz kotalarının dolu olduğunu söyledi.
Bloomberg'e konuşan Hollanda gaz piyasası
uzmanları böyle giderse üreticilerin daha az
doğalgaz çıkaracağını fakat Rusya'nın üretimi
artırmasına ihtiyacı olduğunu belirtti. İtalya
ve Avusturya'daki depolarda toplamda 62.3
milyar metreküplük gaz bulunuyor bu rakam
iki ülkenin de gaz depolarının yüzde 94'ünün
dolu olduğu anlamına geliyor. Rusya 2019'un
ilk beş ayında 2018'in ilk beş ayına göre Avru-
pa'ya yüzde 38 daha fazla doğalgaz sattı.

ABD sıvı doğalgaz satıyor

ABD ise Atlantik Okyanusu'ndan dolayı arada
boru hattı olmadığından Avrupa'ya sıvı doğal-
gaz yani LNG satıyor. ABD Enerji Bakanlığı ve-
rilerine göre 2018 yılında Yaşlı Kıta'ya satılan
LNG miktarı 2016'nın 13 katına çıktı. Rusya ve

ABD her alanda tarihsel rekabetlerini doğal-
gaz arenasına da taşıdı. Gazprom'un başkan
yardımcısı Mikhail Malgin doğalgaz üretim-
lerini artırmaya devam edeceklerini açık-
ladı. Türkiye’de ise doğalgaz fiyatlarına
yüzde 14,90 zam yapıldı. Fiyatların 1 Eylül
2019’dan itibaren geçerli olacağı belir-
tildi. Doğalgaza henüz 1 ay önce 31 Tem-
muzda da aynı oranda zam yapılmıştı.
Son 1 yıl içinde doğalgaza 5 kez zam ya-
pılırken, bu zamların hemen hepsi gece
yarısı tebliğleri ile duyuruldu. Ancak
2018'in sonunda Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan doğalgaza indirim ya-
pıldığı duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan 25 Aralık 2018'de AK Parti
grubunda yaptığı konuşmada “Yılba-
şından itibaren, bunu Bay Kemal'in
dinlemesi lazım, yılbaşından itiba-
ren elektrik fiyatlarında konutlarda
yüzde 10 indirim yapıyoruz. Konut-
larda ve küçük orta ölçekli işlet-
meler ile ticarethanelerde
kullanılan doğalgazın fiyatında
da yüzde 10'luk bir indirime gidi-
yoruz” diye konuşmuştu.

Laureate International
bünyesinde olan İstanbul Bilgi
Üniversitesi, Can Holding'e
satıldı. Anlaşma tutarının 90
milyon dolar olduğu öğrenildi

İhracat bayram 
nedeniyle düştü

Bireysel ihtiyaç 
kredileri indirildi

TicareT Bakanı Ruhsar Pekcan
ihracat rakamlarını açıkladı.
Buna göre ihracat yüzde 1.69

artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak
gerçekleşti. İhracattaki artış yıl içindeki en
sınırlı yükselişlerden biri oldu. Bakan Pek-
can açıklamasında iş günü sayısının ihra-
cat rakamlarını etkilediğini belirtti. İhracat
Ramazan bayramının olduğu Haziran
ayında da yüzde 14.86 oranında azalmıştı.

En çok ihracat yapılan fasıllar

Ağustos ayında ihracat yüzde 1.69 artışla
13 milyar 150 milyon dolar, ithalat ise
yüzde 0.27 düşüşle 15.53 milyar dolar
oldu. İhracat Temmuz ayında yüzde 8.32
artmıştı. Dış ticaret açığı ise 2.38 milyar
dolar olarak gerçekleşti. Bakan Pekcan Ha-
ziran ve Ağustos ayında iş günü azaldığı
için ihracat rakamlarının etkilendiğini be-
lirtti. ÖTS’ye göre, ağustosta en fazla ihra-
cat “ham madde (ara mallar)” grubunda
gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 339
milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu
sırasıyla 4 milyar 665 milyon dolarla “tüke-
tim malları” ve 1 milyar 420 milyon dolarla
“yatırım (sermaye malları)” izledi.

VakıfBank, maaş müşterileri
için ihtiyaç kredisi faizini yüzde
1.49’dan yüzde 1.45’e, diğer
müşterileri için ise yüzde

1.59’dan yüzde 1.55’e düşürdü. Kampan-
yayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel
Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Merkez
Bankası’nın politika faiz oranlarında 425
baz puan indirime gitmesinin ardından
borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü
müşterilerimize yansıtmaya devam ediyo-
ruz. Bu kapsamda ekonomik verilerde ya-
şanan iyileşmeleri de göz önüne alarak bu
kampanyayı planladık. Kısa bir süre önce

konut kredisi ve bireysel
ihtiyaç kredisi faiz oran-
larında da önemli bir in-
dirime gitmiştik. Bu
olumlu havanın milli
ekonomimize de hızlı ve
etkin katkılarda buluna-
cağına inanıyorum. Va-
kıfBank olarak Türkiye
bilançosuna azami kat-
kıda bulunmaya devam
edeceğiz" dedi.

2018 yılının ikinci çeyreğinde yaşanan ekonomik kriz ve mali gitgeller inşaat sektörünü epey etkilemiş ve satışları durdurmuştu. Şimdi ise inşaat sektörü yeniden canlanıyor.

Murat
Ongun
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bayrağa uzanan eli kırarız

Milli mücadelede şehit düşenleri
anan Erdoğan, “Gazi Mustafa
Kemal ve silah arkadaşlarını

tazimle yad ediyorum. Anadolu’ya ayak
bastığımızdan günden bugüne kadar bütün 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Bizler vatanını bayrağını, ve istiklalini koruya-
bilmek için çetin imtihanlardan geçmiş bir
milletin mensuplarıyız. İstiklal harbimizin
dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi

aziz milletimizin hafızasında çok önemli bir
yere sahiptir. Milli mücadelenin işaret fişeği
burada atılmıştır” dedi.

Sultan şehri Sivas

Sivas'ın cumhuriyetin merkezi olduğunu da
anlatan Erdoğan, “Sivas milli mücadelenin ve
cumhuriyetin ilk merkezidir. Bir asır önce
bugün Sivas Kongresi’ne iştirak eden delegeler
burada milli bir duruş sergilemiştir. Sivas 

Kongresi deyince hemen gözümüzün önüne
gelen tarihi bir fotoğraf vardır. O gün İstanbul
temsilicisi ile buradaydı, Bursa, Aydın, Denizli,
Afyonkarahisar buradaydı. Sivas’taki tarihi
toplantıda bütün vatan temsil ediliyordu. Bir
asır sonra aynı mekanda Sivas’taki heyecanı
asla kaybetmediğimizi tekrarlamak istiyorum.
Tarihe sultan şehir olarak geçen Sivas her
zaman önemli bir yönetim merkezi olmuştur”
diye konuştu. DHA

B ir askeri darbeyi, bütün kararlılığıyla
yenilgiye uğratmış bir devlet ve iktida-
rın önünde iki büyük tarihsel görev

vardır: Birincisi her türden darbe ve darbe gi-
rişimlerini tarihin tozlu rafları arasına kaldır-
mak için, adı devlet olan mekanizmayı daha
da demokratikleştirmek.;ve ikincisi, siyasetin
alanını genişleterek, toplumun bütün kesimle-
rinin katkı ve katılımını saplayacak, çoğulcu
ve katılımcı demokrasinin bütün kurumlarını
inşa etmektir.

Darbelere karşı olan toplumlar, siyaseti, 
siyaset dışı tüm karanlık odaklardan temizle-
mek için, hiç tereddüt etmeden bu iki görevi
eksiksiz yerine getirirler.

15 Temmuz 2016 FETÖ darbesini, halkın
gücüyle, etkisiz hale getiren Türkiye, daha
doğru bir ifade ile Türkiye’de iktidar olan AK
Parti siyaseti, ne yaptı?

Bu muazzam enerjinin sağladığı imkanlar
ile devlet kurumlarını demokratikleştirdi mi?
Ya da büyük bir toplumsal konsensüsü sağla-
yarak, darbe karşıtı olan bütün toplumsal ke-
simlere siyasette aktif rol oynamanın yolunu
mu açtı? 

Yenikapı ruhunu büyük bir toplumsal uzlaş-
manın biricik fırsatı olarak mı değerlendirdi?

Bu sorulara verilen cevapların evet olmadı-
ğını hepimiz biliyoruz. Güçlü bir demokrasiye
geçiş için ortaya çıkan bu devasa imkan ve ko-
şullar, sadece tasfiye ve siyasi kutuplaşma için
kullanıldığını gayet iyi biliyoruz.

Darbe karşıtı olan bütün toplumsal kesim-
lerde ortaya çıkan.’’birleştirici duyarlılıklar’’
demokrasinin güçlendirilmesi için kullanıl-
madı, tam tersine, bu büyük güç ve enerji, adı
‘’Beka’’ olan  milliyetçi bir ideolojik kavram
ile sınırlandırılıp, toplumdan gelen diğer bütün
taleplere sırt çevrildi.

Bu durum kendi başına siyasetin bütün ren-
gini, milliyetçilikle boyadı. Siyaseti sadece tek
renge indirgedi. Gri tonları yok etmekle sınır
kalmadı bu gayretkeşlik, bütün renklerin üs-
tüne koyu siyah bir şal örterek, her şeyi görün-
mez hale getirdi.

Salt bu durumun kendisi, herkese siyaset
alanının yeniden tanıma hakkı veriyor. Dahası,
da bu hak aynı zamanda herkese yeniden ör-
gütlenme ve siyasi partiler kurma meşruiyeti
sağlıyor.

Ülkenin bütün gündemini milliyetçilik söyle-
miyle işgal etmek, her şeyden önce gerçeklik
ile bütün bağları kaybetmek demektir. Gerçek-
lik ile akli ve ahlaki bağlarını kaybetmiş bir
iktidar ya da zihniyet dünyasına karşı, alterna-
tifler aramak sadece eşyanın doğasına uygun
değil, bu arayış aynı zamanda  insani ve ahlaki
kapasitelerin erdem arayışı olarak da ifade
edilebilir.

İnsani anlam, değerler,dil, duygu ve dene-
yimle ilgili olan siyasi arayışlar,kaçınılmaz
olarak, hem tek tek bireylerin hem de toplum-
ların doğasına dair daha geniş, daha kapsamlı
inançlarla, iktidar ve onun yanlış uygulamala-
rıyla hesaplaşmak zorundadır.

Hem geleceğe dönük büyük umutlar için
hem de uygulanan büyük siyasi tercih ve yan-
lışlar için bu hesaplaşma elzemdir.

Siyaset, insanların hayat durumlarının söz-
cülüğünü yapmak durumundadır. Uzun zaman-
dır toplumsal hayatımızdan Hak, Hukuk ve
Özgürlük kavramları sökülüp adeta sürgüne
gönderildi. Hak, Hukuk ve Özgürlük meselele-
rini kemaliyle çözmemiş toplumlarda,yeni si-
yasi arayışlar hem ahlakidir hem de ana sütü
gibi helaldir.

Hak,Hukuk ve Özgürlük vaatleriyle iktidara
gelmiş bir siyasi parti, bu evrensel değerleri
terk ediyorsa, başkalarına “bizi bölmeyiniz’’
diyemez. Bunu demeye hakkı yoktur;çünkü ik-
tidarda olma sebebi, hak, hukuku ve özgürlük-
leri koruma gayret ve inancıdır.

Bu gayret yok olmuşsa, bu inanç yerini,
hakların gaspına terk etmişse, yapılacak tek
erdemli davranış, yeniden örgütlenmektir.

Bırakın herkes konuşsun, bırakın her yerde
bin çiçek açsın…

Cumhurbaskanı
tarafsız olmalıdır

Siyaset alanını yeniden
tanımlamak elzemdir

P arti Meclisi (PM), CHP Genel Baş-
kan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlı-
ğında, Sivas Kongresi'nin 100'üncü

yıl dönümü dolayısıyla kentteki otelde top-
landı. PM toplantısından önce konuşan Kı-
lıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin önemine
değinerek, şunları söyledi: "27 Haziran
1919. Atatürk'ün Sivas'a ilk gelişidir. Sivas'ın
Mustafa Kemal Atatürk'e vermiş olduğu
güven değer kayda değerdir. Sivas'tan Erzu-
rum'a gider. Erzurum Kongresi'ni yapar ve
4 Eylül'de Sivas Kongresi gerçekleşir. Sivas
Kongresi'nde alınan kararlar önemlidir. Bu
alınan kararlardan bazılarına seslenmek is-
terim. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütün-
dür' der. Kuva-yi Milliye burada egemen bir
güç olarak milletimizin önüne konuluyor.
'Manda kabul edilemez' der. Uzun tartışma-
lar sonrası Gazi Mustafa Kemal, kongre
başkanlığına seçilir. Sivas Kongresi'nin bir
özelliği var. Cumhuriyet Halk Parti'sinin ilk
kurultayıdır. Yani bu ülkenin temellerinin
atan Cumhuriyet Halk Partisi ilk kurultayı
Sivas Kongresi'dir. Mandacılığı reddeden,
bağımsızlığı savunan, düşmana karşı her
türlü mücadeleyi göze alan tıbbiyeli Hik-
met'lerin bulunduğu, Gazi Mustafa Ke-
mal'in bulunduğu bir kongre bizim ilk
kongremizdir. Bu kongrenin özelliği şudur;
parti kurulmadan önce kongresini yapan
belki de dünyadaki tek partidir. Daha sonra
parti kuruluyor. Cumhuriyet Halk Parti-
si'nin geçmişte neler yaptığı gelecekte de
neler yapacağı tartışılırken, bu eksenin asla
unutulmaması lazım. Bizim eksenimiz
budur, bağımsızlıktır. Bizim eksenimiz kal-
kınmaktır, büyümektir. Bizim eksenimiz öz-
gürlüktür. Bizim eksenimiz cumhuriyettir.
Bizim eksenimiz devrimciliktir. Bizim ekse-
nimiz altı okumuzda belirlenmiştir."

Meclis başkanına çağrı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
(TBMM) Mustafa Şentop'a çağrıda bulu-
nan Kılıçdaroğlu, "Hepimiz bu çağrıyı yap-
malıyız. Her seçim sonrası seçimi kazanıp,
parlamentoya giren milletvekili arkadaşları-
mıza eğer bir şeyler verilecekse bu beyan-
name verilmelidir. 21 Ekim 1920'de Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin beyannamesi veril-
melidir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin Kurtuluş Savaşı sırasında izle-
diği rotanın ne olduğu burada açıkça belli-
dir" dedi.

Türkiye uçak üretiyordu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde,
1933 yılında '1'inci 5 Yıllık Sanayi Kal-
kınma Planı'nın yürürlüğe girdiğini belirten
Kılıçdaroğlu, "'Gazi'nin döneminde ne
oldu?' diyorlar. 'CHP'nin bir dikili ağacı var

mıydı?' diyorlar. 'Bu ülkeye hizmet etti mi?'
diyorlar. 1933 yılında '1'inci 5 Yıllık Sanayi
Kalkınma Planı' yürürlüğe girdi. Hatırlarsı-
nız, 2019'da bir dönem Türkiye Cumhuri-
yeti devletinin kalkınma planı yoktu. 21'inci
yüzyıldan söz ediyorum. Kalkınma planı
olmayan bir devletimiz var. 1933 yılında o
yılların koşullarında '1'inci 5 Yıllık Sanayi
Kalkınma Planı' yürürlüktedir. 1934'te
SEKA kağıt fabrikası kuruldu. Şimdi kapat-
tılar. Dünyanın sayılı kağıt fabrikalarında
birisiydi. Kayseri'de uçak fabrikasının teme-
lini attılar. 9 yıl sonra Kayseri'de üretilen
uçak Ankara'ya indi. 1934 yılından söz edi-
yorum. Türkiye, uçak üreten devletti. Yok-
sulluğu aşan, sanayi devrimini yakalayan,
kendi uçağını üreten bir devlet vardı. Yok-
sulluk içinde ama her kuruşun hesabını
millete vererek bunu yaptılar. 1937'de uçak
üreten dünyadaki 5 ülkeden birisiydik. Eski-
şehir'de uçak fabrikası vardı. Kapandığı ta-
rihe kadar 112 savaş uçağı üretmişti" diye
konuştu.

Tarihimizi bilmiyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, tarihin iyi bilinme-
diğini savunarak, şunları söyledi: "Şimdi
buradan bütün vatandaşlarıma seslenmek

isterim. Ellerini vicdanlarına koysunlar. O
dönemde yapılanlara baksınlar. Kendi
savaş uçağını yapan ve uçak ihraç eden
ülke, nasıl oldu da bu hale düştü? Kimler
bu hale düşürdü? Bunu düşünmemiz
lazım. Elimizi vicdanımız koyarak bunu dü-
şünmemiz lazım. Türkiye uçak ihraç edi-
yordu. İhraç ettiğimiz uçakları bilmiyoruz.
Uçak ihraç ettiğimizi de bilmiyoruz. İhraç
ettiğimiz uçaklardan biri Norveç'te müzede-
dir; ama bizim halkımızın haberi yoktur.
Çünkü tarihimizi öğrenmiyoruz. O milli
mücadeleyi hangi koşullarda verdiğimizi,
sanayi devrimini yakalamak için hangi mü-
cadeleleri verdiğimizi çocuklarımız anlatmı-
yoruz. Atatürk'ü de anlamıyoruz. Nasıl
mücadele verildiğini de anlatmıyoruz. Top-
lanan paraların nasıl harcandığını anlatmı-
yoruz. Türkiye muhtaç olsun istiyorlar.
Türkiye üretmesin istiyorlar. Türkiye üre-
timden kopsun istiyorlar. Tıpkı Osmanlı'nın
önce üretimden koparılıp daha sonra tutsak
hale getirilmesi gibi. 1937, bu tarih de
önemlidir. İlk Türk denizaltının Haliç'te
omurgasının yerleştirme töreni yapıldı.
Uçak yapıyor ama kendi denizaltısının da
yapıyor. Nereden nereye savrulmuşuz.
Hani bizim bir tek dikili ağacımız

yoktu? Bunlar
CHP iktidarı döne-

minde olanlar. Hani biz hiçbir şey yapma-
mıştık? Bunu söyleyenler tarih bilmiyorlar.
Kabahat onlarda değil onlara öğretmeyen-
lerde kabahat. Bugün 82 milyonuz; ama ta-
rihimizi bilmiyoruz. Neler yaptığımızı,
hangi mücadeleler verdiğimizi de
bilmiyoruz." 

5 konuda çağrı yapıyorum

Türkiye'nin ciddi sorunları olduğunu savu-
nan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir dış politi-
kası yok. Amerika'nın ve Rusya'nın bir dış
politikası var. Pinpon topu gibi Amerika ile
Rusya arasında giden bir Türkiye Cumhu-
riyeti yönetimi var. Suriye'ye girdin, neden?
Orta Doğu bataklığına girildi, neden?
Gelen Suriyelilere kızıyoruz. Suriyelilerin
bir günahı yok ki AK Partili kardeşlerime
söylüyorum; Suriyelilerin bir günahı yok ki.
Eğer kızacaksan Suriyelileri buraya getiren-
lere kızacaksınız. Onlar savaştan kaçıp gel-
diler. Kahramanlık edebiyatıyla neyi elde
ettiniz? Hangi başarıyı elde ettik? Buradan
yine sorumluluk alarak, bir partinin genel
başkanı olarak, Türkiye'ye karşı sorumlu-
luğu olan bir partinin genel başkanı olarak,
mevcut yönetime 5 temel konuda çağrı yap-
mak istiyorum. Madem ki 100'üncü yılda-
yız, madem ki Sivas'ta ilk kurultayımızın
yapıldığı yerdeyiz, madem ki manda bu-
rada reddedilmiştir; bize düşen de bu çağ-
rıyı yapmaktır" dedi. DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongre Binası Bahçesi’nde düzenlenen Sivas Kongresi’nin 
100. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatanımıza,
bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız" ifadelerinde bulundu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümete yönelik çağrılarını şöyle sı-
raladı  "Kesinlikle ama kesinlikle cumhurbaşkanı, tarafsız olmalı.

Bir siyasi partinin genel başkanı, hakim tayin edemez. Referandumsa
getirin, soralım millete. En az yüzde 60'ı, 70'i 'Tarafsız olsun' diyecek.

Güçler ayrılığı ilkesi; kontrolsüz güç güç değildir. Yanlışı söyleyecek makam
yok. Yargı bağımsızlığı; siyasi otoriteye bakıp karar veren yargı olur mu?

Devlet yönetiminde şeffaflık; 'şeffaflık' diye bir şey yok. Şehir hastanelerini,
havaalanını kaça yaptın? Niye sır oluyor? Yapılması gereken çağrımız şudur.
Ekonomik Sosyal Konseyi topla kardeşim. Dertli insanları bir topla, dinle kar-
deşim. Çiftçi, sanayici ne diyecek? Bir dinle bakalım, ne diyecekler. 'Ben din-

lemem' diyor. O zaman bu anayasa değişikliğini neden yaptık biz?
Diyeceksiniz ki 'Anayasa mı var bu ülkede?' Usulen de olsa bir anayasa

var. Bu konsey anayasada var. 3 ayda bir toplanması lazım, en son
2009'da toplanmış. 2019 yılındayız, 10 yıl olmuş. Dolar bazında
verdiğin ihaleleri Türk lirasına çevireceksin. Faturayı vatandaş-

lar ödüyor, niye Türk lirasına çevirmiyorsun? Büyük sami-
miyetle dile getirdik. Bunları yaptıkları takdirde ilk

biz alkışlayacağız. Hiç kimse asla umutsuz-
luğa kapılmasın."

Gelin 
millete soralım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı, kesinlikle tarafsız olmalı. Siyasi partinin genel başkanı,
hakim tayin edemez. Referandumsa getirin, soralım millete. Yüzde 60'ı, 70'i, 'Tarafsız olsun' diyecek” dedi

içişleri Bakanı savcı değildirSaadet Partisi (SP)
Genel Başkanı Temel

Karamollaoğlu,
"İçişleri Bakanı,

belediyelerin 
yöneticisi değildir.

Onların yanlış yapıp
yapmadıklarını takip
edebilir ama hâkim
de değildir savcı da

değildir. Kimseyi
perişan etme hakkı

İçişleri Bakanına
verilmemiştir" dedi

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, partisi-
nin eğitim merkezinde basın toplantısı dü-
zenledi. Karamollaoğlu, adli yılın

açıldığını; ancak ülkede adalete olan güvencin artaca-
ğına dair bir kanaatin henüz toplumda oluşmadığını
savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
adalete vurgu yaptığını söyleyen Karamollaoğlu,
"Adalet sizin işe başlarken en fazla önem verdiğiniz
konu. Partinizin adını dahi Adalet ve Kalkınma koy-
dunuz; 'ama bir de bunun hayata yansımasını temin
edin' dedik sesimiz duyuldu. Onun için bu noktanın
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilmesi çok
önemlidir diye düşünüyorum.
15 Temmuz'dan sonra başlayan süreç ile birlikte
adeta at izi it izine karıştı, suçlu suçsuz ayrımı yapıl-
madan birçok insanın canı yakıldı. Adalet, öç alma
mekanizmasını oluşturmak değildir. Yetkiyi elinde bu-
lanlar bu tür bir zihniyete sahip olurlarsa zulme ka-
yarlar. Gücü elinde tutmak başka bir iş adaleti tesis

etmek başka bir iştir" dedi.

Barışı Türkiye belirleyecek

Karamollaoğlu, iktidarın Suriye politikasında baştan
beri yanlış istikamette gittiğini söyleyerek, şöyle ko-
nuştu: "Ortadoğu'nun bu kadar karışmasına vesile ol-
dunuz. Sizin oturup konuşmamanız yüz binlerce
insanın hayatının tehlikeye atılmasına değer mi?
Yüz binlerce insan sınıra dayandı. Çünkü hayatları
için endişedeler ve nereye sığınacaklarını bilmiyorlar.
Ruslar, Amerikalılar ve Esad aynı bölgeyi bombalıyor.
Bu bölgeye kendi menfaatlerini korumak için gelen
bütün dünya güçlerini bir tarafa atacaksınız. Bu böl-
gede yaşayan ülkeler bu bölgede barışı, huzuru temin
edebilir. ABD ve Rusya buraya kendi menfaati ol-
mazsa gelmez. Şuanda Rusya ile olan irtibat ABD ile
olan irtibattan daha önemliymiş gibi gözüküyor,
onun için attıkları adımı biz destekliyoruz. S-400'leri
de destekledik, başka konularda da irtibat kurulması-

nın faydalı olduğu kanaatindeyiz; ama buradaki
problemi biz bunlarla değil, İran, Suriye, Lübnan,
Ürdün, Arabistan ile çözebiliriz. Başka çare yok. Bu
bölgedeki barışı Türkiye'nin tavrı belirleyecek."

Süleyman Soylu'ya cevap verdi

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu için söylediği "İşini yap, başımızın üzerinde
yerin var ama işini yapmanın dışında başka
işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" sözleri ile il-
gili, "İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanıdır, belediyelerin
yöneticisi değildir. Onların yanlış yapıp, yapmadıkla-
rını takip edebilir; ama hâkim de değildir savcı da de-
ğildir. Kimseyi perişan etme hakkı İçişleri Bakanı'na
verilmemiştir. İçişleri Bakanı huzuru sağlamakla mü-
kelleftir. Ben bu tip çıkışları anlamıyorum. Ben üzül-
düm ve inşallah bu kelimeler yanlış aktarılmıştır diye
düşünüyorum" diye konuştu.

Recep Tayyip
Erdoğan

Kemal
Kılıçdaroğlu
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içişleri Bakan Yardımcısı ve
Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı,
bilgilendirme toplantısı yaptı.

Çataklı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik
operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey 117
teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Çataklı, 12 Temmuz'dan itibaren yapılan

çalışmalar kapsamında Suriyelilerle ilgili or-
taya çıkan rakamları da duyurdu.

Gönüllü döndüler

Çataklı, "İstanbul'da hiç kaydı olmayan 4
bin 606 Suriyeli kamplara gönderildi. Başka
ile kayıtlı yaklaşık 35 bin kişi İstanbul'dan

gönderildi. 65 bin kişi kayıtlı olduğu ile git-
mek için valiliğe müracaat etti. 1305 kişi İs-
tanbul'dan Suriye'ye gönüllü dönüş yaptı"
diye konuştu. Çataklı, "Suriye'den yeni bir
göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşıla-
yacağız, ilgili birimlerimizin hazırlıkları bu
yöndedir"ifadesini kullandı.
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35 bin kişi gönderildiİçişleri Bakan Yardımcısı ve
Bakanlık Sözcüsü Çataklı,

"İstanbul'da hiç kaydı
olmayan 4 bin 606 Suriyeli

kamplara gönderildi.
Başka ile kayıtlı yaklaşık 
35 bin kişi İstanbul'dan

gönderildi" dedi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün eğitim ve 
öğretimin önemine değinerek, “Gittiğim bir ev toplantısında bir

vatandaşımız beni kolumdan çekerek okuma yazma öğrenme 
istediğini ifade etti. Bu nedenle başlattığımız çalışma sonucu bin

600 vatandaşımıza okuma yazma öğrettik” diye konuştu

Kolumdan çekip
talepte bulundu!

B üyükçekmece Belediye meclis
toplantısı Eylül ayı ikinci otu-
rumu Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti.
4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıl-
dönümüne yönelik olarak yapılan ko-
nuşmalarda Cumhuriyetin kuruluşuna
giden yolda
Sivas
Kon-

gresi’nin önemini herkesin bilmesi ge-
rektiğini belirten Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Tarihini bilmeyen mil-
letlerin geleceği de olmaz. Bu Cumhuri-
yeti, bu güzel vatanı kurup bize emanet
eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak
üzere herkese saygı ve şükranlarımı su-
nuyorum” dedi. Başkan Akgün, Sivas

Kongresi’nin bağımsızlık ve cum-
huriyete giden sürecin kilo-

metre taşı olduğuna belirtti.
CHP Grubu adına Mec-

lis Başkanvekili Ahmet
Şahin, AK Parti
grubu adına da
Grup Başkanvekili
Okan Gülkoku söz
alarak Sivas Kon-
gresi’nin 100’üncü
yıldönümüne yö-
nelik konuşma
yaptı.

Resmen bize
yalvardı

Yeni eğitim öğretim se-
zonunun açılışıyla ilgili

de konuşan Başkan Akgün,

“775 milyon insan dünyada okuma
yazma bilmiyor. Büyükçekmece eğitim
açısından Avrupa standartlarında bir
şehirdir. Türkiye genelinin çok üzerinde-
dir. Şehirimizin bazı yerlerinde ev soh-
betlerine gidiyorum. Bu evlerde okuma
yazma bilmeyen insanlara denk gelmi-
şimdir. Ve okuma yazma öğrenmesi için
bizden talepte bulunmuştur. Bir ev soh-
betinde bir kadın kardeşimiz beni ko-
lumdan çekerek bu talebin bana iletti.
'Ne olu bana okuma yazma öğretin'
diye yalvardı. Bu şekilde olan vatandaş-
larımızdan bin 600 tanesine okuma
yazma öğrettik. Bunlardan biri de üni-
versiteyi bitirdi. Bu nedenle eğitime katkı
sağlamaya devam edeceğiz. Eğitime
destek olan birçok insanımızı 6 ay önce
üstün hizmet madalyası ile ödüllendir-
dik. İnşaallah bu tür insanlarımızın sa-
yısı artar” açıklamasını yaptı. 

Hayırseverlere çağrı

Yeni eğitim öğretim yılının Türkiye’ye
hayırlı olması temennisinde bulunan
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
sözlerine şu şekilde devam etti:
“UNESCO tarafından 17 Kasım 1965
yılında 8 Eylül ‘Okuma - Yazma Günü’
olarak ilan edilmiştir. Büyükçekmece
Belediye Meclisi kararıyla 2019 yılı
‘Okuma Yılı’ ilan edilmiştir. Ülkemizde
eğitime katkı sağlamak zorunda oldu-
ğumuzu herkesin kabul ettiğini biliyo-
rum. Eğitime katkı sağlamak
belediyemizin en asli görevidir. İnsanı-
mızın eğitimine, hele hele hiç okuma
yazma bilmeyenlere öğretmek, çocukla-
rımıza etüt merkezlerinde destek veril-
mesi bu ülkenin geleceği için yapılan en
önemli hizmettir. 8 Eylül Dünya
Okuma Yazma gününde herkesi Türk
eğitimine destek olmaya davet 
ediyorum.” CENGİZ ALÇAYIR

Meclis gündemi öncesinde Belediye Başkan Danışmanı Ta-
rihçi ve Yazar Sacide Bolcan, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıl-

dönümü nedeniyle mecliste bir konuşma yaptı. Bolcan; “Kongreler
millet iradesini ortaya koyan önemli gelişmelerdi. Sivas Kongresi
milli bir kongredir. Sivas yurdun birçok yeri işgal olmasına rağmen
henüz işgal edilmemiş güvenli bir yerdir. Ulaşım yollarının merkezi-
dir. Sivas Kongresi milli bir kongre vasfını kazanmak adına Türk mil-

letinin kararlılığını, vatan sevgisini ve gelecek kavgasıyla iradeyi
ele almasını tek vücut olarak düşmana karşı koymasını sergile-
yen bir kongredir. TBMM’nin kurulmasındaki Cumhuriyet dö-

nemindeki tüm devrimlerde Sivas Kongresi’nin izi ve rolü
vardır. Onun için 100’üncü yılında anılası gereken bir

kongredir. Bu kongreye emek veren tüm yurttan
katılan delegeleri başta Mustafa Kemal

olmak üzere saygı ve minnetle
anıyorum” dedi. 

SivaS KongreSi
milli bir Kongredir

Bağcılarlı 500 kişi
istihdam edilecek

kurulduğu 2012 yılın-
dan beri iş arayanlara
umut olan Bağcılar Beledi-

yesi Kariyer Merkezi, dün yüzlerce ki-
şiyi iş sahibi yapmak için bir program
daha gerçekleştirdi. Binsat Holding’in
eleman talebi üzerine Bağcılar Beledi-
yesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapı-
lan protokol çerçevesinde kayıt
yaptıran ve kendilerine iş için özgeç-
miş formu bırakanlarla irtibata geçti.
Yetkililer tarafından telefonla ulaşılan
18-45 yaş arasında yaklaşık 2 bin ki-
şiye davette bulunuldu. 

Mülakatta ter döktü

Bu kapsamda Feyzullah Kıyıklık En-
gelliler Sarayı’nda işveren firma olan
Binsat Holding’in insan kaynakları
birimi yöneticileriyle iş arayanlar bir
araya geldi. Firma sorumluları baş-
vuru yapanların dosyalarını inceledik-

ten sonra onlarla yüz yüze görüşme-
ler yaptı. Kimi çocuklarına bir ekmek
götürebilmek kimi de geleceğini kura-
cağı parayı kazanmak için mülakatta
ter döktü. İncelemenin ardından ara-
nan kriterlere ve şartlara uyan 500 kişi
İstanbul Havalimanı’nda görevlendi-
rilecek.

880 kişiyi işe yerleştirdik

Kariyer Merkezi sayesinde iş yükü-
nün azaltıldığını söyleyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“İş arayanları istihdam ettiğimiz Ka-
riyer Merkezimiz güzel sonuçlar alı-
yor. 2018 Mayıs ayı ile 2019 Mayıs
ayı arasındaki 12 aylık süreçte Bağcı-
lar Belediyesi olarak 880 kişiyi işe yer-
leştirdik. Bu sayede hem eleman
arayan firmaların talepleri karşılandı
hem de işsiz vatandaşlar iş sahibi
oldu” dedi. MUSTAFA DOLU

Başvurular
başladı

ZeytinBurnu’nu ‘en iyi anla-
tan’ kareyi yakalamak için bu yıl
9’uncusu düzenlenen Gelenek-

sel Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması’na baş-
vurular başladı. Dereceye girenlerin
toplamda 35 bin TL ile ödüllendirileceği ya-
rışmaya başvurular 10 Ocak 2020 tarihine
kadar devam edecek.

35 bin TL para ödülü

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf
Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle bu
yıl 9’uncusu organize edilen Zeytinburnu
Geleneksel Fotoğraf Yarışması’na başvuru-
lar başladı. Zeytinburnu’nu en iyi anlatan
fotoğrafların kıyasıya mücadele edeceği ya-
rışmada toplamda 35 bin TL para ödülü
dağıtılacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de
amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Zeytin-
burnu’nun herhangi bir bölgesinde çekilmiş,
renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla en iyi
görüntü ve kompozisyonu aktarmak için
yarışacaklar. Ünlü Foto Muhabiri Coşkun
Aral’ın seçici kurul üyeleri arasında yer ala-
cağı jüride; İsmail Küçük, Murat Gür,
Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz gibi usta
fotoğraf sanatçıları da yer alacak.

1 Şubat'ta tören

Fotoğrafların Zeytinburnu’nu anlatan kare-
lerden oluşması zorunluluğu olan yarış-
maya her fotoğrafçı maksimum 4 adet
eserle katılım gösterebilecek. Katılımların
yaklaşık 5 ay boyunca devam edeceği yarış-
mada birinci 6.000 TL, ikinci 4.000 TL, ,
üçüncü 3.000 TL, Zeytinburnu Belediyesi
Özel Ödülü sahibi 2.000 TL, 5 adet Mansi-
yon Ödülü sahipleri 1.000’er TL ve 30 adet
Sergilenmeye Değer Eser sahibi ise 500’er
TL ile ödüllendirilecek. 20 Ocak 2020 Pa-
zartesi günü sonuçların açıklanacağı fotoğ-
raf yarışmasında dereceye giren
fotoğrafçılar, ödüllerine 1 Şubat 2020 Cu-
martesi günü gerçekleştirilecek sergi ve ödül
töreninde kavuşacak. MEHMET ALİ ÇATAL

Özmen için 
adliyede tören

Bakırköy Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi Ha-
kimi Ayşenur Özmen kanser tedavisi gördüğü hasta-
nede bu sabah hayatını kaybetti. Özmen için Bakırköy

Adliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bakırköy Cumhuriyet
Başsavcı Sırrı Topluyıldız, Özmen'in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende hakim Ayşenur Özmen'in annesi Nazmiye Özmen gözyaşla-
rına hakim olamadı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Topluyıldız, "Ayşe-

nur, çok iyi bir insandı. Benim arkadaşımdı. Herkese, tüm yargı camiasına
baş sağlığı diliyorum" dedi.

Melek gibi bir insandı

Ayşenur Özmen'in arkadaşı hakim Serap Nebioğlu, "Bize 30 Ekim'de haber
verdi kolon kanseri olduğunu, geç kalmış. 10 ayda da kaybettik arkadaşımızı.

Bugün sabaha karşı vefat etti. Doktora gittiğinde 4. evreymiş zaten, metastaz yap-
mış. Bir tek kızı var, kızı da 3 yıllık avukat ama son bir yıldır annesinin yanında ol-

duğu için görevini yapamadı. Çok özel çok güzel biriydi. Kimseyi kırmaz, kimseyi
incitmezdi. O kadar kibar ve güzel bir insandı. Söylenecek çok şey var. Çok özel,

çok güzel, melek gibi bir insandı. Ben inanıyorum Allah'ım onu sevdi ve yanına aldı"
şeklinde konuştu. DHA

Tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybeden Bakırköy Adliyesi 20. Asliye

Ceza Mahkemesi Hakimi Ayşenur Özmen
için Bakırköy Adliyesi'nde tören düzenlendi

Akgün, hayırsever
iş insanlarının
eğitime katkı
vermesini istedi.

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İstan-
bul Havalimanı’nda çalışacak 500 kişinin
istihdamını sağlayacak. Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yapılan
mülakata katılan yaklaşık 2 bin
kişiden aranan özelliklere uyan-
lar İstanbul Havalimanı’nda 
iş başı yapacak

Binsat Holding’in eleman talebi üzerine Bağcılar
Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan pro-
tokol çerçevesinde kayıt yaptıran ve kendilerine iş
için özgeçmiş formu bırakanlarla irtibata geçti.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, berabe-
rinde 14 meclis üyesi ile birlikte

sabah 07.10’da Sivas Nuri Demirağ Ha-
valimanı’na indi. Sivas Kongresi’nin
100’ncü yıl dönümü etkinliklerine katıl-
mak üzere kente gelen İmamoğlu ve bera-
berindeki heyet, havaalanından
ayrılmadan, aynı alana inen CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşıladı.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerin-
deki heyet, daha sonra CHP Merkez Yö-
netim Kurulu (MYK) toplantısının
yapılacağı otele geçti. Birlikte yapılan
kahvaltının ardından CHP heyeti MYK
toplantısına geçerken, İmamoğlu, rotasını
Sivas sokaklarına çevirdi.

Tüm simitleri aldı

İmamoğlu, ilk olarak kentin tarihi sembol-
lerinden Taşhan’da kahve molası verdi.
İmamoğlu burada, Harvard Üniversitesi
Genç Akademi üyeliğine Türkiye’den seçi-
len ilk bilim insanı olan, pilsiz çalışan giyi-
lebilir kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden
cihaz geliştiren Türk fizik mühendisi
Canan Dağdeviren ile karşılaştı. İma-
moğlu, bir süre sohbet ettiği Dağdevi-
ren’den çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
Ardından Sivas sokaklarına çıkan İma-
moğlu, vatandaşlarla selamlaşıp, esnaf zi-
yaretleri yaptı. Bir anda karşılarında
İmamoğlu’nu gören vatandaşlar, kısa bir
şaşkınlığın ardından İBB Başkanı ile fo-
toğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
Vatandaşlar tarafından kelimenin tam an-
lamıyla kuşatılan İmamoğlu, yol almakta
zorlandı. Bu sırada bir vatandaş, İma-
moğlu’na, “Başkanım, yine gelin. Burayı
bırakmayın” şeklinde seslendi. Sokakta
simit satan Berat Karaca (15) adlı bir ço-
cukla tanışan İmamoğlu, “küçük esnafın”
tablasındaki tüm yaklaşık 100 simitin ta-
mamını satın aldı ve “Herkes birer tane
paylaşsın” dedi. Bu sırada bir vatandaşın,
“Durun hele! Aceleniz ne? ‘Memlekette
imam yok diyordunuz, aha geldi” sözleri,
renkli anların yaşanmasına neden oldu. 

Dualarımız sizinle

İmamoğlu, Sivaslı vatandaşların yoğun il-
gisi nedeniyle adım adım ilerlemek zo-
runda kaldı. Kalabalığın arasındaki
İmamoğlu’na ulaşmayı başaran bir kadın
vatandaş, İBB Başkanı’na, “Başkanım, bir
sarılabilir miyim” şeklinde bağırdı. İma-
moğlu’ndan, “Elbette” yanıtını alan vatan-
daş, duygularını, “Ben, size çok dua
ediyorum. Dualarımız sizinle” sözleriyle
dile getirdi. Kalabalığın kenarından başka
bir vatandaşın da yanındaki arkadaşını,
“Sempatik bir adam. Gel, resim çektire-
lim” diyerek ikna etmeye çalışması, çevre-
dekileri güldürdü. İmamoğlu, önünden
geçtiği bir dönerci dükkanının sahibi
Ekrem Coşkun ile ilginç bir diyalog gerçek-
leştirdi. Coşkun, “Bugünün anısına, döneri 

bedava yaptım” dedi. Coşkun’un sözlerini
kalabalığa aktaran İmamoğlu, dönerin ta-
dına baktı.

Lafta kalmasın

İmamoğlu, yoğun izdiham altında, 2 Tem-
muz 1993’te Madımak Oteli’nin yakılma-
sıyla yaşanan Sivas Katliamı’nda
yaşamlarını yitiren 35 kişi anısına kültür
merkezine dönüştürülen binayı ziyaret etti.
Kültür merkezi girişinde yaşamını yitiren
aydınlar, sanatçılar ve yurttaşlar anısına
düzenlenen köşeye karanfil bırakan İma-
moğlu, herkesi 1 dakikalık saygı duru-
şunda bulunmaya davet etti. Saygı
duruşunun ardından konuşan İmamoğlu,
“Ruhları şad olsun. Bu tür kötü olayların
hepimize ders olmasını diliyorum. Ders ol

ması sadece lafta değil. Bu ülkenin artık
güzel işlere, günlere ihtiyacı çok fazla. Ben,
bütün bu acı olayları hatırladıkça, toplu-
mun birbirini daha çok kucaklaşması için
dua ediyorum. Ben kucaklaşma deyince de
birileri rahatsız oluyor ama rahatsız olsun.
Biz, bu memlekete hep birlikte iyi pozitif
düşünceyi, insanların birbirini sevmesini
isterken hiçbir önyargı taşımamasını, bu
toplumun bir parçası olduğu için sevme-
sini, dünyayı sevmesini dua ederek istiyo-
rum. Buradaki insanların da her birisinin
temennisi tamamen oydu. O duygularla
kendilerini rahmetle anıyorum” dedi. İma-
moğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında
kentin önemli tarihi eserlerinden Buruciye
Medresesi’ni, kent meydanını, Çifte Mina-
re’yi ve Şifahiye Medresesi’ni dolaştı.

ZAYİ İLANI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür

Yazan Aldahir 992461509

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
Mahmud Kasim 99163871992

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
Ahmet Kebeş 99464034874

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
Yahya Alsabbagh 99776808712

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
Majd Omar Mashall 99794897248

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
Ahmet Kormsto 99629224744

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
Brivan Yemlihe 99197138962

Suriye kimliğimi kaybettim hükümsüzdür
Ziyad Kadmani 

Levyeci firmanın
akdi feshedilecek
Mimar Sinan’ın eseri olan Beyoğlu Karaköy’deki 450 yıllık Yanıkkapı Çeşmesi restorasyonunda
yaşanan yıkım skandalı üzerine İBB harekete geçerek adli ve idari işlem başlattı. 113 çeşmenin
restorasyonu için açılan ihaleyi alan firma ile imzalanan sözleşmenin feshedileceği öğrenildi

esKi İBB Başkanı Mevlüt
Uysal döneminde 113 çeş-
menin restorasyonunu içe-

ren “İstanbul Geneli Çeşme, Türbe
ve Hazire Alanları Restorasyon 2
Grup İnşaatı” ihalesine çıkıldı. 8
Ekim 2018 tarihinde düzenlenen iha-
leyi 13 milyon 643 bin lira bedel ile
Mak Yapı Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi-Gonca Aksu iş ortaklığı ka-
zandı. İş ortaklığı ile 1 Aralık 2018 ta-
rihinde sözleşme imzalanarak
restorasyon çalışmalarına başlandı.
Ancak çalışma bir skandal ile kamuo-
yunun gündemine geldi. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından
restorasyonuna başlanan, Sokollu
Mehmed Paşa tarafından Mimar Si-
nan’a yaptırılan Yanıkkapı Çeşme-
si'nin bir bölümü geçtiğimiz günlerde

ihaleyi alan firma çalışanı ve şantiye
sorumlusunun da aralarında bulun-
duğu 3 kişi tarafından levye ve çekiç
darbeleriyle yıkıldı. Mahalle sakinleri
durumu polise bildirdi. Çalışmalar
savcılık kararıyla durduruldu.

Adli ve idari işlem başlatıldı

İBB Kültür Varlıkları Koruma Uygu-
lama ve Denetim Müdürlüğü teknik
elemanları da 2 Eylül günü yaptığı in-
celemede çeşmenin kuzeybatı cephe-
sinde duvarın bir bölümü ile hazne
tonozunun bir bölümünün yıkıldığını,
yıkılan kısımların sac levha ile kapatıl-
dığını, Abdussalah Sokaktaki duvarı-
nın bir bölümün metal paravanla
kapatıldığını tespit etti. İBB'nin ku-
rumsal kimliği ile bağdaşmayan, İs-
tanbul Kültür Varlıklarını Koruma

Bölge Kurulları onaylı projeye uygun
olmayan kusurlu çalışma durdurula-
rak söz konusu uygulama ile ilgili adli
ve idari işlemler başlatıldı.

Yeniden ihale düzenlenecek

Konu İBB tarafından Anıtlar Kuru-
lu'na iletildi. Kurul'un, 2863 sayılı
Kültür Varlıkları Koruma Kanunu
kapsamında suç duyurusunda bulun-
ması bekleniyor. İBB'nin de söz ko-
nusu firmanın sözleşmesini fesh
edeceği ve ihale yasaklısı firmalar lis-
tesine alınması için Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile yazışmalara başlayacağı
öğrenildi. Firma ile sözleşme fesh edi-
leceği için geçtiğimiz yıl düzenlenen
restorasyon ihalesi İBB tarafından re-
vize edilerek önümüzdeki günlerde
yeniden gerçekleştirilecek.

Ahmet Bağış
istifa etti

Ahmet Bağış istifasını sosyal
medya hesabından “Profesyonel
bir yönetim anlayışını umarak

kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım
İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün
itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum.”
başlığıyla yayımladığı bir dilekçe ile duyurdu.
Bağış istifasının nedenini ise şöyle belirtti:
“Üst yöneticinin kurumu birlikte yöneteceği
ekibi seçmesi konusunda yetki sahibi olması,
kurumun başarısı açısından son derece
önemlidir. İETT’de şahsımla birlikte yola
devam edilmesi iradesine karşılık yönetim
ekibimin belirlenmesi noktasında bana ge-
rekli alanın açılamadığını üzülerek müşahede
ettim. Bu durumun önümüzdeki süreçte ya-
ratacağı olumsuzlukları görmem, değerlerim,
iş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime
duyduğum saygı gereği 24 Kasım 2017’den
itibaren ifa etmekte olduğum İETT Genel
Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Sivas Kongresi’nin 100’ncü yılı
kutlamaları için geldiği Sivas’ta

Madımak Oteli’ni ziyaret etti. 
Kültür merkezine dönüştürülen 

binanın, girişindeki yaşamını 
yitirenlerin anısına düzenlenen

köşeye karanfil bırakan İmamoğlu,
"Bu tür kötü olayların hepimize

ders olmasını diliyorum" dedi

HEPIMIZE 
DERS OLSUN

Madımak’ı
ziyaret ederek
karanfil bırakan
İmamoğlu’na
Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç
da eşlik etti.

İstanbul
Büyükşehir

Belediyesi, eski
başkan Mevlüt Uysal
döneminde başlatılan
restorasyonu üstlenen
firmanın sözleşmesinin

feshedileceğini
açıkladı.

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış
görevinden istifa etti. Bağış, Mevlüt
Uysal döneminde vekaleten İETT
genel müdürlüğü görevine getiril-
miş, İmamoğlu da Bağış'la yola
devam etme kararı almıştı

Kimseye sıkıntı 
çıkarmadık
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şeno-
cak, "Biz hangi belediyeyi aldıysak oradaki
mevcut kadrolarla yola devam etmemizde
sıkıntı görmedik. Buna en yakın örneği de
bugün Çatalca Belediyesi'dir" dedi

AK PArti İstanbul İl Başkanı Bayram
Şenocak, Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner'i makamında ziyaret ede-

rek belediye personelleri ile pasta kesti. Belediye-
den ayrılırken basın mensuplarının soruların
yanıtlayan Şenocak, "Biz hangi belediyeyi aldıy-
sak oradaki mevcut kadrolarla yola devam et-
memizde sıkıntı görmedik. Buna en yakın örneği
de bugün Çatalca Belediyesi'dir. Çatalca Beledi-
yemiz geçmişte CHP zihniyetiyle yönetilen bir
ilçe belediyesi bugün belediye başkanımız mev-
cut kadrolarla, hiçbir değişikliğe gitmeden şu
anda buradaki yönetimini yapmış oluyor" dedi.

İşçi kıyımı yapmadık

Kendileri için belediyede çalışanların siyasi veya
dünya görüşünün önem arz etmediğini de söz-
lerine ekleyen Şenocak, "Parti geleneğimizde bu-
güne kadar hep böyleydi. Geçmişte Sayın
Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğu
zamandan bugüne kadar gelen zaman dilimi
içerisinde hükümetimizde, diğer noktalarda, hiç-
bir dönemde işçi kıyımına müracaat etmedik.
Özellikle bugün Büyükşehirde yaşananlara bak-
tığımızda oradaki binlerce insanın iş akdinin
sona erdirilmesi sadece bir mesaja dayandırıla-
cak kadar basit bir olay değildir. Orada çalışan
her bir kardeşimiz, arkadaşımızın belki yarın dü-
ğünü olacak. Doğumu olacak, çocuğu rahatsız
olan insanlara denk geldik. Önümüzdeki hafta
okullar açılacak. Eğitim hayatına başlayacak
olan yeni çocuklarımızın geleceğiyle alakalı belki
aileleri planlamalar yapmıştır. Onun için tek
mesajda insanların hayallerini yıkacak bir hale
getirmemek lazım. Seçimden önce malum bele-
diye başkanı neyi söylüyordu? 'İstanbul'u kucak-
layacağız. 16 milyonla beraber yöneteceğiz.'
Sevgi pıtırcıklığı vardı biliyorsunuz. Hani yöne-
tim anlayışınız, insana değer verme anlayışınız?"
diye konuştu.

Sözünüzü tutun

"Bu zihniyetin geçmişten bugüne zaten yönetim
anlayışları hep buydu" diyen Şenocak, "Ben
özellikle şunu söylemek isterim ki, insanlara ver-
diğiniz sözleri yerine getirin. Ben oradaki kar-
deşlerimizin, iş akdi sona eren kardeşlerimizin
hukuk çerçevesi içerisinde sonuna yanında ola-
cağımızın altını çizmek isterim" şeklinde ko-
nuştu. Bayram Şenocak, " Belediyelerimizin
içerisinde emekçi kardeşlerimizin dünya görüşü,
siyasi görüşü bizim için bir önem arz etmez. So-
nuçta bunlar bir emek veriyor, emeklerinin karşı-
lığını alıyor. İnsan odaklı bakmamız lazım bu
işe. Burada seçim sürecinde yapmış oldukları it-
tifak anlaşmaları, buraları, birilerine vaatleri...
Herhalde anladığımız kadarıyla bu vaatleri bir
şekilde hayata geçirmeye gayret edecekler. Ama
olur ki kendi aranızda yapmış olduğunuz, vic-
danlara da sığmayacak ittifak anlayışlarını, in-
sanların da geleceğini mahvederek hayata
geçirmeye çalışmayın" ifadelerini kullandı. DHA
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www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

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

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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SuRIYe’De
NeLeR OLAcAK?
N tv.com.tr'den Deniz Kilislioğlu'nun

haberine göre ilerleyen günlerde
Suriye'de meydana gelecek geliş-

meler birçok yeniliğe de gebe. 20 aydır
devam eden Suriye Anayasa Komitesi mü-
zakelerinde sona gelindi. Komiteyi oluştura-
cak 150 kişilik aday listesinde 149 isim
üzerinde uzlaşı var. Sadece 1 isim üzerinde
görüş ayrılığı kaldı. Türkiye'nin itirazı daha
öncekiler gibi o ismin de YPG ile irtibatlı ol-
ması. İkinci görüş ayrılığı ise komitenin
görev tanımı. Yani komite yeni bir anayasa
mı yazacak, yoksa 2012'de Esad yönetimi-
nin hazırladığı anayasayı revize mi ede-
cek?... Tüm konularda mutabakat
sağlanırsa hedef 16 Eylül'de Ankara'da ya-
pılacak Türkiye-Rusya-İran liderler zirve-
sinde komitenin kuruluşunu ilan etmek.
Tarih 30 Ocak 2018’di. Suriye’nin geleceğini
belirleyecek Anayasa’nın yazılması için
Anayasa Komitesi kurulma kararı o tarihte
Soçi’de alınmıştı. Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin’in ev sahipliği yaptığı kon-
grede alınan o karara göre, anayasayı yaza-
cak komite için 150 aday isim belirlenecek
ve 150 isim arasından 50 kişilik “Anayasa
Yazım Komitesi” oluşturulacaktı. Suriye
hükümetinden 50, Suriye muhalefetinden
50 ve iki tarafla da bağlantısı olmayan Suri-
yeli sivil toplum örgütü temsilcilerinden 50
kişilik liste sunulacaktı. Yine mutabakata
göre, bu üç listenin tamamında da üç ga-
rantör ülke Türkiye, Rusya, İran’ın onayı
olacaktı.

6 ay öncesine vurgu

Yaklaşık 6 ay önce, muhalefet tarafıyla Su-
riye rejiminin listesi hazırdı ama üçüncü lis

tede, yani sivil toplum örgütlerinden seçi-
lecek 50 isimde görüş ayrılıkları vardı
ve bunlar bir türlü aşılamıyordu.
İsim isim müzakere edildi. Örne-
ğin, geçen Aralık ayında ma-
sada hala altı isim
konusunda görüş ayrılığı
vardı. Türkiye bu altı isme,
PKK’nın Suriye kolu
PYD’nin silahlı kanadı
YPG ile irtibatlı oldukları
gerekçesiyle itiraz edi-
yordu.

Mubataka engel tek
isim kaldı

10 aylık müzakerelerle, üze-
rinde uzlaşmaya varılamayan
altı isim teke düşürüldü. Artık
masada “uzlaşılamayan” tek bir
isim var. Ağustos ayında Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu durumu
açıklamıştı. Yetkililer o “ihtilaf”lı isimle ilgili
ayrıntı vermedi ama yukarıda belirttiğimiz
gibi Türkiye’nin itirazı, bu ismin PKK’nın
Suriye kolu PYD’nin silahlı kanadı
YPG’nin ağırlığını oluşturduğu Suriye De-
mokratik Güçleri’yle irtibatlı olması. Tür-
kiye, bu ismin de listeden çıkartılması
yönünde telkinlerini sürdürüyor. Eğer
Rusya bu konuda ikna olursa, 3 liste ve
toplamda 150 ismin tamamının üzerinde
uzlaşma sağlanmış olacak ve komitede ye-
ralacak isimlerle ilgili sorunlar tamamen
aşılmış olacak.

Komite nasıl işleyecek?

21 aylık müzakerede sadece isimler değil, 

Anayasa Ko-
mitesinin nasıl çalışacağına ilişkin görüş
ayrılıkları da vardı. Örneğin komitenin baş-
kanı kim olacak, eşbaşkanlık sistemi olacak
mı, kararlar nasıl alınacak, komitenin görev
tanımı ne olacak gibi başlıklarda sorunlar
vardı. Müzakereler sonucunda bu konula-
rın pek çoğunda mutabakata varıldı. Gör-
üştüğümüz kaynaklar, hem ihtiyatlı bir dil
kullanmak hem de sürecin tamamlanmadı-
ğını gözönünde bulundurarak, gelinen nok-
tayı ‘Geçici mutabakat’ diye ifade ediyorlar.
Öyle de olsa bugüne kadar görüşmeleri ki-
litlemiş pek çok dikenli konunun aşıldığı or-
tada. Bunlardan ilki, komitenin başkanlığı.

Esad hükümeti uzun süre komitenin baş-
kanlığını rejimden birinin yürütmesi gerek-
tiği konusunda ısrarlıydı. Muhalefet ise
bunu en başından bu yana reddediyordu.

Edinilen bilgilere göre, eşbaşkanlık ko-
nusunda uzlaşıldı. Yani Anayasayı ya-
zacak komiteye Suriye hükümetinden
ve muhalefetinden birer kişinin baş-
kanlık etmesi konusunda uzlaşı var.
Bir diğer uzlaşmazlık konusu, ka-
rarların nasıl bir çoğunlukla alına-
cağı idi. Bu konuda da oran yüzde
75 olarak belirlenmiş durumda.
Yani bir maddede, yüzde 75 ora-
nında uzlaşı sağlandığı anda madde

kabul edilmiş sayılacak.

Anayasayı 45 kişi yazacak

Soçi mutabakatına göre, BM Suriye Özel
Temsilcisi ( Ocak 2018’de Stefan De Mis-
tura’ydı, Ocak 2019’dan bu yana Geir Pe-
dersen) üç listeden yani 150 kişilik isim
listesinden , anayasayı yazacak 50 kişiyi be-
lirleyecekti. Edinilen bilgilere göre, üç ülke (
Türkiye-Rusya- İran), rejim- muhalefet ve
Birleşmiş Milletler (BM) o komitenin 45 ki-
şiden oluşmasında da mutabakata vardı.

Aşılamamış bir konu

Ancak masada hala uzlaşmazlık konusu
“Anayasa Komitesi”nin görev tanımı ne
olacağı... Yani o komite yeni bir anayasa mı
hazırlanacak, yoksa 2012 yılında Esad yö-
netiminin hazırladığı ve rejimin kontrolü al-
tında referanduma sunulan anayasanın
revize edilip edilmeyeceği... Bu konuda da
hala bir uzlaşma yok. Taraflar müzakere-
lerde bunu aşmaya çalışıyor.

Gelinen aşamada, eğer Türkiye’nin itiraz ettiği o bir isim
ve Anayasa Komitesi’nin görev tanımındaki görüş ayrılıkları
da aşılabilirse bu düzenlemelerin tek bir paket halinde bir

‘son onay’a ihtiyacı var. Suriye Rejimi, Suriye Muhalefeti, As-
tana sürecinin üç garantör ülkesi Türkiye, Rusya ve iran ile BM
Temsilcisi Geir Pederson’un madde madde varılan mutabakat-
lara son bir kez de, bu kez “paket halinde” onay vermesi gere-

kiyor. Ankara’nın hedefi, 16 Eylül’de Ankara’da yapılacak
Türkiye-Rusya- İran üçlü zirvesine kadar nihai noktaya
ulaşıp, Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulduğunu dün-

yaya resmen ilan etmek. Eğer bu olamazsa, Eylül
ayı sonuna doğru New York’ta yapılacak BM

Genel Kurulu’nda bu hedefe ulaşmaya
çalışacaklar.

Hedef 
16 eylül’deki zirve

20 aydır devam eden Suriye Anayasa Komitesi müzakelerinde sona gelindi. Komiteyi oluşturacak 150 kişilik aday listesinde 149 isim üzerinde
uzlaşı var. Sadece 1 isim üzerinde görüş ayrılığı kaldı. Türkiye'nin itirazı daha öncekiler gibi o ismin de YPG ile irtibatlı olması. İkinci görüş ayrılığı
ise komitenin görev tanımı. Yani komite yeni bir anayasa mı yazacak, yoksa 2012'de Esad yönetiminin hazırladığı anayasayı revize mi edecek? 

İngiliz başbakan zora geldi
Yüksek Mahkeme, yaklaşık
70 milletvekili, lord ve sivil top-
lum temsilcisinin Johnson’ın

İngiliz parlamentosunu 5 hafta tatil etme
kararının iptali için açtığı davada kararını
verdi. Mahkeme, Johnson’ın kararının
yasalara aykırı olmadığına hükmetti. Ka-
rarda, Johnson’ın parlamentoyu tatil
etme kararının hukuki değil siyasi nitelikte
olduğu, bu nedenle de mahkeme tarafın-
dan iptal edilemeyeceği belirtildi. John-
son'ın kararına tepki gösteren eski
başbakanlardan John Major'ın da müda-
hil olarak katılacağı benzer bir davanın
yarın da Londra'da görülmesi bekleniyor.
Başbakan Johnson, geçen hafta parla-
mentoyu 9 Eylül-14 Ekim tarihlerinde
tatil etme kararı almıştı. Johnson bu adı-
mıyla milletvekillerine anlaşmasız Brexit'i
önleyecek yasa çıkarmak için yeterli za-
manı bırakmamayı hedefliyordu. Parla-
mentoyu tatil kararı muhalefet partileri
tarafından "darbe" diye nitelendirilirken,
hafta sonunda İngiltere'de 30'dan fazla

kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.

Parlamentoda kritik gün

Ancak Avam Kamarasında, parlamento
gündemini belirleme yetkisini hükümet-
ten alıp milletvekillerine veren teklif, dün
akşam 301'e karşı 328 oyla kabul edildi.
Johnson, dün parlamentoda yapılan
kritik oylamada muhalefet partile-
riyle hareket eden 21 milletveki-
lini Muhafazakar Partinin
parlamento grubundan ihraç
etti. Muhalefet partileri
bugün parlamentonun alt
kanadı Avam Kamarasın-
dan ülkenin AB’den anlaş-
masız ayrılmasını önleyecek
bir yasa tasarısını geçirmeye
çalışacak. Çıkarılacak yasa-
nın, İngiltere ile AB arasında
bir Brexit anlaşmasına varıla-
maması halinde hükümeti
AB'den yeni bir erteleme iste-
meye mecbur bırakacak şekilde

formüle edilmesi bekleniyor. Başbakan
Johnson, dünkü oylamanın ardından
yaptığı konuşmada, parlamentonun an-
laşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkar-

ması

halinde ülkeyi erken seçime götürmek için
bir teklifi parlamentoya sunacağını açık-
ladı.

Süreç nasıl işliyor?

Başbakan Johnson, 31 Ekim'de anlaşma
olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den
ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile
vardığı Brexit anlaşması parlamen-

toda 3 kez reddedilmişti. Johnson,
May'in istifa kararı almasının ar-
dından Muhafazakar Partinin
yaklaşık 150 bin üyesinin oyla-
rıyla başbakanlık görevine se-
çilmişti. İngiliz parlamentosu,
29 Mart'ta gerçekleşmesi gere-
ken anlaşmasız Brexit'i yasa çı-
kartarak engellemiş, hükümet
AB'nin de onayıyla Brexit'i 31

Ekim'e ertelemişti. İngiltere,
2016'daki referandumda yüzde

48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den
ayrılma kararı almıştı.

İskoçya Yüksek Mahkemesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararının iptali için yapılan başvuruyu reddetti

İran üçüncü
adımı atacak
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri ile yaptıkları görüşmelerde bir 
neticeye ulaşamadıkları için nükleer anlaşmadaki 
taahhütlerini azaltma doğrultusunda bugün ya da
yarın üçüncü adımı ilan edeceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen 
ay Haim Katz'ın istifasıyla boşalan Refah ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na kendisini atadı

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan
açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu top-
lantısında konuşan Ruhani, ülkesinin

nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmayla ilgili
değerlendirmelerde bulundu.AB ile yaptıkları mü-
zakerelerde ihtilaflı birçok önemli konuyu çözdük-
lerini, daha önce anlaşmazlık bulunan konuların
20 iken şimdi 3'e düştüğünü savunan Ruhani,
"İran, AB ile nihai sonuca ulaşamadığı için nükleer
anlaşmadaki taahhütlerini azaltmayla ilgili üçüncü
adımın ayrıntılarını bugün ya da yarın ilan edecek
ve onu uygulayacağız." dedi. Ruhani, AB ile bugün
ya da yarın bir neticeye varmalarının uzak ihtimal
olduğuna dikkati çekerek, daha önce attıkları
adımların ardından yaptıkları müzakerelerde bir
neticeye ulaşamadıkları için üçüncü aşamaya geç-
tiklerini aktardı.

Gerekeni yapıyoruz

Üçüncü adımdan sonra da anlaşmanın taraflarıyla
görüşmeye devam edeceklerini ve müzakere yolu-
nun açık olduğunu dile getiren Ruhani, şunları
söyledi: "Üçüncü adım çok sarsıcı olmayacaktır
fakat Atom Enerjisi Kurumu için çok önemlidir ve
faaliyetlerine özel bir sürat kazandıracaktır."İran
Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi
de yeni adımı belirle-
nen sürede atacakla-
rını AB ülkelerine
bildirdiklerini kayde-
derek, Fransa ile yak-
laşık bir buçuk aydır
sürdürülen görüşme-
lerin iyi ilerlediğini ve
bir sonuca ulaşınca
açıklanacağını ifade
etti. Vaizi, Fransa ve
AB ülkelerinin atılan
adımlardan geri
dönüş için kendileriyle
müzakere halinde ol-
duğunu ve bir-iki
hafta içinde bazı
somut gelişmelerin
olabileceğini belirtti.

Bakanlığa 
kendisini atadı!

Hükümetten, İsrail Meclisine gönderi-
len resmi yazıda, 16 Ağustos'ta hakkın-
daki yolsuzluk ve görevi kötüye

kullanma iddialarının ardından Katz'ın istifasıyla
boşalan Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
Netanyahu'nun kendisini atadığı belirtildi. Başba-
kan Netanyahu, Refah ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığına kendisini atayarak kabinede dördüncü
koltuğun da kontrolünü eline aldı.

Bir değil iki değil

Bu atama öncesinde Netanyahu, Başbakanlık gör-
evinin yanı sıra Savunma, Sağlık ve Diaspora
olmak üzere üç bakanlık koltuğunu elinde bulun-
duruyordu. Netan-
yahu hükümetinin
abluka altındaki
Gazze Şeridi'ne yöne-
lik politikasına tepki
olarak Avigdor Liber-
man geçen yıl kasım
ayında Savunma Ba-
kanlığından istifa
etmiş, İsrail Başba-
kanı bu göreve de
kendisini atamıştı. İs-
rail'de bir Bakan veya
Başbakan'ın birden
çok bakanlık koltu-
ğunu elinde tutması-
nın önünde yasal
engel bulunmuyor.

Venezuela ile Kolombiya arasında
son günlerde tırmanan gerilim sürüyor.
İki ülke liderleri arasındaki söz düello-

sunda son açıklama Venezuela Devlet Başkanı
Nicolas Maduro'dan geldi. "Kolombiya barış is-
temiyor" diyen Maduro sınırda tatbikat başlattı.
Kolombiya'da 30 yıldan uzun süre gerilla savaşı
veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri hükü-
metin barış anlaşmasının hükümlerini yerine ge-
tirmediğini iddia ederek yeniden silahlanacağını
iddia etti. Kolombiya yönetimi kısa adı "FARC"
olan örgütün komutanlarına Venezuela'nın ev sa-
hipliği yaptığını ileri sürdü. Venezuela Devlet
Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın Vene-
zuela'ya saldırmak için bahane aradığını iddia
etti. Maduro orduya sınır boyunca alarm seviye-
sinde olunması talimatı verdiğini söyledi. Vene-
zuela ordusu 10-29 Eylül arasında Kolombiya
sınırındaki kentlerde tatbikat yapılacak.

Maduro gerginliği
tırmandıracak

DÜĞÜM
YAKINDA

ÇÖZÜLÜYOR

İran, Türkiye ve Rusya’nın
liderleri Suriye’deki yeni
düzen öncesi bir
araya gelecek.

Recep
Tayyip
Erdoğan

Vladimir
Putin

Hasan
Ruhani

Binyamin
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Boris
Johnson
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 OTOYOL

10 HARFLİ
 ESİRGENMEK
 İNATLAŞMAK

 KARDEŞGİBİ
 KRALİÇELİK

Soldan Sağa:
1. Kraliçe. - Ahşap yapılarda ağaç iskeletin temel parçaları. 2. 
Fidan, yeni dikilmiş fidan. - Hristiyanlığın sembolü sayılan ve 
birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istav-
roz. 3. ... Yarim (1974 yapımı Orhan Aksoy’un sinema filmi). 4. 
Muvazene, balans. 5. Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiş-
tirmek için maddi veya manevi bir çıkar karşılığı varılan anlaş-
ma. - İsi olan, islenmiş, is bulaşmış. 6. Rey. - Belgeler, vesikalar. 
7. Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma. - Uğurlu, hayırlı, iyilik 
getiren. 8. Umacı. - Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan res-
samlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen 
ad. 9. Maskara. - Gelecek.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Davranış, tavır. - “... Nebahat” (21 Temmuz 2017’de kaybet-
tiğimiz,  sinema ve tiyatro oyuncusu Sezer Sezin’in canlandır-
dığı erkeksi karakter). 2. Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog. 
3. Nan, nanıaziz. - Yarım olmayan, bütün, eksiksiz. 4. Maddi 
karşıtı. 5. Türk mûsikisinde eskiden kullanılan telli sazlardan 
biri. Kanuna benzeyen ve dik tutularak çalınan saz. - Erbap. 6. 
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü. 7. Türk Haberler 
Ajansı. - Yıldırım. 8. Sakatlık. 9. Görüş, anlayış biçimi. - İki 
taraf arasında yapılmış.
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Soyadı-Adı(Unvanı) Vergi K.No Adres Vergi Dönemi Verginin Nevi Cezanın Nevi Vergi Toplamı Ceza Toplamı

İLHAN EMRE 3340844294 YURTDIŞI 201301201312 GMSİ V.ZİYAI CEZ. 16.314,20TL 16.314,20TL

ŞEMSETTİN ERDEM 3450063712 YURTDIŞI 201301201312 GMSİ V.ZİYAI CEZ. 5.971,11TL 5.971,11TL

FİKRİ ERDOĞAN 3480043503 YURTDIŞI 201301201312 GMSİ V.ZİYAI CEZ. 7.731,37TL 7.731,37TL

AHMED KIZILASLANOĞLU 5600098397 YURTDIŞI 201301201312 GMSİ V.ZİYAI CEZ. 30.964,47TL 30.964,47TL

"Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü  Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbar-
nameler  bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak
bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile
kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın so-
nunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1046442)

ıSTANBuL TeK 
heyKeLe Sığdı
E ğitim için 41 yıl önce geldiği İstanbul'a

aşık olan Bulgar kökenli sanatçı Maria
Kılıçoğlu, yerli ve yabancı birçok sanat-

çının eserinin yer aldığı, bu yıl üçüncüsü ger-
çekleştirilen "Artweeks@Akaretler" projesi
kapsamında düzenlenen sergiye İstanbul sev-
gisini anlattığı heykeliyle katıldı. Galata Ku-
lesi, Kız Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet
Camii, köprüler, martı ve kedi gibi İstanbul'un
sembollerini yaklaşık bir yılda tamamladığı
heykelinde toplayan Kılıçlıoğlu, yaptığı açıkla-
mada, 41 yıldır Türkiye'de yaşamaktan büyük
mutluluk duyduğunu söyledi. O dönem ismi
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite-
si'ni kazanınca hayatında yeni bir sayfa açıldı-
ğını dile getiren Kılıçlıoğlu, "Ben çok şanslı bir
sanatçıyım. Çünkü İstanbul'a çok genç yaşta
geldim. Akademi okudum. Ailem Paris, Avru-
pa'nın diğer şehirleri ve Rusya ile sürekli ilişki
halindeydi. Ame ben hep derim ki batı benim
için bir anne, ama Türkiye bir baba gibi. Bu-
rada büyüdüm. Burada okudum. Burada var
oldum." diye konuştu.

Tarih kokan şehir

Kılıçlıoğlu, üniversiteyi bitirince İstanbul'da
kalmaya karar verdiğini belirtti. "Ben İstan-
bul'a aşığım. Bu heykel benim hayatımda bir
sembol ve simge. Bir anlatım. Bu şehir sır-
larla dolu ve işin içinde mitoloji de var. Bu
şehir katman katman tarih kokuyor. Su içinde
ve tertemiz bir enerjisi var. Aynı zamanda bir

tanrıça portresi var. Ben onu görüyorum.
Orhan Veli şiirleri ve Bedri Rahmi'nin İstan-
bul anlatımları benim için çok önemli. Orhan
Veli'nin şiirleri bana çok ilham verdi. Onun
tabiriyle insan kapalı gözlerle dünyayı seyre-
derse sakin bir şekilde tüm sahneleri görür,
rüzgarı ve kedileri hisseder, kuşların seslerini
duyar. Ben gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyo-
rum. İstanbul çok detaylı bir şehir. Bir sem-
bolü de yok. Kız Kulesi mi Galata Kulesi mi
sembol olsun diye hep
düşündük. O
kadar zen-
gin bir
şehir
ki. O

kendi başına bir sembol. Ben de heykelimle
bir sembol yapmak istedim. İstanbul 3 impa-
ratorluğun torunlarının şehri, yani biz onun
torunlarıyız. Bütün dünyanın gözü İstan-
bul'da. Napolyon 'İstanbul ölümsüzdür. Eğer
benim şehrim olsaydı dünyanın merkezi ya-
pardım.' diyor. Onun şehrinin olması gerek-
miyor çünkü İstanbul'un kendisi bir merkez."

İntikam alan bir yer

İstanbul'un kadim bir şehir olarak binlerce
yıllık geçmişe sahip olduğunu ve kültürlerin
başkenti olduğunu belirten Kılıçlıoğlu, "Bu

şehrin bir anne tarafı var. Herkesi kucakla-
yıcı bir şehir. Hayvanını, kuşunu her şe-

yini kucaklıyor. Her türlü ırkı da
kucaklıyor ama intikam da alıyor. 
Birisi onu bozarsa kendini yeniliyor
ve intikamanı alıyor. "dedi.
HABER MERKEZİ

Bulgar kökenli sanatçı Maria Kılıçlıoğlu, “Aşkım” dediği İstanbul'un
Galata Kulesi, Kız Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet Camii, köprüler,
martı ve kedi gibi birçok sembolünü tek heykelde buluşturdu

Kılıçlıoğlu, heykelindeki sembolik ögelere ilişkin
de "Galata Kulesi var. Burası İstanbul'un en yüksek
yeriydi tarihte. Kuşlar var. Biliyorsunuz martı İstan-
bul'un simgesi, ama kargaları da unutmamak gereki-
yor. Kediler zaten İstanbul'un sembolüdür. Fakat
herhangi bir kedi değil tekir cinsi sembolüdür. Ayrıca

vapurların da İstanbul'da yeri ayrıdır. Sultanahmet ve
Ayasofya da bambaşka öneme sahiptir. Ben bunla-
rın hepsini birleştirdim." ifadelerini kullandı.
Artweeks@Akaretler projesi kapsamındaki eserler
Akaretler Sıraevler'de 22 Eylül’e kadar ücretsiz ziya-
ret edilebilecek.

GALATA KuLeSİ BİR BAŞKA

Annelik film oldu
Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Aslı" filmini

yazıp yöneten Semih Kaplanoğlu, modern dünyada kadın ve anne olmanın yarattığı açmazlara odaklanan
filmde, anne-bebek ilişkilerine değindiğini belirterek, "Bebek anne ile kendisini bir zannetmektedir. Bu filmin

temelinde, aslında bu anlamdaki ayrılığın, diğer bir deyişle görünmez bağlılığın hikayesi var” dedi
"BAğlılık Üçlemesi"nin ilk halkası ola-
rak hayata geçirdiği yeni filmi 20 Eylül'de
vizyona girecek olan Kaplanoğlu, filmin
hikayesini ve Oscar yolculuğunu yaptığı
yazılı açıklamayla değerlendirdi.
Açıklamasında, bir önceki filmi "Buğ-
day"ın 5 yılda tamamlandığını aktaran
Kaplanoğlu, "Buğday'ı bitirir bitirmez, bu
süreçte birçok hikaye biriktirdiğimi fark
ettim. Buğday'ın aynasından dünyaya
bakmak, insana bakmak bana pek çok
şey çağrıştırdı. Özellikle günümüz insanı-
nın çelişkileri, dışıyla içinin barışık olma-
ması, söylediğiyle yaptığının birbirini
tutmaması, düşünce, eylem ve kalp ara-
sında açılan mesafeler bana birçok hi-
kaye yazdırdı." ifadelerini kullandı.

Modern hayat vurgusu

Bir çoğunun senaryosu tamamlanmış
ondan fazla öyküsü olduğuna değinen
Kaplanoğlu, şu değerlendirmelerde bu-
lundu: "Nasip olursa hepsini çekmek
isterim tabii. 'Aslı' filmi de bunlardan
bir tanesi. Bu senaryoyu yazarken
aklımda en yakınımdaki annele-
rin, genç annelerin yaşa-
dıkları meseleler vardı.
Bebekle birlikte yaşa-
manın getirdiği zorluk-
lar, iş hayatı, işe dönme
isteği ya da isteksizliği,
çocuğa ayrılan zamanın
giderek azalıyor olması…
Bununla birlikte yaşlılardan,

büyük anneler, babaanneler, anneanneler
ve dedelerden ayrı yaşama tercihlerimiz
nedeniyle artık çalışan anneler bebekleri
bakıcılara ya da kreşlere bırakmak zorun-
dalar. Her durumda da aslında bir şe-
kilde gözleri arkada kalıyor. Bebek ve
anneyi birbirinden ayıran modern hayat,
sanırım hem annede hem de bebekte
travmalar yaratıyor."

Sıradan bir bağ değil

Kaplanoğlu, İngiliz psikolog Adam Phil-
lips'in "Bebek sütten kesildiği anda ayrı
bir vücuda sahip olduğunu anlar" sö-
zünü hatırlatarak, "Bu, bebek için en
büyük travmadır. Çünkü bebek anne ile
kendisini bir zannetmektedir. Bu filmin
temelinde, aslında

bu anlamdaki ayrılığın, diğer bir deyişle
görünmez bağlılığın hikayesi var. 'Aslı',
'Bağlılık' adını verdiğim üçlemenin de ilk
filmi. İkincisi 'Hasan' ki şu an onun çe-
kimlerindeyim. Bağlılık Üçlemesi’nin hi-
kayelerini ana karakterler üzerinden
kuruyorum. Sıradan, bildiğimiz, çok ya-
kınımızda olan, hatta kendimizin hikaye-
lerini anlatıyoruz. Yaşadığımız ve
yaşamakta olduğumuz anın, olayların
gerisindeki gerçekliği ve bizi birbirimize
bağlayan görünmez bağları görmeye ça-
lışıyorum." ifadelerine yer verdi.

İlk dijital film

Filmin hazırlık ve çekim aşamasının 7 ay
sürdüğüne işaret eden yönetmen, şunları

kaydetti:
"Aslı filmi benim ilk dijital fil-

mim. Bundan önceki filmlerim
hep 35 milimetre çekilmişti.
Açıkçası benim için teknik an-
lamda bilinmezliklerle dolu
bir süreçti. Birçok yeni şey
öğrendim. Öte yandan filmin
tamamına yakını pencereleri
reel mekana bakan bir pla-
toda çekildi. Bu da benim
için bir ilkti. Bununla birlikte
7 aylık bir bebekle (Almina
Kavcı) çalışmak, beraber
olmak da benzersiz bir de-
neyimdi benim için. Çok ke-
yifliydi diyebilirim” şeklinde

konuştu.

ismeK eğitimde
marka oluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK,
2019-2020 döneminde 327 farklı branşta
800'e yakın programda eğitim verecek

İBB açıklamasına göre, 2019-2020 eği-
tim yılı için başvurular, 9-13 Eylül tarih-
lerinde internet üzerinden

gerçekleştirilebilecek. İSMEK, 23. yılında İstanbullu-
lara daha kapsamlı ve nitelikli bir eğitim programı
sunmaya hazırlandı. İstanbulluların beceri düzeyle-
rini ve mesleki yetkinliklerini güçlendirmeyi amaçla-
yan kurslarda, her yaştan, her toplumsal kesimden
İstanbullunun beğeni ve taleplerine yönelik içerikler
hazırlandı.

Yarın kritik gün

Türkiye'nin en yaygın mesleki eğitim kurslarına katıl-
mak isteyenler, başvurularını 9 Eylül'den itibaren
kursiyer.ismek.ist adresi yoluyla internet üzerinden
gerçekleştirebilecek. 2019-2020 eğitim döneminde
açılacak programların bilgileri de yine aynı sitede 5
Eylül 2019 Perşembe günü yayınlanacak. Bu yıl nite-
likli bir içeriğe ve geniş bir yelpazeye sahip olma-
sına daha çok özen gösterilen İSMEK eğitimleri,
kontenjanlar çerçevesinde bütün İstanbulluların baş-
vurularına açık.

ABD ve İspanya başta olmak
üzere 4 yıldır farklı noktalarda
gerçekleştirilen festivale bu yıl

Türkiye ev sahipliği yapıyor. Kadıköy Bele-
diyesi'nin desteklediği 1. Uluslararası Kadın
Yönetmenler Kısa Film Festivali’nde, kadın
kısa filmcileri teşvik etmek, sayılarının ve
üretimlerinin artmasına katkıda bulunmak,
dünyanın her yanından kadın yönetmenleri
bir araya getirmek, dünyadan ve Türki-
ye’den nitelikli kısa filmleri seyirci ile buluş-
turmak amaçlanıyor. Festival programında
kadınlar tarafından çekilen toplam 49 film
gösterilecek. Farklı bakış açılarına ve hikâye-
lere sahip kadınların çektiği 30 finalist filmin
yer aldığı festivalde ulusal ve uluslararası
kategoride seçilecek birer filme ‘en iyi film
ödülü’ verilecek. Ödül alacak filmleri
oyuncu Bennu Yıldırımlar, görüntü yönet-
meni Meryem Yavuz, yönetmen Çağrı Vila
Lostuvali ve yönetmen Ceylan Özgün Özçe-
lik’ten oluşan jüri belirleyecek.
Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra
Önder Yaycıoğlu ve Ayçe Abana ile kısa
filmde profesyonel oyuncularla çalışma
atölyesi ile “Mahallemizin Kadınları Sinema
Yapıyor” adlı atölye ve söyleşi yer alıyor.
Festivalde Kameralı Kadınlar
Türkiye(WMC) ile birlikte senarist Pınar
Bulut'la senaryo yazımı üzerine söyleşi dü-
zenlenecek. Yönetmenliğini Kibar Dağla-
yan’ın yaptığı, 2011 yılında hayatını
kaybeden şair Didem Madak’ı anlatan
‘İçimdeki Yolculuk’ adlı belgeselin ilk göste-
rimi de sinemaseverleri bekliyor.

Kadıköy’de 
sinema
günleri

SANATSAL
BİR İŞ

İstanbul heykelini
gören vatandaşlar,

“Ortaya çok sanatsal
bir iş çıkmış. Tebrik

ederiz” diye konuştu.
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Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında
Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıkla-
rına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiri-
len antrenmana ilk olarak salonda core akti-

vasyon hareketleri yapıldı. Daha sonra Jupp
Derwall Antrenman Sahası'nda koordinasyon
çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana
bölümünde ise interval koşunun ardından
topla aerob çalışmalar üzerinde duruldu. An-

trenman, yenilenme koşusu ve soğuma hare-
ketleri sonrası tamamlandı. Yeni transferler
Radamel Falcao, Taylan Antalyalı ve Mario
Lemina antrenmana katıldı. Milli takım da-
vetleri alan Fernando Muslera, Younes Bel-
handa, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin
Andone, Mustafa Kapı, Atalay Babacan,
Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Steven
Nzonzi antrenmanda yer almadı. 

2 020 yolunda destek vermek için dü-
zenlenen özel günde sponsorlar ile bu-
luşmaktan dolayı mutluluk

duyduklarını ifade eden Nihat Özdemir,
"Sponsor ailemizle milli takımımızı bir araya
getiren bu etkinliğimiz, 2020 Avrupa Şampi-
yonası'nı hedefleyen takımımıza da moral ola-
caktır. Futbolda özellikle Uluslararası
başarıların formülü, güçlü markaların spora
verdiği destekten geçiyor. Bu nedenle siz de-
ğerli sponsorların destekleri bizler için çok
önemlidir. Federasyon olarak hedefe koşarken

iş ortaklarımızın tecrübeleri, deneyimleri ve
heyecanları bizlere büyük güç katıyor ve yük-
sek hedefler çizmemizi sağlıyor. Sizlerin katkı-
larıyla Türk futbol ekonomisi Avrupa'da
önemli bir noktaya geldi. Bugün futbol değeri-
mizi milyar Dolar'larla ölçüyoruz. Federasyo-
numuz alanında büyük ve öncü markalarla
işbirliği yapıyor. Bundan da çok mutluyuz.
Birçok sponsorumuzla 10 yılın üzerinde, 15,
20 yıla varan birlikteliğimiz var. Ailemize son
dönemde katılan sponsorlarımızla da birlikte
uzun dönem yürüyeceğimize inanıyoruz" dedi.

Her takıma kafa tutabiliriz

TFF Başkanı Özdemir, birliktelikten kazananın
her zaman Türk futbolu olduğunun altını çize-
rek, "Bizler, desteklerinizi sportif başarıya dön-
üştürmek ve turnuvaların vazgeçilmez bir
temsilcisi olmak istiyoruz. Tecrübeli hocamız
ve her takıma kafa tutabilecek genç bir jeneras-
yonumuz var. Özlenen başarılara sporcuları-
mızın özverisiyle uzanacağımızı
düşünüyorum. A Milli Takım ile inşallah
2020'ye katılma coşkusunu birlikte yaşayaca

ğız. 2020 yolunda bir başka maceramız, A
Milli Takımımız'ın İstanbul'a dönüşü olacaktır.
Önümüzdeki 3 ay içinde Andorra, Arnavutluk
ve İzlanda maçlarımızı İstanbul'da oynayaca-
ğız. Tüm taraftarlarımızı takımımızı destekle-
meye davet ediyorum. Değerli futbolcu
kardeşlerim, 2020 yolunuz açık olsun, şansınız
bol olsun, Allah yardımcınız olsun. Türk fut-
boluna değerli katkılarda bulunan tüm spon-
sorlarımıza, bizleri kırmayıp buraya gelen tüm
davetlilerimize ve basın mensuplarına, teşek-
kür ediyorum" diye konuştu. DHA

FALCAO SAHAYA ÇIKTI!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sponsorlar marka 
tamsilcileri ile Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve
Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. A Milli Takım Teknik

ekibi ile futbolcuların da bulunduğu organizasyonda
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir

açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Milli takımımız hem
genç hem de de tecrübeli bir takım” dedi
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Spor için 38 milyon!
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Şırnak'ta toplam yatırım 
maliyeti 38 milyon lirayı bulan gençlik merkezleri, yüzme havuz-
ları, futbol ve basketbol sahaları yapılacak. 17 ilçe belediyesinde 
hizmete sunulacak olan yatırımların sözleşmesi Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalandı
Gençlikve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Şırnak'taki 14 ilçenin be-
lediye başkanları ile bir araya
geldi. Bakanlık merkez binada
yapılan görüşmede Şırnak'a
gençlik ve spor alanında yapıla-
cak yatırımlar ele alındı. Yapılan
değerlendirmeler neticesinde
Şırnak'a toplam yatırım mali-
yeti 38 milyon lirayı bulacak
olan gençlik merkezleri, yüzme
havuzları, futbol ve basketbol
sahaları inşa edilmesi kararlaş-
tırıldı. Buna göre, Şırnak ilin-
deki 17 ilçeye Şırnak Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü ve ilçe bele-
diye başkanlıkları vasıtasıyla 3
gençlik merkezi, 6 olimpik
yüzme havuzu, 1 amatör ve

profesyonel maçların oynana-
bileceği nizami saha, 8 halı
saha ve 24 adet çok amaçlı bas-
ketbol sahası inşa edilecek.

Bu daha başlangıç

Bakan Kasapoğlu, Şırnak'a ya-
pılacak hizmetlerin daha baş-
langıç olduğunu belirterek,
"Şırnak'ta çok güçlü bir gençlik
potansiyeli var. Bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonraki sü-
reçte de Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı olarak tüm
imkanlarımızla Şırnaklı gençle-
rimizin, çocuklarımızın yanında
olacağız" dedi. Bakan Kasa-
poğlu, gençleri bugünün ener-
jisi, yarınların teminatı olarak
gördüklerini vurgulayarak,

şöyle konuştu; "Yapacağımız
yeni tesislerle gençlerimizin
spor ve sanatsal aktivitelerden
daha yaygın bir biçimde yarar-
lanmasını sağlayacağız. Şır-
naklı gençlerimiz, gençlik
merkezlerinde sosyal aktivite-
lere katılacak, ücretsiz kurslarla
eğitim hayatlarına katkı sağla-
yacak. Sporu, sağlıklı bir top-
lum olmanın ve sosyalleşmenin
önemli bir aracı olarak görüyo-
ruz. 7 gün, 24 saat açık olacak
yüzme havuzları, futbol ve bas-
ketbol sahalarıyla çocukları-
mıza spor sevgisi aşılayacağız.
İnşallah çok kısa gelecekte Şır-
nak'ta hem takım hem de birey-
sel anlamda çok başarılı
sporcular yetişecek." 

Yeter ki boks
yapmak iste
Türkiye Boks Federasyon Başkanı Eyüp
Gözgeç, Ankara'da basın mensupları ile
bir araya geldi. Toplantıya Başkan Vekili
Hasan Kartal, Yönetim Kurulu Üyeleri
Atilla Alatepe ve İsmail Hakkı Gül katıldı.
Avrupa şampiyonasında alınan 2 altın ve
2 bronz madalyanın 2020 olimpiyatları
öncesi umut verdiğini belirten eyüp Göz-
geç, kadına şiddete yönelik ülkede son dö-
nemde arttığını ve bu konudan herkesin
rahatsız olduğunu dile getirdi. Avrupa Ka-
dınlar Boks Şampiyonası'na 8 boksörle
katıldıklarını belirten Gözgeç, "Avrupa
Şampiyonası, dünya boksunda önemli bir
yer tutan organizasyon. Şampiyonada iki
altın ve iki bronz madalya aldık. Bunlar
olimpiyatlarda madalya alacağımızın işa-
reti. Belarus'ta yapılan Avrupa Oyunla-
rı'nda sporcuların performansını
denemiştik. Bu şampiyona, onun tesadüf
olmadığını göstermek için önemliydi. Dört
madalya aldık. Buse Naz Çakıroğlu şam-
piyon olmasının yanında en teknik boksör
seçildi" diye konuştu. Türkiye Boks Fede-
rasyonu Başkanı Gözgeç, "2020 Tokyo
Olimpiyatları'nda kadınlarda 5, erkeklerde
de 8 kota var. Biz bu kotaların hepsini al-
maya çalışacağız” ifadelerini kullandı.
DHA

MKE Ankaragücü'ne yeni hoca
MKE Ankaragücü, teknik
direktörlük görevine Metin
Diyadin'in getirildiğini açık-
ladı. Ankara ekibi, tecrübeli
çalıştırıcı ile bir yıllık söz-
leşme imzaladı. Kulüpten
yapılan açıklamada, "Kulü-
bümüz, Teknik Direktör
Metin Diyadin ile 1 yıllık an-

laşma sağlamıştır. Beştepe
Tesislerimizde düzenlenen
imza törenine Başkanımız
Mehmet Yiğiner ve Teknik
Direktörümüz Metin Diya-
din katıldı" denildi. İmza tö-
reninde açıklamalarda
bulunan Metin Diyadin,
“Çok mutluyum” dedi.

nihat
Özdemir

Şenol
Güneş

Önlerinde iki maçı ka-
zanıp sonrasındaki Fransa
maçıyla grupta final yap-
mayı hedeflediklerini be-
lirten A Milli Takım Teknik
direktörü Şenol Güneş,
"Sanatçı kaprisi olur diye
çıktım konuşmaya! Biz bir
takımız. Oyuncular, teknik
heyet, yönetim kurulu,
basın mensupları ve spon-
sorlar olarak. Sponsorları-
mızın desteğini hayata
geçirelim. Takım olmak
için aynı duygu ve düşün-
ceyi paylaşmak gerekiyor.
Yeni oyuncularımız Avru-
pa'ya açılıyor ve inşallah
üretimi daha fazla yapa-
cağız. Cumartesi bir maçı-
mız var. Bu maçın favorisi
olmamız dışında iyi bir
oyun oynamamız gereki-
yor. Sonrasında da Mol-
dova maçı var. Fransa
maçıyla final yapmak isti-
yoruz ve öncesinde Arna-
vutluk'u da yenmek
istiyoruz. Sponsorlarımızın
çalışanları dahil herkesi

maça kırmızı-beyazla bek-
liyoruz. Bütün oyuncuları-
mızın en iyisini yapacağını
düşünüyoruz. Güzel bir
maç olsun. Bugün bizim
davetimizden çok sizin
gelmeniz önemliydi. Her-
kese teşekkür ediyorum"
dedi.

Yeni sponsorlar hoşgeldi

Yemekte söz alan A Milli
Takım Kaptanı emre Belö-
zoğlu, organizasyon için
teşekkür ederek, "Benim
için efsane denildi ama
burada birçok değerli ef-
saneler var. Burada eski
sponsorlarımıza teşekkür
edip, yeni sponsorlarımıza
da hoşgeldiniz diyorum.
Bu ailenin bir mensubu
olarak bütün takım arka-
daşlarım adına sizlere te-
şekkür ediyorum" diye
konuştu. düzenlenen or-
ganizasyonda ayrıca
31'inci yaş gününe giren
file bekçisi Sinan Bolat'ın
doğum günü de kutlandı.
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ÜLKERStadyumu Fenerbahçe Şükrü Sara-
coğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde
düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Baş-
kan Yardımcısı Burhan Karaçam, HDI Si-
gorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ve
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı oyuncu-
larından Ulaş Kıyak ile Salvador Hidalgo
Oliva katıldı. Başkan Ali Koç ve yönetim
kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, isim ve
forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına
imza attı. İmzaların atılmasının ardından
Burhan Karaçam, Ceyhan Hancıoğlu'na
forma hediye etti. Ardından Başkan Ali Koç
ve voleybolcuların da katılımıyla toplu fo-
toğraf çektirildi.

Başarıya inanıyoruz

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın çift
kupalı geçen sezonuna değinen Burhan Ka-
raçam, "Erkek Voleybol Takımımız geçen
sene çok iyi başlamadığı sezonu gerçekten
göğsümüzü kabartarak, gözlerimizi yaşartarak
hem yöneticimiz Simla Türker Bayazıt liderli-
ğinde hem de İlker Dinçay'ın yardımcı liderli-
ğinde Fenerbahçemize yakışan şekilde
tamamladı. Bu sene daha da büyük başarılara
yol alacağımıza gönülden inanıyoruz. Geçen
sene Kupa Voley ile lig şampiyonluğunu aldık.
Bu sene camiamız için çok sevindirici olan,
Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde hem erkek
hem de kadın Voleybol Takımlarımız ülkemizi
temsil edecekler" ifadelerini kullandı.

Amatör branşlar keyif veriyor

Amatör branşlara destek olmanın kendileri

için keyifli ve kulüpler açısından da önemli ol-
gunu belirten Ceyhan Hancıoğlu, "Hatırlarsı-
nız bundan bir sene önce bu masada
otururken bir sözümüz vardı 'seneye daha iyi-
sini yapalım' diye, ekonomik konjoktür mü-
saade ettiği sürece bir şeyler yapmaya
çalışıyoruz. HDI Sigorta olarak da yaklaşık
on yıldır spor arenasında varız. Amatör
branşlara destek olmak bizim için daha ke-
yifli, kulüpler açısından da çok önemli. Bu-
güne kadar Fenerbahçe'nin sadece sigorta
sponsoru gibiydik, bu hizmetlerimizi devam
ettiriyoruz fakat artık bunu taçlandırıyoruz.
İki büyük markanın bir araya gelmesi önemli.

Seyirciyi biraz salona çekmemiz gerekiyor,
etkinlik anlamında da sponsor olarak bize
ne düşerse yaparız, kupa bekliyoruz" şek-
linde konuştu.

Fenerbahçe'nin hedefi yüksektir

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takım'ının
kaptanı Ulaş Kıyak, sarı-lacivertli takımın
hedefleri hakkında şunları söyledi: "Fe-
nerbahçe'de 2'nci yılımı dolduracağım
geldiğinde anlarsın diyen arkadaşlarım
olmuştu Fenerbahçe için. İnsan bildiğini
sanıyor ama bu formayı giydiğinizde o
ağırlığı ve büyüklüğü hissediyorsunuz.
Biraz strese girdim açıkçası çünkü çok
şerefli bir forma ve camia, ayrı bir
dünya. Sezona çok güzel başlayama-
dık istemediğimiz beklemediğim mağ-
lubiyetler aldık amaç camianın
büyüklüğünü buradan anlamak gere-
kiyor kriz yönetimini tüm camia çok
iyi yönetti. Hep desteklerini hissettik

ve karşılığını aldık sezonu güzel bir şe-
kilde bitirdik. Önümüzdeki sene için
Fenerbahçe'nin hedefleri her zaman
çok yüksektir senin hedefin ne olursa
olsun çıta burada çok yüksektir çünkü
burası Fenerbahçe. Önümüzdeki sene
Şampiyonlar Ligi var ve süper kupa
var tüm kupalara sahibiz. Öncelikle
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi
şekilde temsil edeceğimizden kimse-
nin şüphesi olmasın. Biz de bura-
dan çıkınca Topuk Yaylası'ndaki
çalışmalara dahil olacağız. Her şey
hayırlı uğurlu olur inşallah."

V incent Aboubakar'ı transfer etmek
istediklerini ama oyuncudan bir
özveri göremediklerini açıklayan

Orman, "Aboubakar'ı Beşiktaş taraftarı
çok sevdi ve bir bağ oluştu. Biz de transfe-
rini düşünmedik değil. Dizlerinde bir sa-
katlık sorunu vardı. MR sonuçlarını
istedik, göndermediler. Portodan 2.9 mil-
yon Euro alıyormuş, Porto Kulübü '900
bin Euro'yu biz öderiz' dedi. Aboubakar
gelmek için '500 bin Euro daha fazla alı-
rım' dedi. Taraftarımızın duygusal bağı
var ama oyuncudan da aynı şeyi bekliyor-
duk. Bu zihniyetle Beşiktaş'a gelmesini
doğru bulmadık. Niyetimiz vardı ama
oluşan şartlar, ve benim gözümde oyun-
cunun Beşiktaş'a bakışı transferi mümkün
kılmadı" ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde iyi iş yaptık

Transfer sürecinde mali kriterlere uygun
hareket ederek iyi bir iş çıkardıklarını dile
getiren Başkan Orman, "Sezon başında
söylediklerimizi uyguladık. Sezon başında
şöyle demiştik; federasyonun almış ol-
duğu lisans talimatnamesi mali disiplini
gerektiriyor. Başka kulüpler ne yapıyor
onların problemi ben kendi kulübüme ba-
karım. Tek tenkit edilebileceğimiz, finansal
yapı. Biz o zaman da açıkladık. 'Takımın
yaş ortalamasını indireceğiz, hedefi olma-
yan oyuncularla ayrılacağız' dedik. Yaş

ortalamamızı 4 yaş düşürdük. Maliyeti
20-25 milyon Euro aşağıya çektik, hedefi
olan oyuncuları aldık. İyi bir transfer dö-
nemi geçirdik. Başarılı olduğumuzu dü-
şünüyorum. Transferlere baktığımızda
genç arkadaşlarımızın arzuları yüksek
oluyor. Bir stoper aldık, hocamız sol
ayaklı bir stoper istiyordu. Sağ ve sol
bekte alternatif oyunculara ihtiyaç vardı.
Başarılı hamleler yaptık. Medel ayrılınca
6 numara ve 8 numara oynayabilecek bir
oyuncuya ihtiyaç vardı ve bu doğrultuda
Elneny'i kadromuza kattık. Kanatlara
N'koudou ve Boyd'u aldık. Kamuoyunda
son yaptığımız transfer santrafor değil de-
niliyor. Kariyerine baktığımızda tek forvet
olarak oynamış hep. Ana santrforumuz
Burak, bu gün itibarıyla koşulara başlıyor.
O dönünce geride kalacak bir oyuncu ye-
rine hem kanatta oynayabilecek hem de
santrfor olarak kullanabileceğimiz bir
oyuncuyu kadromuza kattık. Hayırlı
olsun demek gerekiyor" açıklamasında
bulundu.

Q7 ayrılmayı kendisi istedi

Takımdan ayrılan Ricardo Quaresma'nın
ayrılmayı kendisi istediğini açıklayan
Orman, "Her yapmış olduğum konuş-
mayı bire bir yapmam. Quaresma ile ben
bire bir görüşme yapmadım. Devre arası
Serdar Adalı'nın evine gitmiş. İstanbul'da
karısının mutlu olmadığını ve ayrılmak is-
tediğini ifade etmiş. Arabistan'dan bir tek-
lif vardı, yardımcı oluruz dedik. O teklif
sonuca ulaşmayınca kalma kararı aldı.
Üç defa ihtarname yolladı ve hepsinde
parasını ödedik. Beşiktaş'da şampiyonluk
yaşayıp, Beşiktaş'ı toparlama sorumlu-

luğu almasını istedik ama o çabayı göre-
medik. 3 Temmuz günü kamp başlama-
dan önce yine Serdar Adalı üzerinden
kendisini düşünmediğimizi ilettik. Kampa
alınmak istediğini ve bu şekilde daha
kolay bir kulüp bulacağını iletti, kabul
ettik. Hocamıza da söyledim, maçlarda
oynatın ve daha kolay takım bulsun,
diye. Ama zaman geçince bir onda ay-
rılma niyeti göremedik. İhtarname gibi
hareketler bizi bu düşünceye soktu.
Profesyonellik tek taraflı bir şey değil
aynı şekilde duygusal iletişimde öyle.
Madem her şey profesyonelce ilerliyor
biz de öyle götürmeye çalışıyoruz. Ri-
cardo kariyerinde en fazla Beşiktaş'ta
oynadı daha düzgün bir açıklama ile
ayrılmasını isterdim. Beni hedef aldı
bende kamuyu bilgilendirme ihtiyacı
hissettim" diye konuştu.

Hata yapmadık

Ricardo Quaresma'yı kamp
kadrosuna almanın hata
olmadığını söyleyen Fikret
Orman, "Dünyaya da
baktığınız zaman bir çok
kulüp artık oyuncuları dı-
şarıya satmak istediğinde
oynatıyor. Bu şekilde ku-
lüplerin görmesi sağlanı-
yor. Biz N'koudou'yu
Tottenham'dan aldığımızda
o hafta kadrodaydı. Onların
da vermek istediği bir oyun-
cuydu. Beşiktaş ailesinde gör-
düğümüz kişilerdi bunlar biz
bu hususta hata yapmadık"
ifadelerini kullandı. DHA
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Bolu Gerede'de 
bulunan Beşiktaş JK Bolu Gerede Kamp Tesisleri'nin açılışının

ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın
bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu 

vurgulayan Orman, "Hep beraber Avusturya'daydık. 
8 senedir oynamış olduğumuz bir düzeni değiştiriyoruz. 

Abdullah hoca ile beraber yeni bir sisteme geçiyoruz” dedi

Kulüp olarak şikayetlerini ka-
muoyu üzerinden yapma-
maya dikkat ettiklerini
vurgulayan Orman, "şimdi
ben mevcut federasyon gel-
meden evvel kendilerini ikaz
ettim. Geldikten sonra da
ifade ettim. Hatta federasyon
başkanını aradım. 'Kamu üze-
rinden demeçlerle hakemleri
baskı altına almanın önüne
geçilmezse herkes konuşacak'
dedim. biz bu duruma spor
adamı olarak sahip çıkmaya
çalışıyoruz. 'Siz bunları uygu-
lamazsanız biz de konuşmaya
başlayacağız' dedim. bunu
dün de onlara ifade ettim. bu
işi ya onlar çözecek ya da kö-
tünün prim verildiği bir yere
gidilecek. biz konuşmayınca,
'Yönetim bunları konuşmuyor
algısı oluşuyor'. biz her konuş-
mayı kamuoyu önünde yap-
mıyoruz. Her mevzuyu
kamuoyuna anlatacak değiliz.
Yöneticilerin konuşmasıyla
hakemler bu şekilde yönlen-
dirmeye gidilirse futbolumu-
zun değeri geriye gidecek.
Hakemler hata yapıyorlar
ama hep beraber bu ligi daha
güzel hale getirmeliyiz. buna
hizmet edecek kulüp sadece
beşiktaş değildir. Sistem eğer
konuşarak ilerleyecekse biz
de artık konuşacağız" şek-
linde konuştu.

Konuşmaya
başlarız!
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Bursaspor'dan Başakşehir' transfer olan genç 
eldiven Muhammed Şengezer ile bir diğer
genç oyuncu Muhammed Emin Sarıkaya, 

yeşil-beyazlı kulübe veda etti
DUYGUSAL bir veda mesajı paylaşan kaleci Muhammed Şengezer,
Bursaspor'u özleyeceğini belirterek, “11 yaşında kalbim küt küt ata-
rak girdim Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nin kapısından içeri.
Yolspor’da oynarken beğenilip taraftarı olduğum Bursaspor Kulü-
bü’ne transfer olmak, hayallerin en büyüğüydü. Taraftarın da dediği
gibi ‘O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese’… Şükür bana nasip
oldu ve başım dik, alnım açık şekilde göğsümü gere gere altyapısın-
dan A Takımı’na kadar yüzlerce kez yeşil beyazlı formayı giydim.
2012 yılında Avrupa Şampiyonu olan U15 Takımı’nda 97 jenerasyo-
nundaki arkadaşlarımla birlikte zoru başardık. Çin’de dünya devleriyle
birlikte Dünya Şampiyonası’na gittik ve ayyıldızlı Türk bayrağı ve yeşil

beyazlı formayı en iyi şekilde temsil ettik. Ben de o kaleyi
koruyan herkesin kardeşi, oğlu, yiğeni ‘Ma-

mi’ydim” dedi.

Hayallerim gerçek oldu

Arzu ettiği birçok hedefe
ulaştığını anlatan Şenge-

zer, “Hayallerim bir bir
gerçek oldu. Yeşil be-
yazlı formayla A Milli
Takım’a kadar yük-
selme başarısı göster-
dim. Kimi zaman
sevindim kimi zaman
çok üzüldüm ama her
zaman işimi yaptım.

Daha fazla çalıştım.
Evimi bile Özlüce Tesisle-

ri’nin yanına taşıdım.
Benim en büyük hayalim ba-

bamın bana anlattığı Mesut-
Ersel ve Nejat Biyediç gibi efsane

olmaktı. Bugün çok sevdiğim takımım-
dan ayrılmak zorunda kaldım. Şartlar bizi bu-

ralara getirdi. Bursaspor’uma, transferimle birlikte iyi bir bonservis ücreti
getirmeyi başardığımı düşünüyorum ve bu anlamda çok sevinçliyim. Bana her
zaman destek olan Bursaspor ailesine, her zaman yanımda olan büyük Bursas-
por taraftarına, altyapı hocalarıma, kulüp çalışanlarına, kısacası üzerimde emeği
olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim hakkım varsa hepinize helal olsun,
siz de hakkınızı helal edin, Allah’a emanet olun, hepinizi çok seviyorum. Unut-
mayın her gidiş bir ayrılık değildir, bazen ne kadar uzağa gidersen git, yüreğin hep
bıraktığın yerdedir” diye konuştu. DHA

17 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Emin Sarıkaya ise
"Tam 5 yıl önce Bursaspor'da forma giyebilmek için ailemle
birlikte Erzurum'dan Bursa'ya geldik. O şanlı formayı giymek

herkes gibi benim için de hayaldi. Yılmadım, çok çalıştım ve A
Takım'a çıktım. Genç yaşıma rağmen formayı sırtıma geçirip bir
daha bırakmamak için hep Allah'a dua ettim. Ancak şartlar bizi
öyle bir noktaya getirdi ki Bursaspor'dan ayrılmak zorunda kal-

dım. Bu zorlu süreçte bana destek olan altyapı hocalarına,
medya mensuplarına, büyük Bursaspor taraftarına teşek-

kür ediyorum. Bursaspor'a para kazandırarak gittiğim
için çok mutluyum. Umarım Bursaspor, sezon

sonunda hak ettiği yere, yani Süper Lig'e
döner. Kalın sağlıcakla" ifadele-

rini kullandı. 

Süper Lig’de 
görüşürüz

BeSiktaS 
şampiyonluğa 

adaydir

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, isim ve forma göğüs sponsoru olarak HDI Sigorta ile anlaşma imzaladı

Fenerbahçe yeni
sponsorunu buldu

Rize devrim yapacak!
HASAN Kartal, "Biz
çok uyumlu bir
takım kurduğu-
muzdan emi-
niz. Bu sene
iyi seyir ser-
gileyecek
bir takım
olacağız.
Anadolu
takımları
da başarılı
olur, şampi-
yon olur. İşte
biz bu devrimi
yapmak istiyoruz"
dedi. Süper Lig'in 3
haftasında 7 puan top-
layan Çaykur Rizespor'da
Başkan Hasan Kartal, hedeflerini
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) de-
ğerlendirdi. Başkan Hasan Kartal,
transferleri İsmail Kartal ve sportif di-
rektörün ortak kararı ile yaptıklarını be-
lirterek, "Hocamız, sportif direktör ve biz
bir grup oluşturduk. Gurubun evet dediği
ve ekonomik olarak da hepimizin uygun
göreceği şekilde bir kadro yaptık. Ne eko-

nomik olarak kulübü
zorladık ne de eksiği-

miz kaldı. Hemen
hemen %99 ho-

camızın isteği
ile transferi
tamamladık.
Hocanın ve
sportif di-
rektörün
olmaz 
dediği 
sporcuyu

almadık.
Ekibi çok iyi

kurduk. Şimdi
zaten son aldığı-

mız Umar'la da
transferi tamamladık.

Milli maçlar nedeniyle 2 hafta
ara var. Ligin yeniden başlaması ile takım-
lar bundan sonra görünecek. Ne yaptık, ne
şekilde oldu, uyumlu mu olur uyumsuz
mu olur 2 hafta sonraki bizim Göztepe
maçında belli olur. Biz çok uyumlu bir
takım kurduğumuzdan eminiz. Biz bu yıl
iyi futbol sergileyecek bir takım olacağız"
diye konuştu.

Hasan
Kartal

Fikret
Orman
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Çekmeköy'de 4 yıl önce KOAH hastalığı nedeniyle malulen emekli olan Mehmet Ulaş'ın,
bir devlet hastanesinden çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmediğine yönelik 
"çalışabilir" anlamına gelen rapor verilmesi üzerine 9 ay önce emekli maaşı kesildi

Ç ekmeköy’de eşiyle birlikte yaşayan
66 yaşındaki Mehmet Ulaş, 4 yıl
önce KOAH hastalığı nedeniyle

malulen emekli oldu. 9 ay önce maluliyet
tespiti için yeniden sağlık kontrolüne gir-
mesi istenen Ulaş’a bir devlet hastanesi ta-
rafından "çalışabilir" raporu verildi. Rapor
Kocaeli Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitti.
15 Mart 2019'da Kocaeli SGK’dan gelen
yazıda Mehmet Ulaş hakkında düzenlenen
rapor ve dayanağı belgelerin incelendiği,
sağlık kurulunun Ulaş'ın çalışma gücünün
yüzde 60’ını kaybetmediğine karara verildiği
yazıldı. Rapor üzerine emekli maaşı kesilen
7 çocuk babası Mehmet Ulaş, Sağlık Ba-
kanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yap-
tığı itirazlar sonrası iki ayrı devlet
hastanesinden yeniden sağlık raporu aldı.
KOAH hastalığının yanı sıra uyku apnesi,

şeker, venöz yetersizlik ve kalp rahatsızlığı
bulunan Ulaş’a iki ayrı hastanede yapılan
sağlık kontrolleri sonucunda yüzde 84 ve
yüzde 82 oranında engelli olduğu raporu
verildi. Solunum cihazlarına bağlı olarak
yaşayan Mehmet Ulaş, yeniden emekli
maaşı bağlanmasını bekliyor. 

9 aydır aç, susuz geçiniyoruz

66 yaşındaki Mehmet Ulaş, "2018’in so-
nuncu ayında aylığımı kesmişler. Beni has-
taneye gönderdiler, bana 'iş görür raporu'
vermişler. Fakat ben buna itiraz ettim. Sağ-
lık Bakanlığı’na,İlçe Sağlık Kurulu’na müra-
caat ettim. Onlar beni GATA Hastanesi’ne
gönderdi. Şimdiki Sultan Abdülhamit Han
Hastanesi. Orada yüzde 84 rapor aldım.
Beni bir de Ümraniye hakem hastanesine
gönderdiler. Orada da yüzde 82 rapor

aldım. Hala da aylığımı vermiyorlar. 9 aydır
aylığım yok. Aç susuz geçiniyoruz. Allah
razı olsun bizim belediye bana bir ekmek
parası veriyor. Bazen kuru gıda, temizlik
malzemesi veriyor" dedi.

Eşim dışarı adım bile atamıyor

Mehmet Ulaş’ın eşi Fincan Ulaş da “Eşi-
min 9 aydan beri maaşı kesildi. Çok zor du-
rumdayız. İki tane raporumuz var. Birini
Sultan Abdülhamit Han Hastanesi’nden
aldık. Sonra yine Ümraniye’deki hakem
hastanesinden aldık. Kabul etmediler. Biz
devletimizden yardım eli uzatmasını bekli-
yoruz. Çok mağdur durumdayız. Eşim dı-
şarı adım bile atamıyor. KOAH hastası,
sürekli makinalarla yaşıyor. Belediyemizin
sayesinde ayakta duruyoruz. Allah razı
olsun belediyemizden" diye konuştu. DHA

MALULEN EMEKLIYE
‘CALISABILIR’ RAPORU

Beylikdüzü’nde 
Eypio rüzgari 
BeYlikdüzü Beledi-
yesi 6. Barış ve Sevgi
Buluşmaları’nın 3.
Gününde sahne alan
ünlü rapçi eypio,
söylediği şarkılarla
gençlere unutulmaz
bir gece yaşattı. Bey-
likdüzü Belediye
Başkanı Mehmet
Murat Çalık ise, festi-

valde okuduğu
“Yine Memleketim
üzerine Söylenmiş-
tir” şiiriyle büyük
alkış aldı. Gençlerin
yoğun ilgi gösterdiği
konserde birbirinden
değişik şovlarla va-
tandaşlar unutulmaz
bir gece yaşadı.
ZEYNEP VURAL  

AÇ SUSUZ KALDIK!
Yaşadıklarını anlatan 66 yaşındaki

Mehmet Ulaş, “2018’in Aralık ayında
aylığımı kestiler. Hala da aylığımı

vermiyorlar. 9 aydır maaş vs
alamıyorum. Aç susuz geçinmek

zorunda kaldık. Allah razı
olsun bizim belediye bana

bir ekmek parası veriyor,
hepsi bu. Bazen de kuru

gıda ve temizlik
malzemesi 

veriyorlar. Fakat
yine de çok

zor durumda
yaşıyoruz”

şeklinde
konuştu.

Bu emanet onların
Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla Beylikdüzü'nde düzenlenen 
etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Çalık, “Bu
vatanı Ulu Önder Atatürk’e, onun silah arkadaşlarına ve halkımıza borçluyuz” dedi
Cumhuriyet tarihinin mihenk
taşlarından ve Kurtuluş Müca-
delesinin dönüm noktalarından
biri olan Sivas Kongresi’nin
100.yıldönümü ve Dünya Si-
vaslılar Günü Beylikdüzü’nde
anma törenleriyle kutlandı.
Beylikdüzü Belediyesi Atatürk
Anıtı önüne çelenk sunma tö-
reni ile başlayan etkinliklere İs-
tanbul Valisi Ali Yerlikaya,
Beylikdüzü Kaymakamı Dr.
Mustafa Altınpınar, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Beylikdüzü Sivas-
lılar Derneği üyeleri ve ilçe pro-
tokolü katıldı. Çelenk sunma
töreni ardından Yaşam Vadi-
si’nde yapım çalışmaları süren
4 Eylül Yolu ve Sivas Kongre
Meydanı’nda ağaç dikim etkin-
liği gerçekleşti. Etkinlikte ağaç
diken Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık,
“Biz Beylikdüzü’nde halkımıza
Atatürk İlke ve İnkılâplarının
ışığında hizmet etmeye devam
ediyoruz. 100 yıldır nesilden
nesle taşınan bu kutsal ema-
neti, daha yüzyıllarca sürdüre-
bilmenin yolunun toplumsal
barışı sağlamaktan geçtiğini
çok iyi biliyoruz” ifadelerini

kullanırken anma törenlerinin
Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda
gerçekleşecek sergi ve konserle
devam edeceğini belirtti. 

Vali Yerlikaya da katıldı

Çelenk koyma etkinliğine katı-
lan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
Sivas Kongresi’nin 100.yılı
içten dilekleriyle kutlarken, “Si-
vaslı kardeşlerimizi böyle bir
kongreye ve Gazi Mustafa Ke-
mal’e ev sahipliği yaptıkları ve
tarihlerinde böyle bir sayfa ol-
duğu için kutluyoruz” ifadele-
rini kullandı. Beylikdüzü
Kaymakamı Dr. Mustafa Altın-
pınar bir Sivaslı olarak ne denli
mutlu olduğunu belirterek
başta Başkan Çalık olmak

üzere etkinliklerin düzenlenme-
sinde emeği geçenlere teşekkür-
lerini iletti. Beylikdüzü
Sivaslılar Derneği Başkan Yar-
dımcısı Bora Uz ise, Yaşam Va-
disi’nde yapımı devam eden 4
Eylül Yolu ve Sivas Kongre
Meydanı gibi kalıcı bir esere
sahip olmanın mutluluğunu
paylaştıklarını belirtti. 

Günün anısına 
ağaç dikildi

4 Eylül ve Cumhuriyet ruhu-
nun hissedileceği alanlar oluş-
turmak için mücadele ettiklerini
belirten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Cumhuriyetimizin temelleri,
100 yıl önce bugün gerçekleşti-

rilen bu kongrede atıldı. Bu va-
tanı Ulu Önder Atatürk’e,
onun silah arkadaşlarına ve o
günden itibaren tek yürek ve
tek vücut halinde geleceğine
sahip çıkan halkımıza borçlu-
yuz. Onların bize miras bırak-
tığı bu kutsal emaneti, aynı
azim ve kararlılıkla yeni nesil-
lere taşımak bizim başlıca gör-
evimiz” ifadelerini kullanarak
bu önemli günü kutladı. Etkin-
likte aynı zamanda ağaç diken
Başkan Çalık, 6. Barış ve Sevgi
Buluşmaları kapsamında
Cumhuriyet Etkinlik Alanında
gerçekleşecek sergi ve Sivaslı
sanatçı Ender Balkır’ın konse-
rine de tüm Beylikdüzü halkını
davet etti. UFUK ÇOBAN

İklim değişikliği
sinekleri azdırdı

Son dönemde İstanbul’da sinek
sayısının arttığı yönündeki 

şikayetleri değerlendiren bilim
insanları, bunda küresel iklim

değişikliğinin önemli rol 
oynamış olabileceğini söyledi

İstanbul’un özellikle Avrupa ya-
kasında geçen yıllara oranla
kara sineklerin yanı sıra sivrisi-
neklerin artış kaydettiği yönün-
deki şikayetler üzerine
Avcılar’daki İstanbul Üniversi-
tesi Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner
Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Nuri Turan ile aynı fa-
kültedeki Viroloji Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin
Yılmaz, bunun nedenlerini de-
ğerlendirdi. Prof.Dr. Turan,
sinek popülasyonundaki artışın
en önemli sebeplerinden birisi-
nin çevre ısısı ve yağış miktarın-
daki değişiklikler olduğunu
söyledi. Prof. Dr. Nuri Turan,
dünyada küresel iklim değişik-
likleri görüldüğünü, alışılmışın
dışında bölgelere göre sıcaklıkla-
rın ve yağış rejiminin değişiklik
gösterdiğini ifade etti. 

Hastalık bulaşıyor

"Buna bağlı olarak bazı bölge-
lerde su miktarının, belki batak-
lık benzeri yerlerin artması
bölgedeki sinek popülasyonunu
arttırabiliyor" diyen Turan, "Bu
da sineklerle birlikte taşınabilen
hayvanlar ve insanlar için bazı

hastalıkların da riskini arttırmış
oluyor. Sineklerle bulaşabilen
ciddi enfeksiyonlar var. Bunun
en iyi çözümlerinden biri tabii ki
sineklerle mücadeledir. İlçe ve
büyükşehir belediyeleri ergin ve
larva sinekler ile ilgili düzenli
olarak ilaçlamaları yapıyor,
farklı ilaçlar kullanıyorlar. Belki
bunların daha sık kullanılması
gündeme gelebilir. Ama bunun

dışında kullanılan ilaçların çev-
reye vereceği zararı da göz
önüne alarak ilaçlamayı belli
düzeyde yapmak gerekiyor.
Sinek, larva sayısı ve yağış mik-
tarı göz önüne alınarak bu mü-
cadelenin gözden geçirilmesi
gerekebilir. Etkili mücadele için
zamanlama ve ilaçlama miktarı
gözden geçirilebilir" ifadelerini
kullandı. DHA

Çiftçilerin B planı yok
Bu sene ikincisi yapılan Çiftçinin
Nabzı araştırması, çiftçilerin
geçen yıla oranla yüzde 61’inin
gelirlerinin azaldığını ortaya
koydu. Geliri azalan çiftçilere,
düşen gelirlerini artırmak için
planları sorulduğunda ise yüzde
60’ının bir planı olmadığı ortaya
çıktı. Tarım teknolojileri gelişti-
ren Doktar’ın yaptığı Çiftçinin
Nabzı 2019 araştırmasına göre,
yüksek maliyet ve faiz ortamında
geliri azalan çiftçinin banka ile
çalışma, yatırım ve ekim alanını
azalttığı, kooperatiflerin ise çift-
çiye fayda sağlamakta yetersiz
kaldığı belirlendi. Mayıs
2019’da Türkiye’nin 81 ilinde, 3
binden fazla üretici ile yapılan

görüşmelerle elde edilen çalış-
mada çiftçilerin finansal davra-
nışları, problemleri, yetiştiricilik
alışkanlıkları, gelir değişimi ve
marka alışkanlıkları gibi pek çok
konuyu ürün, bölge ve büyüklük
kırılımında mercek altına alındı.

Ekim alanı azaldı

Araştırmada 2018 yılına göre fi-
nansal okuryazarlığın yükselme-
sine rağmen, çiftçilerin yatırım
yapma oranlarının düştüğü kay-
dedildi. Maliyetlerini yazılı ola-
rak kalem kalem tutan çiftçilerin
sayısı 2018’e göre yüzde 3 ar-
tışla yüzde 47’ye yükseldi. Bu
oran, Çukurova ve GAP’taki çift-
çilerde, yapılan finansal okur-

yazarlık çalışmalarının da etki-
siyle yüzde 55’e ulaştı. Çiftçilerin
geçen yıla oranlar yüzde 61’inin
gelirlerinin azaldığı belirtildi.
Geliri azalan çiftçilere, düşen ge-
lirlerini artırmak için planları so-
rulduğunda ise yüzde 60’ının bir
planı olmadığı ortaya çıktı. Buna
paralel olarak çiftçilerin yüzde
30’u ekim alanlarını azalttığını
söylerken, artıranların oranı
yüzde 12’de kaldı. Banka ile ça-
lışan çiftçilerin oranı ise yüzde
3’lük bir düşüşle yüzde 81’e ge-
riledi. Banka ile çalışan çiftçiler
arasında tarıma özel bir kredi
kartı kullananların oranı ise
yüzde 48 civarında seyretti. 
DHA

Kışın romantizm zirvede olacak
Eylül ayının gelmesiyle dolaplardaki yazlık-
lar yerini sonbahar-kış kıyafetlerine bırak-
maya hazırlanıyor. Markalar da 2019-2020
Sonbahar-Kış koleksiyonlarını sezona hazır-
lamaya başladı. Bu noktada romantizmin
ana felsefesinden hareketle kadınların hayal
gücünü ve yaratıcılığı destekleyen tasarımlar
ve keskin siluetler ile BEYMEN Collection
2019-2020 Sonbahar -
Kış Kadın Koleksiyonu
yeni sezon için vitrinler-
deki yerini aldı.

Siyah ve beyaz 
ön planda

Koleksiyon, monokrom
kemik-ekru ve acı kahve
panter desen birliktelik-
leri ile duygu ve hayalleri
özgürce yönlendirmeyi
hedefliyor. Keskin ve
maskülen prince-des-
galles takım elbise ve
pardösüler ise volan ve
pili detayları taşıyor. Ro-
mantik ve duygusal boş

tuval renkleri, feminen volan ve fırfır detaylar
ile sonbaharı karşılayan koleksiyon, hayvan
desenleri ve sürpriz detaylı maskülen takım-
larla dengeleniyor. Siyah ve beyazın ön
planda olduğu loungewear grubunda pijama
pantolon takımlar, anvelop elbiseler, şehir ve
iş hayatının temsilcisi kare desenli pantolon
ve etekler dikkat çekiyor. DHA


