
QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

İBB araçlarının Yenikapı Mey-
danı'nda sergilenmeye başlan-

masının ardından açıklama yapan 
M. Tevfik Göksu, “İBB Başkanı seçim-
den önce '1717 tane makam aracı var'

demişti. Görünüşe göre ortada
makam aracı yok hizmet araçları var.
Ama ortaya çıkan tablo 'Dağ Fare 
Doğurdu' dedirtiyor. Araçların üstle-
rindeki logoları da sökmüşler” dedi. 
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ARAÇLARIN LOGOLARINI SÖKMÜŞLER

Göksu, “Söyledikleri, algı yap-
tıkları iddiaları ispatlamaya ça-

lışıyorlar. Ama bu araçları çekerek
bugünden itibaren İstanbul'da hiz-
meti durdurmuş durumdalar. Kara
propaganda yapmak için İstanbul'da

hayatı durdurmayı göze almış
bir zihniyet var ortada. Seçimde
söyledikleri iddialar iftiraydı,
bugün de gösterdikleri araç-
larla bu iftirayı tescil etmiş
oluyorlar” diye konuştu. 
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KARA PROPAGANDA YAPIYORLAR

SAYFA 2İlke DUYAN

Eylül...

Yeni yetişen nesil
tarihini bilmiyor!

Büyükçekmece Belediyesi 
4 Eylül Sivas Kongresi’nin

100’üncü yıldönümü nedeniyle
“Sivas Kongresi ve Demokrasi 
Sempozyumu” düzenledi. Sempoz-
yumda konuşan Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Bu memlekette
şuanda 25 yaş altına sorun bakalım
TBMM’nin kuruluşunu kaç kişi
söyleyebilir? Yeni nesil tarihini bil-
meden bu yaşa geldi” dedi.  I SAYFA 8
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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat
Akbaş, Türkiye'de ve İstanbul'daki 

siyasi havayı Damga'ya anlattı. AK Parti 
iktidarının baskıcı bir tutum izlediğini anla-
tan Akbaş, ülkede yaratılan bu havaya 
karşılık kendilerinin de bütün demokrasi 
bileşenleriyle beraber insan haklarından
yana bir tavır takındıklarını belirtti. 

ç Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir 
belediyelerine kayyım atanmasını sert

sözlerle eleştiren Akbaş, 31 Mart gecesine 
dair de önemli bilgiler verdi. İstanbul seçi-
minde iktidarın HDP yöneticileri ve milletve-
killeriyle temasa geçmeye çalıştığını belirten
Akbaş, “Rededildikleri için sonrasında intikam
almaya çalışıyorlar” diye konuştu.  I SAYFA 16

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Öldürmekle 
barış gelmez

SAYFA 5İlhami IŞIK

Hikayenin finalinde
sürprize yer yok!

SAYFA 6Bahadır SÜGÜR

Birlikte 
Çatalca’yız!
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Cumhurbaşkanı 
çılgınlık yapmaz

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, “Teröre yar-

dım ve yataklık yapan her kurum ve
şahsın gereği yapılmalıdır” dedi.
“Ben, sayın Erdoğan'ın İstanbul ve
Ankara gibi iki büyükşehre kayyum
atamak gibi bir
çılgınlığa kapıl-
mayacağını 
düşünüyorum”
diyen Askşener,
“Türkiye her ne
kadar çılgın bir
siyasetin içinde
olsa da böyle bir
tavır beklemiyo-
rum” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7 
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Meral Akşener

Bugün hakim 
karşısına çıkacak

CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, bazı 

sosyal medya paylaşımları dolayısıyla
hakkında açılan
dava nedeniyle
bugün 3. kez
hakim karşısına
çıkacak. 17 yıla
kadar hapis iste-
miyle yargılanan
Kaftancıoğlu’na
duruşma öncesi
153 sanatçıdan
destek açıkla-
ması geldi.
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Canan Kaftancıoğlu

Topbaş’ın şoförüne
‘istismar’ davası

Eski İs-
tanbul

Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB)
başkanı Kadir
Topbaş’ın 15 yıl
makam şoförü
olarak görev yapan 45 yaşındaki 
Bülent E. hakkında yeğenine cinsel 
istismarda bulunduğu suçlamasıyla
12 yıldan 22 buçuk yıla kadar hapis 
istemiyle dava açıldığı ortaya çıktı. 
Beş aya yakın tutuklu kalan Bülent 
E. suçlamaları kabul etmeyerek 
kendisine iftira atıldığını söyledi. 
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Her çocuk ayrı
bir dünya demek

Küçükçekmece Belediyesi 
Girişimcilik ve İnovasyon

Merkezi (KÜGİM), bünyesinde 
gerçekleştirdiği atölyelerle, çocukları
ve gençleri geleceğe hazırlıyor. Ger-
çekleşen çalışmalara ilişkin konuşan 
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Her
çocuk bir dünya demek. Biz bu bi-
linçle eğitime değer vermeye devam
ediyoruz” diye konuştu. I SAYFA 5
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YENIKAPI’DA
ARABA MITINGI!
Seçim öncesinde, ihtiyaç
fazlası kiralanan 
araçları, israfın kanıtı
olarak Yenikapı
Meydanı'na
toplayacağını söylen
İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, dediğini
yaptı. Yüzlerce aracı
meydanda görenler
şaşkına dönerken 
CHP İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, “Bu ufacık
bir başlangıç”
açıklamasını yaptı

Seçim öncesinde araç
israfına sık sık vurgu yapan

ve ihtiyaç fazlası araçları Yenikapı
Meydanı'nda sergileyeceğinin 
sözünü veren Ekrem İmamoğlu 
sözünü tuttu. Önceki gece Yenika-
pı'ya getirilen ve üzerlerinde İBB lo-
goları bulunan yüzlerce araç, akıllara
'Bu araçlar onlar mı?' sorusunu ge-
tirse de İBB'den henüz bir açıklama

yapılmadı. CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, araçların
İBB'ye ait olduğunu doğrulayarak,
“Bu ufacık bir başlangıç” dedi. Söz
konusu araçların İBB filosunda bulu-
nan fakat ‘hizmet için’ kullanılmayan
araçlar olduğu öğrenildi. Ayrıca ilgili
araçların İBB hizmetleri dışında; 
çeşitli kişi ve STK’lara tahsis edilen
araçlar olduğu iddiası ortaya atıldı. 
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‘STK’LARA TAHSiS EDiLEN ARAÇLAR’ iDDiASI

Yenikapı’da sergilemek 
için hazırlıklarına başlanan

ihtiyaç fazlası kiralık araçların İstan-
bul’a maliyeti ise dudak uçuklattı.
İBB, AK Parti yönetimindeyken
2019 yılı için düzenlenen kiralık araç
ihalesi sonucunda 2 bin 432 araç ki-
ralamak üzere 138 milyon 757 bin
501 liralık sözleşme imzalanmıştı.
Sözleşmeye göre 2 bin 432 aracın

bin 179'unun binek araç olduğu öğ-
renildi. İhaleyi alan Platform Turizm
isimli şirketin Albayraklar Holding
Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın
damadı Adem Altunsoy’un olduğu
belirlendi. Aynı şirket, 2018 yılında
da İBB'nin 450 sürücü çalıştırılması
ve 2 bin 155 araç kiralanması için
açılan ihaleyi 101 milyon 993 bin
TL'ye almıştı.  I SAYFA 9
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YILLIK 138 MiLYON 757 BiN 501 LiRA ÖDENMiŞ

GÖNÜLLÜ
DEĞİL ZORLA

GELDİLER!

BiZiM TAVRIMIZ BARIŞTAN YANA HDP’DEN İNTİKAM ALIYORLAR

il Başkan yardımcısı Akbaş, CHP lideri
Kemal Kılıçdaroğlu’nun izlediği barışçıl ve

sağduyulu tutumun Türkiye siyaseti için
umut verici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, "Şimdi

İdlib tehdidi var. Bunun dışında
Afganistan'dan gelenler var,
vesaire. Bir taraftan geliyor, 
bir taraftan geri gönderiyoruz,
bunlar var. Bu yolculuk bizi
farklı yere doğru götürebilir.
Farklı yer nedir? Böyle oldu
oldu, olmadı, biz de kapıları
açmak zorunda kalırız. Ya 
destek verecekseniz verin, 
vermeyecekseniz; kusura
bakmayın bir yere kadar
bu işe katlandık, 
katlanıyoruz. Bu
yükü sadece biz 
mi çekeceğiz?" 
dedi. I SAYFA 7
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Kapıları açmak 
zorunda kalırız

O KiRA iLE ARACI SATIN ALIRSINIZ! ekrem imamoğlu, 
23 Haziran'da yenilenen seçim sonrasında, “Araçta mı tasarruf yapmamız 
gerekiyor yapacağız. yarıya mı indirmemiz gerekiyor indireceğiz. Bazı tespitlerimiz
var 13 ay ödediğiniz kira ile aslında o aracı satın alabiliyorsunuz” demişti.

Okul çevresinde
yüksek gerilim!

Esenyurt'ta 2 sene önce ya-
pımı tamamlanan ancak veli-

lerin iddiasına göre, yüksek gerilim
hatları nedeniyle açılmayan Garanti
Koza İlkokulu'na başka okuldan 
10 sınıf tahsis edileceğini öğrenen
veliler, okul önünde eylem yaptı. Ve-
lileri dinleyen Esenyurt Kaymakamı
Vural Karagül, okulun Pazartesi
günü açılacağını ve buraya mahalle-
deki öğrencilerin kayıt olacağını 
söyledi. I SAYFA 9
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Yenikapı’ya getirilen araçlarla ilgili konuşan İBB Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu,
“Bu araçları çekerek bugünden itibaren İstanbul’a hizmeti
durdurmuş durumdalar. Dağ fare doğurdu” diye konuştu

DAG FARE DOGURDU

Güneydoğu turu
30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos 
Cumartesi, 1 Eylül Pazar ve 2 Eylül 
pazartesi. Tam dört gün doya doya 
Güneydoğu turu yaptık.
Önce Urfa'ya indik. İlk molamız Balıklı
Göl'e oldu. En çok da Göbeklitepe'den
etkilendim. Sonrasında Antik Mardin'e
gittik. Teş yemeği, kaburga dolması,
umbar, içli köfte. Tadı damağımızda
kaldı. 
Ve Diyarbakır... 
Bu kent daha başka güzel. 

Mehmet Mert’in yazısı sayfa 3’TE

Kadın varsa 
umut vardır

Beylikdüzü 6. Barış ve
Sevgi Buluşmaları kap-

samında gerçekleşen Çardak
Altı Sohbetleri CHP İstanbul 
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
ve sevilen sanatçı Candan Er-
çetin'i ağırladı. Erçetin, “Kadın
varsa umut var” dedi. I SAYFA 4
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12 Dev Adam 
bu sefer üzdü
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Kahvehanede
silahlar konuştu

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip erdoğan

M. Tevfik
Göksu
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DOGRU BiLDiGiMiZ
YOLDA YURUMELiYiZ

M. Tevfik
Göksu

CHP'nin sürekli terörle
ilişkilendirilmeye
çalışıldıpğını ifade eden İl
Başkan Yardımcısı Murat
Akbaş, “Korkmamak,
yılmamak lazım. 
Doğru bildiğimiz 
yolda yürümemiz 
lazım” dedi

BARIş KIş
söyleşi

ç
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C an okurlarım..
Sizlerle bundan böyle 'İlkeli Kö-
şemde' hayatın tüm çıplaklığı içinde

sanattan siyasete, sağlıktan güncel konu-
lara, gidilecek yerlerden okunacak kitap-
lara, izlenecek platformlardan tv
programlarına, dinlenecek şarkılardan dil-
lendirilecek konulara kadar uçsuz bucaksız
bir mecrada bir arada olacağız... Bu yolcu-
lukta yeni doğmuş bir bebek ya da anne
karnına düşmüş bir cenin gibi adım adım

birlikte yol alacağız kilometrelerce.. İlkeli
Köşede İlke bu konuda ne yazmış değil,
İlke bu hafta da ne yazmış diyerek köşemde
ağırlamak isterim sizleri.. Eylül'ün başına
geldi köşemin açılışı..

Tesadüf mü?
Tabi ki değil..
Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur, teva-

fuk vardır.. Ve burdan yola çıkarak ergenlik
yıllarımda kendimi tanıma yolculuğum
içinde okuduğum en etkileyici kitaptı 'Sim-
yacı'. Okuyanlar bilir, hala okumadıysanız
mutlaka okumanızı şiddetle tavsiye ederim
ve kitap der ki; 'Her şey bir işaretten ibaret-

tir!' Eylül ayı gelince dilime
dolanır Berkay'ın şarkısı 'Sanmasınlar yıkıl-
dım, sanmasınlar ben çöktüm,

Bir başka bahar için sadece yaprak dök-
tüm.'

Yenilenme ayıdır Eylül, yeniliklere gebe,
yeniliklere aç.. Sadece hissetmek ve hisset-
tirmek gerek farkında olarak.. Öyle yoğun

bir başlangıç etkisi kokar ki 'Eylül' adına ne
şiirler, ne sözler, ne şarkılar yazılmıştır geç-
mişten günümüze.. 'Eylül'de gel dediler, gel-
dim işte' der şair.. İşte ben de köşemle
geldim sizlerin yüreklerinize kabul ederse-
niz.. Biraz olsun koşan zamanı yakalamaya
çalıştığınız şu yalan dünyada haftada iki
kez de olsa derin bir nefes almanız ya da
nefeslerinizi tutup derinlere dalmanız için
bekliyor olacağım sizleri köşemde..

Her hafta Salı ve Cuma günleri her ne-
rede atıyorsa kalbiniz oraya konuk olmanın
mutluluğunu yaşayacak ve yaşatmaya çalı-
şacağım sizlere...

Hep bir mottomuz da olsun istiyorum
her yazım biterken.. Hani zaman zaman
eğlencesine şarkılardan fal tutarız ya işte
onun gibi bir şey olsun.. Yazının sonunu iple
çekin, her yazımda 'İlkeli Sözüm' ile o anki
ruh halinizin yansımasını hissedebilecek
miyim acaba? Kalpten kalbe bir köprü ku-
racağımızın heyecanıyla bu günlük huzurla-
rınızdan ayrılırken, İlkeli Sözlerin ilki
gelsin o vakit; İyiler hep kaybeder çünkü
iyiler hep adil dövüşür. Vicdanın tek ilacı
ise iyiliktir bu sebepten kaybedeceğini bil-
sen bile Sen Sen ol iyilikten asla vaz-
geçme...

Eylül.. İlke DUYAN

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi
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Çarşı Migros Karşısı 

Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Emel Kurtoğlu Özdeş, yumurtalık kanserinin
nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Kurtoğlu, sık sık tuvalete çıkanların kanser olabileceği uyarısında bulundu

H alk arasında yumurtalık kanseri
olarak bilinen over kanseri teşhis
edilmesi en zor olan kadın has-

talıkları içinde bulunmaktadır. Ailesinde
yumurtalık veya meme kanseri hikayesi
olan kadınların hastalığa yakalanma riski
daha yüksektir. Bunun yanında ileri yaş,
düzenli ve uzun süre yumurtlamanın
devam etmesi, erken adet başlaması, geç
menopoza girme, kısırlık, çikolata kisti,
obezite ve sigara kullanımı da risk oranını
artırmaktadır. Henüz etkin bir tarama
yöntemi bulunmayan yumurtalık kanseri,
genel olarak ileri seviyelerde teşhis edil-
diği için tedavisi oldukça güçleşmektedir.
Bu nedenle kadınlarda görülen jinekolojik
kanserler arasında en sık ölüme neden
olan hastalıkların başında gelmektedir.
Hastalığı ilerlemeden teşhis edilen hasta-
ların tedavi edilme şansı, geç teşhis edilen
hastalara göre daha yüksektir.

Ailenizde kanser öyküsü varsa…

Yumurtalık kanseri için tarama yalnızca
kalıtsal ailesel kanser öyküsü olan veya
kalıtsal olarak yumurtalık kanserine yat-
kınlığı belirlenmiş olan kadınlara öneril-
mektedir. Bunun için sık kullanılan
testlerin başında kanda CA 125 seviye-
sine bakılması gelmektedir. Ancak CA
125, iyi huylu olan miyom, siroz, karın içi
iltihabı ve adet dönemi gibi birçok du-
rumda yüksek çıkabilmektedir. Doğru
teşhis konulabilmesi için hastadan istene-
cek bir başka tarama yöntemi ise doğum
kanalından veya karından yapılan ultra-
sonografi ile yumurtalıkların ve karın içi-
nin detaylı bir şekilde
değerlendirilmesidir. Ayrıca hastadan
karın manyetik rezonansı (MR), bilgisa-
yarlı tomografi veya bir diğer görüntü-
leme yöntemi olan PET de
istenebilmektedir.

Bu belirtileri hafife almayın

Aile hikayesinde kanser bulunmayan ka-

dınlar da over kanseri riski taşıyabilmek-
tedir.Erken teşhisin tedavisinde büyük
önem taşıdığı yumurtalık kanserinin en
önemli belirtileri şöyle sıralanabilir:
Karın şişkinliği
Yemede güçlük çekmek veya erken doy-
gunluk hissi yaşamak
Sık sık idrara çıkmak veya kaçıracak
kadar sıkışık idrara çıkmak
Tekrarlayan kasık veya karın ağrısı
Bu şikayetlerin son bir yıl içinde ilk defa
ortaya çıkması ya da ayda 12 den fazla
tekrar etmesi, hastalık açısından daha
önemli ve anlamlıdır. Bu problemleri ya-

şayan hastanın vakit
kaybetmeden alanında
uzman bir kadın hasta-
lıkları ve doğum uz-
manı hekimine
muayene olması gerek-
mektedir. Gerekli gö-
rüldüğü takdirde
hastanın jinekolojik
kanser cerrahisi ala-
nında uzmanlaşmış
hekime yönlendirilerek
gerekli tedavinin başla-
ması sağlanmalıdır.

HABER MERKEZİ

Sık Sık tuvalete
gıdenler dıkkat!

Erken teşhis tedavi
şansını artırıyor
Geçmiş dönemlerde “sessiz
katil” olarak anılan ve ilerle-
miş evrelerde teşhis edilebilen
over kanseri, hastaların ya-
şama şanslarını en aza indir-
mekteyken günümüzde gelişen
tedavi yöntemleri ve teknolojik
yenilikler yumurtalık kanseri-
nin teşhis ve tedavi şansını ar-
tırmaya başladı. Yumurtalık
kanserinin erken tanı ve teda-
visinin yapılabilmesi için yük-
sek risk taşıyan kadınların

mutlaka gerekli taramaları
yaptırması, düşük veya orta
dereceli risk kapsamında olan
kadınların ise mutlaka jineko-
lojik muayene için kadın has-
talıkları ve doğum uzman
hekimine muayene olması ge-
rekmektedir. Ayrıca yıllık jine-
kolojik muayene ve
ultrasonografi, sadece yumur-
talık kanseri için değil, tüm
üreme organlarının incelen-
mesi de önem taşımaktadır.

Her ürünü satın almayın
9 Eylül 2019’da başlayacak eği-
tim öğretim yılı öncesinde mil-
yonlarca öğrenci ve velinin okul
alışverişi maratonu da başladı.
Kalem, silgi, boya, yapıştırıcı gibi
kırtasiye malzemelerinden tekstil
ürünlerine uzanan listede velilerin
dikkat etmesi gereken konuların
başında sağlık geliyor çünkü gü-
venilir yerlerden alınmayan pek
çok ürün, çocukların sağlığına
ciddi ve kalıcı zararlar veren kim-
yasal maddeler içeriyor. Metro
Türkiye Gıda Dışı Satın Alma
Grup Müdürü Suat Ünlü, çocuk-
ların kalem, silgi gibi ürünleri çiğ-
neyebildiklerine veya bu ürünlerin
içerdiği kimyasal maddelerin ter
yoluyla vücuda geçebildiğine dik-
kat çekerken velilerin güvenilir
yerlerden alışveriş yapmalarının

önemini vurguladı. Metro Türki-
ye’nin 2008 yılında sektörde bir
ilke imza atarak Okula Dönüş
Projesi’ni başlattığını söyleyen
Ünlü, “Mağazalarımızda satışa
sunduğumuz tüm okul kırtasiye,
ayakkabı ve tekstil ürünlerini her
yıl kapsamını daha da genişlete-
rek titizlikle test ettiriyoruz. Ürün-
ler, aralarında solvent, fitalat ve
kurşun gibi çocukların sağlığına
ciddi boyutlarda zarar verebilecek
kimyasalların da bulunduğu
50’den fazla parametrede teste
tabi tutuluyor. Binden fazla ürün
ancak Yeditepe Üniversitesi Ecza-
cılık Fakültesi Farmasötik Toksi-
koloji Ana Bilim Dalı tarafından
belirlenen ve onaylanan paramet-
releri geçebildikleri takdirde rafla-
rımızda yer bulabiliyor” dedi.

Okul stresi
uykuları kaçırır!
Çocukluk çağında oldukça sık rastlanan uyur-
gezerlik hakkında önemli bilgiler veren Doç. Dr.
Burcu Örmeci, "Uyurgezerlik derin uykunun bir
hastalığıdır. Kişinin bilincinde olmadan uyan-
ması ve ambulasyon dediğimiz, kapı pencere
açabilecek kadar hareketliliğe geçtiği, uyandır-
manın zor olduğu, kişinin kendini başka bir
yerde uyanmış şekilde ya da tekrar yatağına dö-
nerek bulduğu bir durumdur. Çocuk yürümeye
başladıktan sonra görülme sıklığı artmaya baş-
lar. 12 yaşına kadar bu risk yüksektir. Her 5-6
çocuktan birinde görülür. Ergenlikle beraber
azalır, erişkinlikte yüzde 1 civarına düşer. Ço-
cuklukta sık görülmesinin nedeni ise uykunun
organizasyonuyla ilgilidir. Zira çocuklar erişkin-
lerdeki uyku organizasyonuna sahip değildir.
Bu süreç bebeğin kırkı çıktıktan sonra başlar, er-
genliğe kadar tamamlanır. İşte bu nedenle 12
yaş sonrası uyurgezerliğin görülme sıklığı da
düşer" şeklinde konuştu.

Genetik faktörler önemli

Çocukluk çağı uyurgezerlikte genetik alt yapının
önemli olduğunu vurgulayan Nöroloji Uzmanı
Doç. Dr. Burcu Örmeci, erişkinlikteki uyurge-
zerliğin altında başka patolojiler yatabileceğine
işaret ediyor ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Ço-
cuklukta genelde ailede bir ya da iki jenerasyon
öncesinde uyurgezerlik hikayesi vardır. Genetik
yatkınlık daha ön plandadır. Yetişkinlikte ise
stresle ilişkili faktörler daha yoğundur. Ayrıca
uykuda huzursuz bacak sendromu, uyku ap-
nesi, parasomniler, uykuyla ilişkili panik bozuk-
luk gibi sorunlar, uyurgezerliğin zeminindedir."

Gerekli önlemler alınmalı

Çocukluk çağındaki okul ve sınav stresi ile yor-
gunluğunun uyurgezerliğe davetiye çıkardığını
belirten Doç. Dr. Burcu Örmeci, bu yaştaki ço-
cukların sınav stresiyle baş edebilmesine yönelik
davranışsal terapiler veya kaygı düzeyi yüksek
bazı çocuklarda rahatlatıcı egzersizler ile bunun
önüne geçilebileceğini belirtti. Doç.Dr. Burcu
Örmeci, "Uzun vadede gerekli önlemler alınırsa
iyi huylu bir hastalık uyurgezerlik. Korkulacak
bir şey değil. Altta yatan başka bir neden olup
olmadığı mutlaka araştırılmalı. Bir de kendisine
zarar verme potansiyeli olan durumlara karşı
gerekli önlemler alınmalı. Örneğin pencerelere
özel kilit takılabilir.

Çocuklar için güzel haber
Tatil bitti, okul heyecanı
başlıyor! Trump Alışveriş
Merkezi’nde yer alan Tür-
kiye’nin ilk eğlence & öğ-
rence şehri KidzMondo,
yeni eğitim-öğretim yılı
başlangıcında çocuklar için
renkli etkinliklerden oluşan
bir festival düzenliyor. Ço-

cuklara sınırsız eğlence im-
kanı sunan KidzMon-
do’nun deneyimli sanat
ekibinin hazırladığı okula
dönüş etkinlikleri, çocukları
daha fazla mutlu edecek ve
keyiflendirecek. KidzMon-
do’da 6 Ekim’e kadar her
hafta sonu devam edecek

olan etkinlikler arasında
atölyeler, sergiler, özel dans
şovlar ve meddah oyunları
da olacak. Hayal gücünde
sınır tanımayan çocuklar,
Yaratıcılık Atölyesi’nde ren-
garenk boyalarla düşlerinin
peşinden gidecek, kendi
sanat eserlerini yapacak.
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30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos 
Cumartesi, 1 Eylül Pazar ve 
2 Eylül pazartesi.

Tam dört gün doya doya Güneydoğu turu 
yaptık.

Gazeteci arkadaşım ve İstanbul Gazeteciler
Dernek Başkan Yardımcım Mehmet Remzi Tanış
iki yıldır kim bilir kaç defa davet etti memleketi
Mardin'e.

Ve her defasında bir Mardin resitali dinledim
kendisinden.

Ne yazık ki her defasında bir işim çıkıyor ve bir
türlü Mardin'e gidemiyorduk.

Mehmet Remzi Tanış 29 Ağustos Perşembe
günü saat 18 dolaylarında ofise uğradığında 'Arka-
daş ben yarın yine Mardin'e geliyorum, bir daha da
davet etmeyeceğim. Hadi kaldır kıçını da gel artık
bu güzel memlekete dediğinde bu defa anında
tamam geliyorum dedim.

İyi ki de gitmişim.

Önce Urfa'ya indik

Uçağımız sabah 06'da havalandı İstanbul'dan
ve Mardin'e bilet olmadığından Şanlıurfa'ya indik
sabah saat 08'de.

Etraf ıssız ve bomboş gelmişti bana.
Bizi karşılayan araç havaalanından Urfa mer-

keze doğru yol almaya başladığında Harran ovası-
nın o ıssız ve sonsuz görüntüsü kapladı benliğimi.

İlk molamız Balıklı Göl'e oldu.
Hani Hazreti İbrahim ve Nemrut'un hikayesinin

geçtiği yer olan alana.
Rivayete göre Hz. İbrahim ateşe atıldıktan

sonra, bir mucize gerçekleşir ve etraf güllük gülis-
tanlık olur. Hz İbrahim ateşe atıldıktan sonra,
Nemrut'un kızı Zeliha da Hz. İbrahim'i çok sevdi-
ğinden ve ona inandığından ateşe atılmasına daya-
namaz, o da kendisini ateşe atar. Zeliha'nın
düştüğü yer de bir göle dönüşür. Bu mucizenin ger-
çekleştiği mekânın Balıklıgöl ve çevresi olduğuna
inanılır. Balıklıgöl Platosu’nda Hz. İbrahim'in doğ-
duğu mağarada bulunmaktadır. Üç semavi dinin
atası olarak kabul edilen Hz.İbrahim'in doğduğu
mağaranın ziyaretçisi hiç eksik olmaz. Her dinden
her ülkeden ve her şehirden ziyaretçinin yılın her
mevsiminde bu mağarayı ziyaret eder. 

Göbeklitepe'den çok etkilendim

Burada gezindiğimizde bir amca geliyordu 
karşıdan.

Kıyafeti, boyu, posu tipi ben Urfalıyım diyordu.
Adını sordum Halil dedi, Halil amca selfie çeke-

bilir miyiz dedim tabi dedi.
Sonra da o da ne ki dediğinde kendi kendine

çekim dedim.
Haaa tamam daha önce hiç çekmedim de dedi.
Oradan Dünya’nın ilk tapınağı Göbeklitepe'ye

geçtik.
Gerçekten de insanlık tarihi hakkında bildikleri-

mizi unutturacak ve yeniden düşünmemizi sağlaya-
cak yer Göbeklitepe.

İnşası milattan önce 10000 yılına uzanan Gö-
beklitepe tarihteki en eski ve en büyük ibadet mer-
kezi olarak biliniyor. 

Neolitik döneme ait Göbeklitepe, ilk tapınağın
dolayısıyla yeryüzündeki ilk inancın merkezi olabil-
mesi açısından önemli. Bu bölgede yaklaşık 20 ta-
pınak tespit edilmiş ve şu ana kadar yalnızca 6
tapınak gün ışığına çıkartılmış.

Göbeklitepe bu zamana kadar bilinen en eski
yapıt ve tapınaktan 7500 yıl daha eskiye ait. Gö-
beklitepe'nin keşfine kadar bilinen en eski tapınak
ise Malta'da bulunmakta ve 5000 yaşında. Ayrıca
Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise
7500 yıl daha yaşlı...

*
Alanda bulunan yapılara baktığımda ve nere-

deyse 12 13 bin yıl geriye gittiğimde belleğimde
inanılmaz filmler canlanmaya başladı.

Bir anda unuttum bütün dertlerimi kederlerimi.
Bu günün bütün sorunlarından arınmış hisset-

tim kendimi.
Düşünsenize, yeryüzünde bir canlısınız.
Elektrik yok.
Mutfak yok.
Teknoloji yok.
Kitap yok.
Belki dilleri bile yok ve hayatı yaşamaya çalışı-

yorsunuz.
Oysa günümüzde neleri dert etmiyoruz ki!
Çok etkileyici çoook...

Ve Antik Mardin'ndeydik 

Mardin'e vardığımda ilk hissettiğim (Benzeri
Kıbrıs'ta olmuştu) güneşi cildimi ısırmaya başladı.

Sonra boğucu bir sıcak.
Fakat kuru bir hava.
Arkadaşım Remzi'nin dostları güzel bir sofra

hazırlamışlar bize.
Mardin Organizasyon Başkanı Nasır Duyan.
Duysan Un Bulgur Yem Yağ Fabrikası Sahibi

Abdullah Duyan.
Oli Makarna sahibi Şükrü Karaboğa.
Bizi karşılayan dostlardan bazılarıydı.
Bir anda sofra donatılmaya başladığında

gözüm korktu.
Aslında yemeklerle arası olan birisiyim ama az

ve öz sevdiğimden fazla yemekten de korkarım.
Oldum olası mide rahatsızlığı çektiğimden Mar-

din'in meşhur sert kahvesi mırrayı da içemedim.
Ama her ne kadar Mardin yemekleri aynı

benim memleketim Kars gibi et olmadan olmu-
yorsa lezzeti damağıma çok yakındı.

Teş yemeği, kaburga dolması, umbar,  içli köfte,
çok başlıca yemeklerdi.

Terörden eser yok ve Mardinliler çok mutlu

Gün boyu Mardin'de gezdik tozduk.
Mardin'de nereden bakarsanız bakın Mardin

Kalesi'ni görürsünüz.
Eski Mardin zaten kale dibine konumlanmış.

Yapıların tamamı şahaser.
Mimari.
İnanılmaz emekle yapılmış ve birbirine benze-

yen konaklardan oluşuyor.
Medresesi de aynı.
Evi de.
Oteli de.
Dükkanı da.
Restauranı da.
Konakladığımız otel de öyleydi.
İzala Otel.

*
Öncelikle şunu söyleyeyim ki Mardin'de de, Ur-

fa'da da, Diyarbakır'da da Batman’da da terörden
eser yok.

İnsanları çok mutlu ve her gün 'T' sini ağızlarına
almıyorlar.

Yollar şahane.
İnsanlar üretiyor, çalışıyor, uğraşıyor ticaret 

yapıyor.
Ticareti de şöyle böyle değil.
Ortadoğu'nun bütün ülkelerine mal veriyor bu

yörenin halkı.
Un, makarna, çocuk bezi, tekstil, yağ, şeker ih-

racat yapılan ürünlerin başında geliyor.
Mesela un fabrikaları buğday bulamıyor ve buğ-

dayı Moskova'dan getirtiyorlar.
Sorsan Türkiye'de buğday para etmiyor ama

Mardin'deki un fabrikası Türkiye'de buğday 
bulamıyor...!

Mesela anlatılanların yalancısıyım, eskiden bu
yöre illerde devlet dairelerine Kürtler alınmazmış.

Bugün artık bu anlatılanlara kimse inanmıyor o
derece geride kalmış yani.

Kızıltepe bu yörenin en büyk ticarit merkezidir,
herşey orda nüfusu Mardin'den de çok.

Tabi Mardin denince hem din hem ırk olan Sür-
yaniciliği de unutmamak lazım. 

Süryanilerin çok büyük manevi duygular besle-
diği Aziz Mor Gabriel’in anıtı Midyat'ta bulunur ve
buraya  Türkiye, Almanya, Hollanda, ve Belçika
gibi ülkelerden binlerce kişi heryıl anmaya katılır.

Diyarbakır Mardin çekişmesi sürüyor

Gezimizin ikinci günü Diyarbakır'a geçtik.
Bu kent daha başka bir güzel kent.
Dicle'nin suyunun bereketi ve yeşilliği vurmuş

yüzüne.
Oradan Batman ve Midyat'tan önce Hasankeyf'e

geçtik.
İnanın bu kadar yazabiliyorum ve aslında bile-

rek uzun yazmıyorum.
Gidin gezin görün hissedin diye.

*
Midyat Mardin yoluna düştüğümüzde gece geç

saat olmasına rağmen en ufak bir tedirginlik yok
du üzerimizde.

Gezdik tozduk ve döndük.
Tıpkı Kadıköy'den Fenerbahçe maçını izleyip

Beylikdüzü'ne döner gibi.
*

Yıllar önce amatör spor müsabakasında Mar-
dinspor ile Diyarbakırspor karşılaşmasında olay çı-
kıyor.

Bu olaydan sonra bu iki şehrin insanları birbi-
rine soğuk durmaya başlarlar.

Ve o soğukluk kendini her hali ile 
göstermekteydi.

Mesela çok bilinen 'Mardin kapı şen olur dibi
değirmen olur' şarkısı aslında Diyarbakı'a ait.

Çünkü Mardin Kapısı Diyarbakır'da bulunuyor,
Diyarbakır Kapısı ise Mardin'de bulunuyor.

Hatta şöyleki Diyarbakırlı birisi Mardinli aracın
plakasını görünce 'Geç bozuk plaka sen de geç' der-
ken, Mardinliler ise Diyarbakırlılara bıçakçı lakabı
ile ceplerden para çaldıklarını ima ederlermiş.

Orak ve büyük havalimanı bekleniyor

Mezopotamya’nın en ünlü kenti  Mardin Dara
Harabeleri 7 bin senelik geçmişiyle bölgenin en
önemli antik kentlerinden birisi.

Tıpkı Göbeklitepe gibi Dara Harabeleri de çok
etkiledi beni.

Mutlaka gidip görün derim ve bu konuda yazar-
sam çok uzun yazmam gerek.

*
Mardin ve çevre illerin hepsinde bir havaalanı

var ancak azıcık yoğunluk yaşandığında hiçbir ha-
vaalanında bilet bulunmuyor.

Vatandaşlar ise her şehre bir havaalanı yapıla-
cağında orta alana büyük kapasiteli bir havaalanı
yapılsa bu sorunun ortadan kalkacağını düşünerek
devletin bir iş yaparken çok fazla kafa yormadığın-
dan şikayet etmekteler.

Sadece bu mu eksiklik.
Mesela büyük bir üniversite yok Mardin'de dev-

let üniversitesi yetersiz.
Bir doçent doktor şehirde.
Pamuk dahil çok şey yetişirken sadece 

narinciye yok.
*

Mardin'de yemeksiz düğün olmaz.
Düğünler eskisi gibi köylede değil artık köy dü-

ğünleri de kentteki salonlara taşınmış.
Eskiden kız tarafı biz kızımızı verdik ayıp olur

diye katılmıyormuş düğünlere, şimdi bu da 
değişmiş.

Taziyeler eskiden bir hafta sürermiş, şimdi 
3 güne düşmüş.

*
Aslında 3-4 günlük Güneydoğu gezimizi uzun

bir gezi yazısı ile tamamlamak en doğrusu.
Dönüşte İstanbul'a indiğimde bir anda kendimi

hayatın gerçekleri ile buldum yeniden.
Oysa 3-4 gün keyfim yerindeydi, ruhum sakindi,

yüzümü tebessimler kaplamıştı.
Ne diyelim derseniz.
En kısa sürede yine hem bu güzel şehirlerimiz

ile ve bu güzel insanlarımız ile buluşmak görüşmek
üzere diyelim...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Güneydoğu'yu
turladık

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

A rnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki
bir kahvehanede meydana geldi.
Amcası Tarık Tepe’ye ait kahveha-

nede arkadaşları ile oturan Tayfun Tepe'nin
yanına A.A. ve K.A geldi. Kahvehane içeri-
sinde Tayfun Tepe ile bir süre tartışan A.A.
daha sonra Tepe'ye belindeki silahı çıkararak
ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun
isabet eden Tayfun Tepe'ye kahveha-
nede bulunanlar yardım etti.
Kavgayı ayırmaya çalışan
Ufuk Yıldız da yerden
seken kurşun ile hafif
şekilde yaralandı. Sal-
dırganlar olay yerin-
den kaçarken yaralı
Tepe ve Yıldız, Ar-
navutköy Devlet
Hastanesi'nde te-
davi altına alındı.

2 kişi tutuklandı

Silahlı saldırı sonrası
yaralanan Tayfun
Tepe’nin kahvehanenin
yanındaki restorana girerek
polis ve sağlık ekiplerini ara-
dığı anlara ait görüntüler de iş yeri
kameralarına yansıdı. Saldırıyı gerçekleş-
tiren A.A. ve arkadaşı K.A. olay yerinden ka-
çarken her iki yaralı da Arnavutköy Devlet
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası polisin çalışması sonucu yakala-
nan A.A. ve K.A. çıkarıldıkları mahkemece tu-
tuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.
A.A.’nın kavgada boğuşma esnasında seken
mermilerden birinin vücuduna isabet etmesi

sonucu hafif
şekilde yaralan-

dığı da öğrenildi.
Polisin olayla ilgili so-

ruşturması devam ediyor.

Kardeşimin borcunu almak istediler

Silahı saldırı sonucu yaralanan Tayfun Te-
pe’nin babası Mehmet Tepe, "Kahveye geli-
yorlar ve oğlum Tayfun’u arabaya bindirmek
istiyorlar zorla. Oğlum gitmeyince, senin ara-
banla gidelim o zaman diyorlar. Oğlum da
kendileri ile herhangi bir işlerinin olmadığını
söyleyerek gitmek istemediğini söylüyor.

Oğlum kahvehaneden çıkmayınca içe-
ride bir masaya oturtuyorlar sonra da kurşun-
luyorlar. Kardeşim Yaşar Tepe’nin bu
şahıslara borcu varmış. Ancak bizlerle bir ala-
kası yok. Çünkü biz kardeşim Yaşar ile 10 yıl-
dır ayrıyız. Hiçbir ilişkimiz yok ve
görüşmüyoruz bile. Dolayısıyla kardeşimin
borcunu bizden istiyorlar. Yaşar’ı arayıp bul-
muyorlar, bize geliyorlar. Zaten bu olayla ilgili
daha önce de benim ofisim kurşunlandı, teh-
ditler alıyorum. Şu an oğlumun vücudunda 4
kurşun var. Oğlumu kurşunlayan adamları
gerçekten tanımayız. Hiçbir ticari bağımız
yada alacak-verecek hukukumuz yok" dedi.
DHA

Arnavutköy'de iki kişi 
kahvehanede tartıştığı 
Tayfun Tepe’ye kurşun 
yağdırdı. Bacağından ve
kolundan yaralanan Tayfun
Tepe ve kavgayı ayırmaya
çalışırken seken kurşunla
hafif yaralanan Ufuk Yıldız,
Arnavutköy Devlet 
Hastanesi'nde tedavi altına
alınırken saldırganlar olay
yerinden kaçtı

Sultangazi’de feci kaza
Sultangazi'de park halindeyken kaymaya başlayan araç, 7 araca çarparak durdu. O
sırada caddede yürüyenler şans eseri aracın altından kalmaktan kurtuldu

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Uğur Mumcu Ma-
hallesi'nde meydana geldi. Caddeye aracını parkeden sü-
rücü bir tekstil firmasına girdi. Yaklaşık 10 dakika sonra

araç kaymaya başladı. Yokuş aşağıya kayan araç, park halindeki 7

araca çarptı. Kazada cadde kenarında bulunanlar ve yürüyenler
şans eseri aracın altından kalmaktan kurtuldu. Aracın kaydığını
gören yol kenarındaki polis çevredekileri uyarmaya çalıştı. Aracın
çarptığı son araç ise yan yattı. Kayan araç sokağı kesen yoğun trafi-
ğin olduğu caddeye girmeden son anda dururken daha büyük bir fa-
cianın eşiğinden dönüldü.

Benim aracıma çarpması iyi oldu

Görgü tanığı Faik Güzel, "Araç park halindeydi, kaymaya başladı.
Vitese almamış olabilirler.  En son çarptığı beyaz arabaya çarpmasa
karşıdaki caddeye girecek. Orada da ölen insanlar olabilirdi" dedi.
Arif Aktürk ise, "Araç 500 metre ötede yokuşun başındaydı. Araç
yavaş yavaş kaydı. Yokuş da çok dik olduğu için hızını aldı. Benim
aracıma çarpması iyi oldu aslında. Benim aracıma çarpıp durmasa
caddeye çıkıp can kaybına neden olmadı. Polisin kaza ile ilgili soruş-
turması sürüyor. DHA

Biz mağdur 
tarafız

Kahvehanede
sılahlar 
Konustu

Olayın yaşandığı kahvehanenin sahibi Tarık Tepe,
"Akşam saatlerinde kahvede otururken A.A isimli kişi

geldi ve Tayfun’u dışarıya arabasına çağırdı. Tayfun da git-
medi. Kahvehanede konuşalım dediler. O arada ben kahveha-
nenin üzerinde bulunan evime gittim. Silah seslerini duydum

ve polisi aradım. Bu kişiler bizden başkasının borcunu ödeme-
mizi istiyorlar. Mağduruz. Kardeşimiz olan Yaşar Tepe bu kişi-
lere borçluymuş. Kendisinin nerede olduğunu bildikleri halde

ona gitmeyip bize geliyorlar. 'Madem sizin kardeşiniz o
halde onun borcunu siz ödeyeceksiniz' diyorlar. İki kişi
geldi. İkisi de silahlarını çekerek ateş ettiler. Kahvede

onlarca insan var iken ateş ediyorlar. Ufuk Yıldız
isimli bir arkadaşımız da yaşanan kavgayı

ayırmaya çalışırken o da bacağın-
dan yaralandı" dedi.

Polis hızır gibi yetişti
D-100 Karayolu'nda sağ ön lastiği patlak şekilde ilerleyen 
otomobili fark ederek durduran motosikletli trafik polisi, araçtaki
gençlerin yardımına koşarak işe koyulup lastikleri değiştirdi

d-100Karayolu Çağlayan Mevkii
Ankara yönünde önceki gün saat
18.45 sıralarında seyir halindeki

motosikletli trafik polisi, önünde ilerleyen oto-
mobilin sağ ön lastiğinin patlak olduğunu
fark etti. Trafik polisi, üniversite öğrencisi iki
gencin içinde olduğu otomobili Çağlayan sa-
pağında durdurdu. Otomobili kullanan Fur-
kan Gedik ve yanındaki arkadaşı Yunus Berfu
Özcan yedek lastiği takmak için patlak lastiği
sökmeye çalıştı. Aracı durduran, Trafik De-
netleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 32 yıllık
polis memuru Mürsel Aydoğdu gençlerin
zorlandığını görünce takımları eline alarak
çalışmaya başladı. Kriko yardımıyla otomo-
bili kaldıran polis memuru Mürsel Aydoğdu

patlak lastiği söküp, stepne'deki yedek lastiği
otomobile kendi elleriyle taktı. Furkan Gedik
ve arkadaşı Yunus Berfu Özcan, polisin çalış-
masını şaşkınlıkla izlerken lastik değişiminden
sonra polis memuru Mürsel Aydoğdu'ya te-
şekkür etti. Mürsel Aydoğdu "Yolda kalmışsı-
nız, yardımcı olmak lazım, sizler bize
lazımsınız" dediği gençlerin elini sıkarak gör-
evine döndü. Daha sonra otomobile binen iki
arkadaş yoluna devam etti.

İyi ki bizi durdurdu

Furkan Gedik "Otoyolda gelirken lastiğimiz
patlamış ve biz de fark etmedik bunu. Ara-
bada bir titreme vardı benzin göstergesi sinyal
veriyordu, ondan zannettik. Benzin almak
için sapağa girdik Mürsel ağabey bizi dur-

durdu lastiğimizin patlak olduğunu bize
söyledi. Bu şekilde ilerlesek belki de çok
büyük bir kaza olacaktı. Sağ olsun bizi
durdurdu” dedi.

Yardıma koştu

Otomobilde bulunan Yunus Berfu
Özcan, "Yolda ilerlerken arabadan garip
garip sesler çıkıyordu. Biz benzin bitti o
yüzden oluyor zannettik. Sonra, Mürsel
komiser bizi çevirdi. 'Siz nasıl gidiyorsu-
nuz böyle' dedi. DHA

Arkadaşları için
hırsızlık yaptılar!
İstanbul'da girdikleri evde çaldıkları
televizyonları arkadaşlarına ait video

oyun salonunda kullanan 2 kişi
yakalandı. Şüphelilerin televizyonu

çalma görüntüleri kameralara takıldı

GünGören'de 19
Ağustos 2019 tarihinde
mağdur H.T.'nin evine

kapı kilidini kırarak giren hırsızlar
içerde bulunan televizyon ile 500
lira parayı alarak kaçtı. Üsküdar,
Selami Ali mahallesinde 23 Ağus-
tos 2019 tarihinde meydana gelen
olayda ise mağdur V.A.'nın evine
giren hırsızlar bir televizyon, diz-
üstü bilgisayar ve 1000 lira çaldı.
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı
ekipler olayla ilgili yaptıkları incele-
mede iki hırsızlığı da aynı kişilerin
yaptığını tespit etti.



T üm coşku ve heyecanıyla devam eden
Beylikdüzü 6’ıncı Barış ve Sevgi Buluş-
maları, Sahaf Söyleşileri ve Çardak Altı

Sohbetleri ile yine birbirinden önemli isimleri
ağırladı. Sahaf Söyleşileri’nin dün akşamki ko-
nukları “19.yy. İstanbul’unda Gündelik Hayat”
konulu söyleşi ile  yazarlar Cengiz Özdemir,
Ozan Sağsöz ve Ekrem Işın oldu. Gündelik
hayat tarihçiliği üzerine oldukça kıymetli bir
sohbetin ardından konuşmacılara çiçek ve pla-
ket takdimini Beylikdüzü Belediyesi 2.Başkan-
vekili Müslüm Akülker yaptı. 

Erkek egemen düşünce değişecek

Yekta Kopan moderatörlüğünde her gün
büyük katılımın olduğu Çardak Altı Sohbet-
lerde ise iki güçlü kadın sahnedeydi. CHP İs-
tanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve
sevilen sanatçı Candan Erçetin, “Umut ve
Kadın” temasını farklı noktalardan değerlendi-
rerek toplumda var olan erkek egemen düşün-
cenin kadınlar tarafından değişeceğini ve
kadınların bu güce sahip olduğunu vurguladı.
Moderatör Yekta Kopan’ın Dünya Ekonomik
formunun ‘2018 Cinsiyet Uçurumu Raporu’na
göre Türkiye’nin küresel cinsiyet eşitliği sırala-
masında 146 ülke arasında 106.sırada oldu-
ğunu söylemesi üzerine Kaftancıoğlu,
“Rakamlarda niye böyle diye düşünüp üzerine
sohbet etmek yerine nasıl değiştirebileceğimizin
mücadelesini verdiğimizde sonuç alabildiğimizi
görüyoruz. Umut da böyle bir şey. Hep birlikte
bizler bu rakamları değiştirmenin ötesinde ka-
dınların dünyayı değiştireceğine olan tüm inan-
cımızla, her türlü erkek egemen bakışa rağmen
mücadele verdiğimizde bunun değişeceğine
adımın Canan olduğu kadar inanlardanım”
dedi.

Üreten biziz yöneten de biz olacağız

Moderatör Kopan’ın siyasette kadının varlığına
dair Türkiye’deki verileri paylaşması üzerine
önemli bir veri paylaşmak istediğini söyleyen
Kaftancıoğlu, “Siyasette kadınların bu derece
sayısal olarak az olması elbette değiştirilmesi,

mücadele edilmesi gereken ve emin olun üze-
rinden de gelinebilecek bir durum. Ben de mü-
sadenizle sizlere çok kıymetli bir oranı
açıklamak istiyorum. Bugüne kadar İBB tarihi
boyunca Genel Sekreter Yardımcılarındaki
kadın oranı %0 idi. Şu an da bu oran %27 ve
bunun önemi çok büyük Üreten biz kadınlarız
ve eninde sonunda yöneten de biz olacağız”
dedi. 

Değişim kadınla başlar

Candan Erçetin ise, “Değişim kadınlarda başlı-
yor. Ben umutsuzluk görmüyorum. Yaratan,
üreten ve bu güce sahip olan olarak her şey ço-
cuklarımızla başlıyor. Biz çocuklarımızı nasıl
yetiştirsek yetişkin olduklarında öyle bireyler
oluyorlar. Bu istatistikleri sağlayanlar sizlerin
bizlerin yetiştirdiği çocuklar. Burada kadına çok

görev düştüğünü düşünüyorum. Bu rakam ve
yüzdeleri değiştirmek biz kadınların elinde ve
umut var diyorum” ifadelerini kullandı. Deği-
şim için eğitimin de önemine değinen Erçetin,
“Aile içi eğitim çok önemli bir nokta. Biliyoruz
ki yüksek okul mezunu olup erkek egemen
bakış açısına sahip birçok erkek var. Bu nok-
tada geleneksel aile yapımızda ‘Kalk kızım
abine çay koy’ gibi var olan kalıplardan kurtul-
mamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Söyleşi so-
nunda çiçek takdimini eşi Zehra Çalık ile
birlikte yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık ise, “Bu akşam sohbete
doyamadık ve iki güçlü kadını Beylikdüzü’nde
ağırladık. Biz kadınların dönüştürücü gücüne
inanarak bu yola çıkmıştık. Bu akşam bizlere
kattıklarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz ”ifa-
delerini kullandı. 
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Beylikdüzü 6.Barış ve
Sevgi Buluşmaları 
yoğun ilgi ve katılımla
doludizgin devam 
ediyor. Sanat, edebiyat
ve siyaset alanında 
birbirinden kıymetli
isimleri Beylikdüzü 
halkıyla bir araya 
getiren ve bu yılki 
teması “Umut” olan 
Çardak Altı Sohbetleri
iki güçlü kadını 
ağırladı. CHP İstanbul İl
Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu ve 
sevilen sanatçı 
Candan Erçetin 
“Umut ve Kadın” 
çerçevesinden 
kadının gücüyle 
neleri değiştirebileceğini 
değerlendirerek 
“Kadın varsa umut
var”mesajı verdi
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Ç atışmaların yeniden ve yoğun sür-
düğü Güney Doğu da ölümler sürer-
ken, PKK'ye katıldıkları iddia edilen

gençleri devlet değil, anaların HDP İl Bina-
larının önünde eylem yaparak, havuz medya-
sının haberleri eşliğinde kurtarmaya
çalıştığını da görmekteyiz.

Halbuki devlet denen oluşumun diğer bir
görevi de dağı tercih eden vatandaşından ha-
berdar olması, gidişini önlemesi ve bu gidiş-
lerin nedenine bakması gerekmez mi diye
sorarken..

Bu yetmez gibi birde 13 Milyon oyu alan
yasal partiyi aracı kurum olarak kabul edip,
ölümleri durdurabileceğimizi şu an buzlukta
olduğu söylenen Barış Sürecinde hepimiz
görmüştük..

Konumuza ve yazımıza gelecek olursak
sadece Güneydoğu da değil, doğu ve batıda
da çeşitli eylemlerle insanların öldüğü, öldü-
rüldüğü ülke de şimdi de siyasi ölümler 
başladı.

Geçtiğimiz yıllar da PKK’nın son iki ey-
lemi ile AK Partili iki siyasiyi öldürmesi ve
Kars'ta MHP'li olduğu ileri sürülen ölümler
ile devam eden ölümlerin en sonuncusu bu
istenmeyen ölümler oldu.

Gün geçtikçe artan ve toplumu geren bu
ölümlerle barışı getireceklerini sananlar yıl-

lardır gelmeyen ama ölümlerin devam ettiği
çatışmalarla barışı getirmelerinin mümkün
olmadığını da anlamadılar bir türlü..

Onca ölümün ardından şimdi de siyasileri
öldürmekle barışı getireceklerini sananlar
yarın değil dağlarda ovalarda siyaset yapa-
mayacaklarını da anlamalılar.

Bu nedenle ölümlere son verecek, barışı
getirecek siyaset varken “Ben daha çok öl-
dürürüm’’ yarışı son bulmalıdır.

Toplumu geren bu tür ölümlerin, öldürme-
lerin sonuç vermeyeceği gibi zaten gün geç-
tikçe kaybedilen toplum desteğini de yok
edecektir.

Asker, sivil, siyasetçi öldürerek siyaset
yaptıklarını sananlar toplum nezdinde yok
olup gideceklerini de bilmelidirler.

Bu gün toplumu diken üstüne getirip, 
patlatmayı düşündükleri bir gerçektir. 

Bu nedenle herkesin dikkatli olması, buna
göre adım atması gerekmektedir..

Çünkü oynanan oyun büyük ve tehlikelidir.
Amaç toplumu karşı karşıya getirmektir.
Siyasileri öldürtürken diğerlerini içeri at-

tırmaktır ve ülkeyi içinden çıkılmaz bir du-
ruma getirmektir. 

İşte kınadığımız AK Partili’li ve onu des-
tekleyen partinin siyasilerinin ve taraftarla-
rının öldürülmesi olayı da bunun

işaretleridir...

Size benzemeyeceğim

Ardahan'ın ilk günlük gazetesini çıkaran
ve bu yolda verdiğimiz bir yıllık mücadele
sonucunda almam gereken ilan hakkımın
engellenmesi üzerine yeniden haftalığa
dönme kararı vermeye hazırlanırken rah-
metli babam matbaaya gelip, günlük gaze-
teyi neden haftalığa çevirdiğimi sordu.Ben
de, şu an adı, sanı unutulan eski polis ve vali
Hasan Özdemir’in Ardahan’da vali olduğu
dönem de yaşadığımız sıkıntıları ve gelen
denetleme kurulunun kararını anlatınca
babam bana dönüp dedi ki; ‘Oğlum mücade-
len boyunca şunu bil ve unutma.. Düşman
seni yenemediği an bu kez taktik değiştirip,
seninle dost gibi görünüp, seni kendisine
benzetmeye çalışır.. 

Bu nedenle alacağın karar ya onlara ben-
zemek ya da bildiğin doğruya devam etmek-
tir.. Yani o sıkıntılı anda yanıma gelip, ‘sen
doğru bildiğini yap’ diyerek bana cesaret
veren ve Ardahan'a günlük gazete kültürünü
kazandıran o günkü mücadelemiz de önü-
müze çıkarılan engellemeler bu günde yaptı-

ğımız yorum ve haberlerimizle görmüyor de-
ğiliz.. Ve tüm engelleme ve şevk kırmalara
rağmen yolumuza devam ediyoruz.. Ama
benim bugün kü konumum Ardahan Dernek-
ler Federasyonu Başkanı ARDAFED olduk-
tan sonra bu süreçte yaşadığım onca
sorunları anlatmak olacak.. Çünkü gazeteci-
likte yaşadığımız sıkıntıların diğer bir benze-
rini gördüğüm bu alanda da birileri beni
kendilerine benzetme çabası içinde olduğunu
ve ARDA/FED olarak verdiğimiz mücade-
lede hep engelleme, arkadan konuşma, şe-
refsizce, alçakça iftiralarla karşılaştığımız
bir süreci yaşadığımızı da bilmenizi isterim..
Yani beni ve arkadaşlarımı kendilerine ben-
zetmeye çalışanların 'Güçlü Bir Ardahan Lo-
bisi' korkusuyla oyun içinde oyunlar içinde
olduklarını da görüyorum..

Kullanılamayan enerjimiz

Rektörlük seçimi unutulan Ardahan Üni-
versitesinin Ardahanlı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Şeref Kılıç ve ekibinin hazırladığı ‘Yeni-
lenebilir Enerji Kaynakları Projesi’ İstan-
bul’da yapılan enerji toplantısı öncesi
Çanakkale Üniversitesiyle birlikte masaya
yatırıldı.. Kışı gibi baharı, yazı da bir türlü
ekonomiye döndürülemeyen ülkenin ve Ar-
dahan doğasını alt üst etmeden, enerjiye
çevrilebileceğini anlatmaya çalışan bu proje-
nin ve buna benzer projelerin enerjimize,
enerji katacağını bilmeli ve buna göre des-

tekler sunulmalı denen bu proje eğer gerek-
tiği desteği görürse bölgede de ilk olacak.
Evet Kura Nehrinin önünü Beşikkaya Barajı
ile kesip, Artvin'e akıtmaya çalışanlar, Po-
sof’un olduğu gibi Hanak'ın ve Çıldır'ın Kura
kanyonlarını sular altında bırakan HES’leri
görmeyenlerin ‘Yenilenebilir Enerji Kaynak-
ları Projesi’ ile ilgilenmesini ne kadar bekle-
riz bilmem ama Şeref hocanın önderlik
ettiği bu projenin önce Ardahanlılara
sonra hava alanına karşı olan yerel siyasi-
lere, kopyala yapıştırla gazete çıkaran basın
mensuplarına anlatıldıktan sonra ulusal
medya ve basına da anlatılmalı diye düşünü-
yorum. Çünkü dünya  ‘Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Projelerine büyük destekler 
veriyor..

Kışa hazır mıyız beyler?

Yaklaşan kış öncesi şahsi olarak önlemler
almaya başlayan biz vatandaşların bir kış
boyu mağdur olduğu günlere ve uzun aylara
yetkililer hazır mı?

Biz gazetecilerin, 'Kar yolları kapattı,
Hasta yolda kaldı' başlıklarını atmaya hazır-
landığımız bu günlerde başta Özel İdare
olmak üzere Valilik, Kaymakamlıklar, Bele-
diyeler hatta Muhtarlar dondurucu kışa ha-
zırlar mı?

Erken çöken ve kararan havalarda köyle-
rindeki evlerine gitmek için bekleyen öğren-
cilere yol açacak araçlar hazır mı?

Öldürmekle barış gelmez
Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

AYNUR CİHAN

KADIN VARSA
UMUT VARDIR

Sivas Kongresi’nin
100’üncü yıldönümü ve 8.
Dünya Sivaslılar Günü mü-
nasebetiyle gün boyu
devam eden programlar
Cumhuriyet Etkinlik Ala-
nı’nda Beylikdüzü Kayma-
kamı Dr. Mustafa Altınpınar,
Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık ve
Beylikdüzü Sivaslılar Der-
neği yönetiminin katıldığı et-
kinlikle devam etti. Manda
ve himayenin reddedildiği
ve Cumhuriyetin temelleri-
nin atıldığı bu özel gün,
günün anlam ve önemini
anlatan resim sergisiyle
taçlandı.  Ardından sahne
alan sanatçı Ender Balkır,
sevilen türkülerini Beylikdü-
zülüler için seslendirdi. Su-
nucunun, “Beylikdüzü için
ufak bir şey söylemek ister
misiniz?” sorusuna cevap
olarak, “Ufak bir şey değil
çok bir şey söylemek iste-
rim. Çünkü yaptıkları hiç
ufak bir şey değil, ülkenin
kaderini değiştiren Beylik-
düzülülerdir” dedi. Çiçek ve
plaket takdimini eşi Zehra
Çalık ve Beylikdüzü Sivaslı-
lar Derneği yönetimiyle
yapan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat
Çalık sevilen sanatçı Bal-
kır’a teşekkürlerini iletti. 

Anma 
etkinlikleri
devam etti

Şişli moral depoladı
Şişli Belediyesi

yeni eğitim
öğretim yılı

öncesinde Şişli’de
görev yapan tüm

eğitmenlere 
yönelik moral

yemeği düzenledi.
Gelenekselleşen

yemeğe Şişli
Kaymakamı Ali

Fuat Türkel, Şişli
Belediye Başkanı

Muammer Keskin,
Şişli İlçe Milli

Eğitim Müdürü
Murat Mücahit

Yentür ve Şişli’deki
tüm okul 

müdürleri katıldı

ŞiŞli Belediyesi’nin her yıl okullar açıl-
madan önce Şişli’de görev yapan eği-
timcilere yönelik düzenlediği moral

yemeği 4 Eylül Çarşamba günü Hilton İstanbul
Bomonti Hotel’de gerçekleşti. Bu sene düzenlenen
yemeğe Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Şişli Be-
lediye Başkanı Muammer Keskin ve İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Murat Mücahit Yentür ev sahipliği
yaptı. Eğitmenlerin çağdaş bir toplum yaratma-
daki önemine değinen birer konuşma 
gerçekleştirdiler.

Eğitim insanlık hakkıdır

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Biz
çağdaş yönetim anlayışına inanmış ve topluma
karşı kendini sorumlu hisseden bir belediye olarak,
çocukların sağlıklı koşullarda, güven içinde eğitim
almasının en önemli insan haklarından biri oldu-
ğuna inanıyoruz. Bu nedenle ilçemizdeki okulları-
mızın her zaman yanındayız” dedi. BARIŞ KIŞ

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, ilçede devam eden
eğitim çalışmalarına ciddi derecede önem verdiklerini ifade etti.

Çevre dostu bank
Silivri Belediyesi, sahil kordonuna güneş 
enerjisi ile çalışan akıllı ve çevre dostu banklar
yerleştirdi. Bankları kullanan vatandaşlar
elektronik cihazlarını şarj edebiliyor

silivri Belediyesi vatandaşların elek-
tronik şarj sorununa çevreci çözümler
buldu. Bilgi İşlem Müdürlüğünce Si-

livri Sahili’ne güneş enerjisi ile çalışan akıllı bank-
lar yerleştirildi. Vatandaşların yoğun olarak vakit
geçirdiği kordon boyundaki bazı noktalarda akıllı
banklar ile cep telefonu, tablet ve powerbank gibi
elektronik cihazlar şarj edilebiliyor. İlk olarak 5
adet yerleştirilen ve güneş enerjisi ile çalışan bank-
lar, kendi ürettiği solar enerjisi ile akülerini yeni-
den doldurarak gece boyunca hizmet veriyor ve
aksamaya sebep olmuyor.

Zabıtaları tebrik etti
EsEnyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt Zabıta personeliyle bir
araya gelerek Zabıta Haftalarını kut-

ladı.  Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt Zabıta Teşkilatının 193. yıldönümü dola-
yısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.  Kutla-
mada zabıta personeline konuşma yapan Başkan
Bozkurt, “Öncelikle hepinizin Zabıta Haftasını
kutluyorum. Sizden tek isteğim işinizi özverili bir
şekilde yapmanız ve vatandaşlara karşı her
zaman sabırlı ve saygılı olmanız” dedi. Başkan
Bozkurt ve Başkan yardımcıları kutlama sonunda
zabıta personelleriyle günün anısına fotoğraf 
çektirdi. 
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O yun programlama atölyesinde
bir taraftan oyun program-
lama öğretilirken, diğer yan-

dan bilgisayar programlama
gösterilerek, uzun vadede üst düzey ya-
zılımcılar yetiştirilmesi hedefleniyor. Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, "Çocuklarımızın, geleceğe umutla
bakabilmesini, layık oldukları eğitime en
modern metotlarla, eşit şartlarda ulaşa-
bilmesini hedefliyoruz. Küçükçekmeceli
çocuklar, belediyemiz tarafından düzen-
lenen örgün egĭtimi pekisţirici ve kisi̧sel
gelisi̧mlerini destekleyici programlardan
yararlanabilecek, kendilerini geliştirebi-
lecekler. Küçükçekmece Belediyesi Giri-
şimcilik ve İnovasyon Merkezi
(KÜGİM) bünyesinde gerçekleştirdiği-

miz Java Oyun Programlama Atöl-
yesi’ne katılan çocuklarımız, uygulamalı
olarak oyun programlama eğitimi bu
çalışmalarımıza güzel bir örnek oldu.
Eğitimi alan çocuklar kendi oyununu
üretebilecek. Bizim için her çocuk, bir
dünya demek. Bizlerin görevi onların
yaratıcılık ve yeteneklerini sergileyebile-
cekleri, kendilerini geliştirebilecekleri im-
kanları sağlamak.” dedi.

Faydalı bir atölye

Atölyeye katılan 4. sınıf öğrencisi Oğuz
Ali Erden, heyecanını dile getirdiği ko-
nuşmasında, “Gelecekte bilim insanı ol-
mayı hedefliyorum. Matematik ve Fen
derslerini çok seviyorum. Çok faydalı
bir atölye. İlerde bilgisayar ile ilgili bir
bölüm tercih edersem, hazırlıklı 
olacağım” dedi.

H er hikayenin bir sonu vardır; öncesizlik
ve sonrasızlıktan azade bir hikaye ancak
kendi kendine yeterli bir ‘’ilahi’’ hikaye

olabilir. Dünyevi olan bütün hikayelerin bir baş-
langıcı ve hiç kuşkusuz bir sonu olmak zorunda-
dır. Bazen kimi hikayeler supriz finallere doğru
yelken alır, başlangıç nedenleriyle sonu arasında
paralellikler yoktur.

Bazende kimi hikayeler başlangıç gerekçele-
rinden koparak, büsbütün tahmin edilemez 
sonuçlara doğru savrulurlar. AK Partinin, varoluş
hikayesinin sebepleriyle bugün tanık olduğumuz
sonuçları arasında görünen savrulma, hiçbir 
suprize yer bırakmayacak bir finale doğru hızla 
ilerliyor.

Oysa bu hikaye 2002 yılında ne güzel 
başlamıştı…,

1923 yılından bu yana siyasi merkezden 
kovulan dindar Müslümanlar, masalsı bir seçim
sonucuyla iktidara yerleşmiş ve 2010 yılına
kadar bütün cumhuriyet tarihinde yapılan tüm 
reformlara fark atan bir kapasitede reformların
altına imza atmıştı.

Ülke hak,hukuk ve özgürlük yürüyüşünde,
pembe hayaller kurma noktasına taşınmıştı. 
Askeri vesayetle mücadele, yine Cumhuriyet 
tarihinde görülmemiş, kararlılık ve boyutlarda 
sürdürülmüş ve tam demokrasiye geçişin kapıları
sonuna kadar açılmıştı. Kürt meselesinin çözü-
münde çıta, devlet katına çıkarılmış ve adı 
çözüm süreçleri olan ilişkiler mekanizması bile 
kurulmuştu.

2015 yılına gelindiğinde ise bütün bu güzel
şeylerden. Hak,hukuk ve özgürlük yürüyüşünden
eser bile kalmamıştı…

Güvensiz, içine kapanan ve bütün dünyayı 
düşman ilan eden bir zihniyet adeta iktidarı gasp
etmişti. Önce çözüm süreçlerinden vazgeçildi,
sonra da her devrimlerde olduğu gibi, devrim
kendi çocuklarını yemeye başladı. Abdullah Gül,
Ahmet Davutoğlu derken, AK Partiyi AK Parti
yapan nice insan hiç tereddütsüz kapı önüne ko-
yuldu. Bu sürecin en ikonik tasfiyesi Ahmet 
Davutoğulu’nun başına gelenlerdir. Birgün önce
hem Başbakan hem de partinin genel 
başkanıyken, ertesi gün hiçleştirildi.

Bu ibretlik davranış Türk siyaset hayatının 
hafızasına, adı kuşku olan tohumlarında atılma-
sına neden oldu. Artık kim kendi durum konum
ve statüsünden emin olabilirdi ki.

15 Temmuz 2016 yılında yapılan FETÖCÜ
darbe, demokrasiye ve demokratikleşmeye yeni-
den dönmenin nesnel koşullarını altın tepside
ikram ederken, Recep Tayyip Erdoğan bu ilahi
uyarıyı elinin tersi ile itip Devlet Bahçeliye 
teslim oldu.

Tanrı aşkına şu tabloya daha dikkatle bakın;
Erdoğan ile en başından beri demokrasi ve özgür-
lük mücadelesi veren Abdullah Gül ve Ahmet 
Davutoğlu siyasetten dışlanıyor ve yerlerine 
Devlet Bahçeli ikame ediliyor.

Şimdi soruyorum, elinizi vicdanınıza koyun, bu
yürüyüşte Gül ya da Davutoğlu mu daha iyi yol
arkadaşı olurdu yoksa Bahçeli mi?

Hiç kimse kusura bakmasın bugün gelinen
nokta o zamanlar yapılan tercihlerin sonucudur.
Hiçbir şey sürpriz ya da irade dışı gelişmemiştir.
Erdoğan 2015 yılından sonra iktidarı kendi yol
arkadaşlarıyla bile paylaşmaya yanaşmamıştır.
Bu durum Erdoğan’ın bilinçli tercihidir ve herkes
de bu sonuca katlanmalıdır.

Her şeyden önce bu sonuç, hayat ile gerçekçi
bağların kopuşuna neden olmuştur. Hayat ile
yeniden kabul edilebilir bağlar kurmak yerine,
hayat ile inatlaşma yoluna gidilmiştir. Bu duru-
mun kaçınılmaz sonucu ise, kitle partisi olma
özelliğini kaybetmektir. Kitle partisi özelliklerini
yitiren bir yapı hiç kimseyi bölücülük ile 
suçlayamaz.

Çünkü kitlesel bağlar kopmuş ve bölücülük 
yapılmıştır. Nokta…

Bugün içinde olduğumuz siyasi resmi en güzel
özetleyen ifadeler Bekir ağırdır’dan geldi. Son
durumu kendi araştırmalarının sonuçlarıyla 
yorumlayan Ağırdır şöyle diyor;

“Ama çok önemli bir değişiklik var. Şimdiye
dek, iktidara yakın bakardı bir çok meselede ve
iktidara oy verirdi. Ama bu kez araştırmaları-
mıza göre, gri alanın genişlediğini hem de gri
alandakilerin aklı ve gönlü iktidara doğru değil,
muhalefete doğru ya da yeni bir sese doğru baktı-
ğını görüyoruz. İktidar artık gri alanda olup da
kendisine bakan seçmeni ikna edemiyor, sahicili-
ğini yitirdi. AK Parti dediğimiz mekanizma felç
oldu. O mekanizmanın en önemli iki bacağının
biri örgütü biri de yerel yönetimlerdeki kapasitesi
ve başarısıydı. Şimdi her ikisi de felç. AK Parti
dediğimiz mekanizma bugün, liderinin iktidarını
sürdürmeye çalışan bir aygıta dönüşmüş du-
rumda. Bu kadar bozulmadan sonra tekrar 
orijinal haline dönmesi çok zor’’

Özetle aynı söyleşide Ağırdır, AK Parti 
çekirdek oylarının yüzde 38 den yüz de 27 
ye gerilediğini ifade ediyor.
Hiç kimse tekrar kusura bakmasın bu da bu 

hikayenin sonuna geldiğimizi açık açık gösteriyor.

Bu hikayenin finalinde
sürprize yer yok

BERRİN YEŞİLTEPE

Küçükçekmece Belediyesi 
Girişimcilik ve İnovasyon 

Merkezi (KÜGİM), bünyesinde
gerçekleştirdiği atölyelerle, 

çocukları ve gençleri geleceğe
hazırlıyor. Gerçekleşen çalışma-

lara ilişkin konuşan Belediye 
Başkanı Kemal Çebi, “Her 

çocuk bir dünya demek. Biz 
bu bilinçle eğitime değer ver-
meye devam ediyoruz” dedi

Geleceğe hazırlık
GAME LAB İstanbul Genel Müdürü
ve Atölye Eğitmeni Noyan Culum,
üstün zekalı 16-17 yaşındaki bir çocu-
ğun desteklendiği takdirde dünya sevi-
yesinde bir
yazılımcı olabilece-
ğini ifade ederek,
“Üniversitelerimi-
zin mühendislik fa-
kültelerinde,
mühendislik eği-
timi vereceğimiz
zamanı çocukları-
mıza temel bilim-

leri öğretmekle geçiriyoruz. Bu atölye-
lerin önemi burada ortaya çıkıyor.
Üstün zekalı öğrenciler için oyun
programlama atölyesi düzenledik. Öğ-
renciler çok küçük yaşta olmalarına
rağmen konsantrasyonlarını hiç ko-
parmadılar. Yaptığımız eğitim Dünya

çapında üst düzey
bir eğitim ve gelece-
ğin yazılım yıldızla-
rını yetiştirmeyi
hedefliyoruz. Bizlere
bu imkanı sunan
Küçükçekmece Be-
lediye Başkanı
Kemal Çebi’ye te-
şekkür ederiz” dedi. 

HER COCUK BIR
DUNYA DEMEK

Kirli ilişkiler ortaya çıkmalı
CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, 184 vatandaşın katledildiği Ankara Gar Katliamı başta olmak üzere, birçok
saldırının faili IŞİD terör örgütü üyesi İlhami Balı’nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ankara’da bir otelde
konaklatıldığı iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. Şeker, “7 Haziran – 1 Kasım arası karanlık dönemin
tüm kirli ilişkilerinin bir an evvel açığa çıkarılması ve tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerekiyor” dedi

Geçtiğimiz haftalarda eski başbakan-
lardan Ahmet Davutoğlu’nun,
AKP’nin tek başına iktidarı ilk kez

kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimleri ile seçimin
yenilendiği 1 Kasım 2015 arasında geçen dört
aylık sürece göndermede bulunduğu ‘İleride
Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, emi-
nim en kritik dönemlerden, birkaç aydan biri 7
Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak
yazılacaktır’ sözlerini hatırlatan CHP’li Şeker,
“Bu iki tarih arasında yaşanan katliamlar dö-
nemi ve saldırıları dönemin Başbakanı tarafın-
dan da dile getirilmeye başlandı. AKP kendi
siyasi bekası ve tek başına iktidar hırsı için yüz-
lerce canımızı bile bile, göz göre katliamlara, sal-
dırılara kurban etti” diye konuştu.

Dinlemeleri anımsattı

CHP’li Şeker, Suruç katliamını yapan Şeyh Ab-
durrahman Karagöz ve Ankara katliamını ger-
çekleştiren canlı bombalardan Yunus Emre
Alagöz’ün Türkiye’deki kardeşi Yusuf Alagöz’le
yaptığı telefon konuşmalarının katliam önce-
sinde, uzun süreden beri teknik takip altında din-
lendiğini hatırlatarak “Yunus Emre Alagöz’ün
telefonu dinlenmesine rağmen katliamı önlemeye
yönelik gereken tedbirlerin alınmaması döneme
ilişkin ihmali aşan kasti bir durumdur. İddialara
göre İlhami Balı’nın kullandığı çok sayıda farklı
telefon numarası da teknik takiple izlenilmesine
rağmen ilişkili olduğu katliam ve saldırılara iliş-
kin gerekli tedbirler alınmamış” dedi.

Şeker'den zor sorular

CHP’li Şeker, İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu’dan aşağıdaki sorularına yanıt istedi: İçişleri
Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinde en
tehlikeli teröristler için belirlediği kırmızı listede
yer alan İlhami Balı’nın 27-29 Mart 2016 tarih-
leri arasında Ankara’da lüks bir otelde konak-
latıldığı iddiası doğru mudur?
Kırmızı listede yer alan İlhami Balı’nın An-
kara’da konaklatıldığı süreçte üst düzey MİT
yetkilileri ile görüştüğü iddiaları doğru mudur?
İlhami Balı 27-29 Mart 2019 tarihi öncesinde
de istihbarat yetkilileri ile iletişim 
halinde miydi?
Suruç ve Ankara katliamları başta olmak üzere
çok sayıda saldırının faillerinden olan İlhami
Balı’nın telefonları teknik takibe alınmış mıdır?
Alındı ise İlhami Balı’nın telefonları dinlendiği
halde organize ettiği katliamlar ve saldırılara
ilişkin gerekli tedbirler neden alınmamıştır?
İlhami Balı’nın ve Adıyaman Dokumacılar gru-
bunun organize ettiği katliam ve saldırılara iliş-
kin gerekli tedbirleri almayan yetkililer
hakkında herhangi bir idari ya da adli işlem
başlatılmış mıdır?
İlhami Balı’nın Ankara’da istihbarat yetkilileri
ile görüştüğüne ilişkin iddialar doğru ise döne-
min Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından
değinilen 7 Haziran- 1 Kasım arası karanlık
dönemin kirli ilişkilerinin ortaya çıkarılması
için bir adım atılması düşünülmekte midir?
NERGİS DEMİRKAYA

Üsküdar Klasik müzik ziyafeti yaptı
Üsküdar Belediyesi,
Klasik Türk Müziği ve
Boğaz tutkunları için Va-

lide Sultan Gemisi’nde ‘Boğaziçi
Mehtapları’ konseri düzenledi. İlk
kez gerçekleştirilen konsere ilgi bü-
yüktü. Binlerce Üsküdarlı ücretsiz
düzenlenen etkinliğe katılmak için
konserden saatler önce uzun kuy-
ruklar oluşturdu. Cumhurbaşkan-
lığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda
görevli hanendeler; Aybige Demir
Okan, Hüseyin Kıyak; sazendeler
Mahinur Özüstün ( Kemençe),
Serap Çağlayan ( Kanun), Volkan
Ertem ( Viyolonsel), Özata Ayan (
Tanbur) yaklaşık iki saat süren kon-
serde Üsküdarlılara unutulmaz bir

müzik ziyafeti yaşattı. Konserde
Türk sanat müziğinin büyük ustası
ve bestecisi Hammamizade İsmail
Dede Efendi ve Münir Nurettin
Selçuk’un eserlerine Boğaz’ın muh-
teşem manzarası eşlik etti.

Gelenek yeniden canlandı

Etkinlikte konuşan Üsküdar Bele-
diye Başkanı Hilmi Türkmen Bo-
ğaz’ın sularını, İstanbul’un ışıklarını
Dede Efendi’nin, Münir Nurettin
Selçuk’un notalarıyla buluşturduk-
larını için büyük mutluluk duyduk-
larını dile getirdi. Başkan Hilmi
Türkmen ‘’Boğaziçi Mehtapları,
Osmanlı dönemine özgü bir İstan-
bul eğlencesidir. Başta Boğaziçi sa-

kinleri olmak üzere İstanbul’un
uzak, yakın semtlerinden insanlar
bu mehtaplı gecelerde teknelerde
Boğaz’ın sularına açılır ve musiki-
mizin o büyük şarkılarını dinlerdi.
İstanbul’u yaşayan ve İstanbul’u
anlatan birkaç büyük yazarımızdan
biri olan ve soyadını Rumelihisa-
rı’ndan almış olan Abdülhak Şinasi
Hisar, ‘Boğaziçi Mehtapları’ ese-
rinde bu geceleri yoğun bir şekilde
anlatır. Biz de bu geceleri yeniden
hatırlamak ve yaşamak için yazarın
bu kitabını rehber edindik. Valide
Sultan Gemisi’nin bize sunduğu
imkan sayesinde İstanbullular için
bu geleneği yeniden canlandırdık’’
diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, IŞİD terör örgütü üyesi İlhami
Balı’nın, İçişleri Bakanlığı tarafından korunup korunmadığını sordu.

İlçedeki çocuklarla bir araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
“Çocuklarımızı her zaman önemsiyor onlara her daim kıymet veriyoruz” diye konuştu.
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A ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı
açıklamasında, Sosyal Güvenlik

Kurumunun (SGK) internet sitesinde Sağlık
Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni dü-
zenlemelerin yayımlandığını belirtti. "Üçü
kanser olmak üzere 45 ilacı daha geri ödeme
listesine aldık" ifadesini kullanan Selçuk,
şunları kaydetti: "Bu ilaçlardan 22'si yerli,
23'ü de ithal ruhsatlı. Kronik hepatit C teda-
visinde en son geliştirilmiş yeni bir ilacı daha

geri ödemeye dahil ederek bu hastalığın tüm
tiplerinde vatandaşımızın tedaviye erişimini
sağladık."

Maliyet unsuru görülmüyor

Genetik olan kistik fibrozis hastalığının
erken tanısında kullanılan ilacın da listeye
eklendiğine değinen Selçuk, söz konusu ila-
cın uygulanabilmesine yönelik işlem ücreti-
nin de karşılanacağını vurguladı. Ruhsatlı
ilaç sayısının 8 bin 423'e, yurt dışından teda-

rik edilen ilaç sayısının da 382'ye ulaştığını
bildiren Selçuk, toplamda geri ödemesi ya-
pılan ilaç sayısının 8 bin 805 olduğuna dik-
kati çekti. Bakan Selçuk, sağlığı hiçbir
zaman maliyet unsuru olarak görmedikleri-
nin altını çizerek, "Her zaman her şeyin başı
sağlık dedik. Bu vesileyle hasta vatandaşları-
mıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi
iletiyor, yeni uygulamanın tüm vatandaşları-
mıza sağlıklı bir yaşam getirmesini temenni
ediyorum." ifadelerini kullandı.2 KOAH ilacı

da listedeSUT'ta yapılan düzenlemeyle geri
ödeme listesine eklenen ilaçlar, şu şekilde: "1
adet astım ilacı, 6 adet aşırı demir birikimi
tedavisi ilacı, 2 adet demir eksikliği ilacı, 3
adet bağışıklık ilacı, 6 kalp ilacı, 1 kan sulan-
dırıcı, 3 kanser ilacı, 2 KOAH ilacı, 1 mantar
ilacı, 1 oral kortikosteroid, 2 ağrı kesici ve
ateş düşürücü, 2 kas gevşetici, 1 kistik fibro-
zis tanısı ilacı, 2 sedef ilacı, 1 topikal ağrı ke-
sici, 1 Hunter Sendromu ilacı, 10 pulmoner
arteriyel hipertansiyon ilacı."

Garanti BBVA konut kredisinde
belirlenen koşullara uygun kredi
kullanan müşterilerinin taksitlerini

ödüyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre,
Garanti BBVA Mortgage tarafından hayata
geçirilen ve 31 Ekim tarihine kadar geçerli
olacak "Taksitler Garanti BBVA'dan" kam-
panyası kapsamında, kullanılan kredinin va-
desine bağlı olarak, müşterilerin son 2, 4 ya
da 6 taksidini Garanti BBVA karşılıyor. Kam-

panya maksimum 750 bin liralık konut kredi-
leri için geçerli olurken; 60-83 ay vadeli konut
kredilerinde son iki taksit, 84-119 ay vadelide
son dört taksit, 120-240 ay vadelide ise son
altı taksit Garanti BBVA tarafından ödeniyor.

Kolaylıklar sağlıyoruz

Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü
Murat Atay kampanyayla ilgili olarak, "Yeni
konut almak isteyen ve kredisini bankamız-

dan kullanan müşterilerimiz için hayata ge-
çirdiğimiz Taksitler Garanti BBVA’dan kam-
panyasının da bu anlamda sektöre yeni bir
soluk getireceği inancındayız. Özellikle son
iki ayda konut satışlarında yaşanan hareketli-
lik sevindirici bir grafik sergilerken, müşterile-
rimizin taksitlerini üstlendiğimiz yeni
kampanyamızın da sektöre olumlu katkı su-
narak konut almak isteyenleri memnun ede-
ceğini düşünüyoruz" dedi. 

Yasa dışı
avlanan yandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Sahil Güvenlik Ka-
nunu ile Su Ürünleri Kanu-

nu'nun verdiği yetkiyle yasadışı avcılığın
önlenmesi ve deniz çevresinin korunma-
sına yönelik denetimler yapıyor. Denizler-
deki su ürünü kaynaklarının korunup
gelecek nesillere aktarılması için kontrol-
lerini sürdüren sahil güvenlik ekipleri
saha, zaman, belge kontrolü ve teknik ko-
şulları inceleyerek, kurallara uymayanlara
idari para cezası uyguluyor, av araçlarına
el koyuyor. Bu kapsamda yılbaşından bu-
güne kadar sahil güvenlik birimlerince 4
bin 173 kişinin yasadışı su ürünleri avcı-
lığı yaptığı tespit edildi. Bu kişilere toplam
14 milyon 153 bin 35 lira idari para cezası
kesildi. Aynı kapsamda geçen yıl ise 4 bin
568 kişiye 12 milyon 434 bin 762 lira idari
para cezası uygulanmıştı.

Denizi kirletene de ceza

Deniz çevresinin korunması kapsamında
da çalışmalarını sürdüren sahil güvenlik
birimleri, yılbaşından bugüne kadar deniz
kirliliğine sebep olan 105 olaya müdahale
etti. Olaylardan 15'inin dosyaları, liman
başkanlıklarına, büyükşehir belediye baş-
kanlıklarına il çevre ve şehircilik müdür-
lüklerine sevk edilirken 90 olayla ilgili
işlem yapıldı. Çalışmalar kapsamında de-
nizlerin kirletilmesinde sorumlulukları ol-
duğu belirlenen kişilere 5 milyon 453 bin
339 lira idari para cezası kesildi.

Sahte trafik
cezasına dikkat

Kadınlar için burs

Gelir İdaresi Başkanlığı, baş-
kanlığın adı ve logosu kullanıla-
rak gönderilen trafik para

cezasına ilişkin sahte e-postalara ilişkin uya-
rıda bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan
(GİB) yapılan duyuruya göre, GİB'in adı,
logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak tra-
fik para cezasına ilişkin sahte e-postaların
gönderildiği tespit edildi. Bu e-postalarla,
sahte internet adreslerine yönlendirme yapı-
larak, mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgi-
leri ele geçirilmeye çalışılıyor. Başkanlıkla
ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr inter-
net adresi üzerinden yapılması gerekiyor.

ING, toplumsal cinsiyet eşitliği-
nin güçlenmesine ve kadının eko-
nomiye eşit katılımına verdiği

destek kapsamında Türk Eğitim Vakfı (TEV)
ile işbirliğine imza atarak, “ING Eşit Gelecek
Fonu” adı altında bir burs fonu oluşturdu.
Oluşturulan fon ile üniversitelerde mühendis-
lik eğitimi alan kız öğrencilere destek sağlana-
cak. Burs Ekim-Haziran ayları arasındaki
dokuz ay boyunca verilecek. ING Türkiye
Genel Müdürü Pınar Abay, TEV ile başlatı-
lan işbirliği ile eğitimle toplumsal cinsiyet eşit-
liğine verdikleri desteği bir ileri aşamaya
taşıyor olmaktan büyük mutluluk duydukla-
rını dile getirerek, “Ekonomiye eşit katılım he-
defini desteklemek için, genç kızlarımızın
eğitimli, özgüvenli, finansal anlamda okurya-
zar ve risk almaktan çekinmeyen bireyler ha-
line gelmelerini desteklememiz gerektiğine
inanıyoruz. Bu nedenle; sosyal sorumluluk
projelerimizde ve burslarımıza yarattığımız
etkinin cinsiyet kırılımına özellikle önem veri-
yoruz” dedi. Abay, ING olarak bundan sonra
da kadınların ekonomiye eşit katılımı çerçeve-
sinde destek mekanizmaları yaratmayı 
sürdüreceklerini vurguladı. 

Konut kredisinde taksitler ödeniyor

KANSER
HASTALARINA

MUJDE

Aile, ÇAlışMA Ve SoSyAl HizMetler
BAkAnı SelÇuk, üÇü kAnSer olMAk

üzere 45 ilAcı DAHA geri öDeMe 
liSteSine AlDıklArını AÇıklADı

72 liralık lahmacuna 

Bodrum'da, fahiş fiyata ürün satıp vergiyi düşük tutan firmalar Muğla Vergi Dairesi'ne
bağlı ekipleri tarafından mercek altına alındı. Bu yüksek fiyatlara rağmen cirosunu
düşük gösteren işletmelerde hasılat tesbiti yapılıp vergi kaybının önüne geçiliyor

goz hapsi
Geçen dönemde bazı
turizm bölgelerinde iş-
letmelerdeki yüksek fi-

yatlar tüketicinin tepkisini çekmişti.
Özellikle menülerde çay ve su fiyat-
larının bile 10 kat daha fazla olması
çok sayıda şikâyete neden oldu.
Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in
haberine göre, yüksek fiyattan ürün
satışına rağmen daha az vergi öde-
mek için düşük ciro beyan eden iş-
letmeler mercek altına alındı. Gelen
şikayetler üzerine harekete geçen
Muğla Vergi Dairesi'ne bağlı ekip-
ler, işletme satış kayıtlarının tutul-
duğu resmi defter ve belgelerin yanı
sıra tedarikçilere verilen siparişlerin
kayıtlarının yer aldığı bilgisayar uy-
gulamalarını da inceliyor. Maliye,
ilk olarak şikayetlerin en fazla gel-
diği Bodrum'daki plaj ve işletmeleri
denetledi. Yıl boyunca süren genel
denetimlerine yeni bir model ekle-
yen Maliye, şikayetleri de dikkate
alarak beyan edilen matrah ile sipa-
riş edilen malın miktarı ve tutarını
sorguluyor. Bilgisayarlardaki teda-
rik sipariş sistemleriyle hasılat tes-
pitini yapmanın, resmi defter ve
belgelerle uyumlu olup olmadığını
görmenin mümkün olduğu belir-
tildi. İşletmelerin yüksek fiyatlardan
sattığı ürünlerden düşük vergi öde-
mesinin de önüne geçilmesi hedef-
leniyor.

Ceza kesiliyor

483 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Genel Tebliği uyarınca geçen yıl iş-
letmelerde kullanılan ve her türlü
siparişi almaya-vermeye yarayan
elektronik sistemlerin yazar kasa-
lara entegrasyonu zorunlu ol-
muştu. Uyum için verilen sürenin
ardından Muğla Maliye ekipleri
çapraz sorgu denebilecek modeli
hayata geçirdi. Sistemi kurmayan-
lara para cezası kesen ekipler, sis-
temi kuran işletmelerde de sipariş
sistemi aylık hasılat raporları ile
mükellef KDV beyanlarını karşı-
laştırıyor. İşletmelerin sipariş ettiği
malin tutarı hasılattan ve beyan
edilen KDV'den fazla ya da yakın
çıkması halinde mükellefe dü-
zeltme beyannamesi vermesi tav-

siye ediliyor. Pişmanlıkla düzeltme
yapılmazsa re'sen işlem yapılıyor.
Bu yöntemle geçen hafta Bod-
rum'da pek çok işletmeye ceza ke-
sildi.

Ayranın fiyatı 40 lira

Bodrum başta olmak üzere nere-
deyse güney sahillerindeki bütün
plajlar bu yıl yine 40 liraya satılan
ayran, 25 liraya satılan çay ve
soğuk olduğu gerekçesiyle 10 li-
raya satılan 1.5 litrelik suyu ile
gündeme gelmişti. Artan şikayetler
sonrasında Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ile turizm örgütleri tatilci-
lerden bu işletmeleri kendilerine
bildirmelerini istemişti.

16 milyon turist
bekleniyor

DünyaDa en çok turistin ağırlandığı 3'üncü
kent Antalya'da, turizm rekorları kırılmaya devam
ediyor. 2019 yılında her ay bir önceki yılın aynı dö-

nemine göre artış yakalayan kent, yıl başında konulan 16 mil-
yon turist hedefine ilerliyor. Geçen yıla göre yüzde 17 artış
yakalayan turizm verilerini değerlendiren TÜROFED Başkanı
Osman Ayık, "Rakamların bu şekilde seyredeceğini biliyorduk.
Ağustos ayı geçen seneye göre yüzde 18, Antalya genel olarak
ise yüzde 17 civarında artış yakaladı. Geçen seneki rakamlara
ve bu yılki rakamlara tekrar bakacak olursak Antalya çok rahat
bir şekilde hedefini gerçekleştirmiş şekilde sezonu kapatacak
diyebiliriz" diye konuştu.

2021'de ancak düzelir

Rusya'dan gelen turistlerle ilgili rakamlardan oldukça mem-
nun olduklarını belirten Başkan Ayık, Rusya'da en iyi rakam-
ları 2014 yılında gördüklerini söyledi. Bu yıl sadece Rusya'dan
6 milyon ziyaretçi beklediklerini anlatan Ayık, "Almanya için
aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Almanya için 2018 yılın-
dan bu yana artış devam ediyor ama onlarda da en iyi rakam-
ları 2015 yılında yakalamıştık. Hala 2015'in gerisindeyiz.
2020-2021 yılında ancak 2015 rakamlarını yakalayabiliriz"
dedi.Yeni pazarlarAvusturya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İs-
viçre pazarlarında birtakım sıkıntılar yaşadıklarını da kaydeden
Başkan Ayık, bu pazarlarda eskiden gördükleri rakamların ge-
risinde olduklarını söyledi. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slo-
vakya, Romanya, Balkan ülkeleri olmak üzere 20'ye yakın
ülkede yeni pazarlara girdiklerini ve artış yakaladıklarını akta-
ran Ayık, "Bir diğer önemli pazar daha var, İngiltere pazarı.
Artık Avrupa Birliği üyesi olmadığı için orada da ciddi artışlar
yapıyoruz. Bu bizim için sevindirici. Antalya yakın gelecekte 20
milyon rakamlarını telaffuz edebilir" diye konuştu. 

Sahil Güvenlik Komutanlığınca
yılbaşından bugüne kadar
yürütülen denetimlerde,
yasadışı su ürünleri avcılığı
yaptığı tespit edilen kişilere 14
milyon 153 bin 35 lira idari
para cezası verildi

Murat
Atay

Zehra
Zümrüt
Selçuk
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C umhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti
Genel Merkezi'nde düzenlenen
Genişletilmiş İl Başkanları

Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan,
AK Parti'nin millet tarafından ku-
rulduğuna işaret ederek, "Herhangi
bir arkadaşımız kendi özel işi ve
ilişkileri dahil, şayet herhangi bir
konuyu, hizmetin önüne koyu-
yorsa, üstlendiği görevin hakkını
veremiyor demektir. İstisnasız her
birimiz, 'önce ülkem, milletime
hizmet, partim' diyerek; işlerimize
dört elle sarılmak mecburiyetinde-
yiz. Aksi halde sadece milletimize
mahcup olmakla kalmaz, aynı za-
manda hizmetkarı olduğumuz kutlu
davaya da zarar veririz. Bizim rabbi-
mizden başka yönelecek hiçbir mabudu-
muz, milletimizden başka yaslanacak
hiçbir dayanağımız yoktur. Mahallemizde,
beldemizde, ilçemizde, ilimizde, ülke gene-
linde bu anlayışla hizmet eden dava adam-
larının emeğini, kibirleri boylarını aşanların
kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz. Hiç-
bir şehrimizin, fitne fücur tacirlerine prim
vermeyeceğine inanıyorum. Biz dedikodu-
lara asla kulak asmadan kendi işimize baka-
cağız, milletimizin bizden atalet değil,
hizmet bekliyor" dedi.

Partimizin 10 milyon üstü üyesi var

AK Parti'de 7'inci Olağan Kongre sürecinin
7 Ekim itibariyle başlayacağını hatırlatan
Erdoğan, "Bu çerçevede üye listelerimizi
güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıt
düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda yüzde
95'den fazlası vefatlardan kaynaklanan yak-
laşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu
gördük. Yeni üye kazandırma çalışması AK
Parti teşkilatları için hiçbir zaman bitmeye-
cek daimi bir görevdir. Şu an itibarıyla parti-
mizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle

büyük
bir üye kay-
dına mensup başka
parti söz konusu değil. Tüm bu çalışmaların
önümüzdeki Temmuz'a kadar bitirilmesini
hedefliyoruz. Ondan sonra büyük kongre ta-
rihini belirleyecek ve milletimizle paylaşaca-
ğız" diye konuştu.

CHP'ye bile el uzattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un
üzerinde önemle durulması gereken bir milat
olduğunu, yurt genelinde darbeye direnen
tüm kesimleri 'Türkiye' ortak paydasında bir
araya getirmek için çalıştıklarının altını çizdi.
Erdoğan, "Hatta millet ihanete direnirken,
darbecilerle anlaşıp, tankların arasında kaçan
CHP yönetimine bile el uzattık. Yenikapı'da
sergilediğimiz dayanışma tablosu bunun ilk
adımını oluşturdu. Yenikapı'da muhalefeti ve
iktidarıyla Türkiye olarak gerçekten tarihi bir

dayanışma tablosu sergile-
dik. Tankların arasından

kaçıp gidenleri de biz bu-
raya davet ettik. Son
ana kadar yine kaçı-
yordu, biz buna rağ-
men onu da kabul
ettik. Biz, ülkemizin
birliği berberliği için
elimizden geleni
yapıyoruz. Sadece
FETO ihanet çete-
sine değil, onların
arkasındaki kirli el-

lere de çok anlamlı
bir mesaj verdik. İyi

niyetli tüm çabaları-
mıza rağmen, o tabloyu

devam ettirmek mümkün
olmadı. Yenikapı ruhuna ilk

darbe, 'kontrollü darbe' söyle-
miyle bizzat CHP Genel Başkanı

tarafından vuruldu" dedi.

Milli irade düşmanları

CHP'nin, FETO'nun tezlerini sahiplenerek
kısa sürede fabrika ayarlarına geri döndü-
ğünü ifade eden Erdoğan, "Bununla kalma-
yan CHP, tarihimizin en büyük ihaneti
karşısında, anayasal çerçevede devreye aldı-
ğımız OHAL uygulamasına saldırdı. Daha
pek çok söylemi ve eylemiyle bu parti ülke-
miz için kritik bir dönemde FETÖ ile müca-
deleyi zaafa uğratmaya çalıştı. 17-25 Aralık
girişiminden bu yana, CHP ve şürekâsına
maalesef terörle mücadelenin siyaset üstü ol-
duğunu, ülkemiz ve milletimiz açısından bir
beka meselesi olduğunu anlatamadık. Milli
meselelerin, günlük siyaset tartışmalarına
kurban edilmemesi gerektiğini bunlara bir
türlü öğretemedik. Millet safında yer almak
varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset
hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bil-

miyoruz CHP ekibi hep milli irade düşman-
larıyla yol yürümeyi tercih etti" şeklinde ko-
nuştu.

Yenikapı ruhundan söz etti

CHP'nin, 'FETÖ', 'terörle mücadele', 'ege-
menlik haklarının korunması' diye bir derdi-
nin olmadığını savunan Erdoğan, "CHP’nin
tutarsızlıkları karşısında biz de AK Parti ola-
rak MHP ile Yenikapı'da başlattığımız işbirli-
ğini yeni bir safhaya taşıdık. Cumhur
İttifakı, 15 Temmuz direnişinin siyasi alana
yansımasıdır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ru-
hunun çelikleşmiş halidir. Cumhur İttifakı
milletimizin her bir ferdinin parçası olduğu
82 milyonluk büyük Türkiye ittifakının loko-
motifidir. Cumhur İttifakı milli güvenliğimi-
zin tahkimi yanında Türkiye'nin
demokratikleşmesi, Türk demokrasisine vu-
rulan vesayet zincirlerinin kırılması yönünde
tarihi adımlar atmıştır" değerlendirmesinde
bulundu.

Sonuçları milletle paylaşacağız

Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi'nden rahatsız olduğunu;
ancak, bu sistemden geriye dönüşün olmadı-
ğını vurguladı. Sistemde uygulamadan veya
eski alışkanlıklardan kaynaklanan bazı eksik-
liklerin olabileceğini ifade eden
Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde
yürüttüğümüz tüm eksiklikleri belirledik,
çözüm yollarını ortaya koyduk. Sorun alan-
larının çoğunun sistemden değil, uygulama-
dan kaynaklandığını tespit etiğimiz için,
nispeten işimizin kolay olduğunu görüyoruz.
Bu sonuçları yakında milletimizle paylaşaca-
ğız. Nereden nereye geldik, bunu milletimizle
paylaşacağız. Ardından da yürütmeye ilişkin
kısımları Cumhurbaşkanlığı olarak biz, yasa-
maya ilişkin kısımları Meclis, siyasi alanı da
Genel Merkez hayata geçirecek" ifadelerini
kullandı. DHA

KAPILARI
ACMAK

ZORUNDA
KALIRIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi İdlib
tehdidi var. Bunun dışında Afganistan'dan gelenler

var, vesaire. Bir taraftan geliyor, bir taraftan geri gön-
deriyoruz, bunlar var. Bu yolculuk bizi farklı yere

doğru götürebilir. Farklı yer nedir? Böyle oldu oldu,
olmadı, biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya 

destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz; kusura
bakmayın bir yere kadar bu işe katlandık, katlanıyo-

ruz. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz?" dedi

Türkiye'nin 3 milyon 650 bini bulan Suriyeli sığınmacıya 8
yıldır ev sahipliği yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Biz ensar olmaya talip olduk. Allah göstermesin muhacir de olabi-
lirdik. Suriyeliler için güvenli bölgede yerel mimariyle 250-300 metre-
karelik konutlar yapılabilir. Bir de çevresinde ufak bahçesi olsa. Onu da

ekip biçse, bu insanlar hiç olmazsa hazır balık değil, balık tutmayı da orada
öğrenmiş olur. Ülkemizde artık 3 milyon 650 bin, şimdi İdlib tehdidi var.

Bunun dışında Afganistan'dan gelenler var vesaire. Bir taraftan geliyor, bir ta-
raftan geri gönderiyoruz, bunlar var. Bu yolculuk bizi farklı yere doğru götüre-
bilir. Farklı yer nedir? Böyle oldu oldu, olmadı, biz de kapıları açmak zorunda
kalırız. Ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz; kusura bakmayın bir

yere kadar bu işe katlandık, katlanıyoruz. Bu yükü sadece biz mi çekece-
ğiz? Bu insanlara, bu tür zulme, kusura bakmayın biz vesile olamayız. Siz

de bakalım nasıl taşınırmış bunu bir görün. Misafir ettiğimiz sığınma-
cıların yükünün paylaşımı konusunda, AB başta olmak üzere,
bugün buradan söylüyorum; dünyadan olması gereken des-

teği alamadık, almak için de bunu yapmak zorunda ka-
labiliriz, bunu söylüyorum. Tabii bu işleri yoluna

koyana kadar bu desteğimizi vermeye
devam edeceğiz."

Ya destek 
vereceksiniz ya da!

Suriye politikası yanlış
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’den 3,5 milyona yakın insanın daha Türkiye’ye
geleceğini savunarak, “Suriye politikası başından beri yanlıştı. Hala yanlıştır" dedi

Kılıçdaroğlu, partisinin Eskişe-
hir ve ilçelerinde kazandığı belediye-
lere teşekkür ziyaretlerine çıktı.

Ankara’dan karayoluyla ilk olarak Alpu ilçesine
gelen Kılıçdaroğlu’nu Alpu Belediye Başkanı
Gürbüz Güller ve partililer karşıladı. Belediye
binası önünde kendisini bekleyenlerle tokalaşa-
rak sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından bele-
diye başkanlığı makamına çıktı. Alpu Belediye
Başkanı Gürbüz Güller, Kılıçdaroğlu’na lüle
taşından yapılmış bir pipo hediye etti. Belediye-
nin çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçda-
roğlu daha sonra hizmet binası önünde
toplanan halka hitap etti. Siyasette yeni bir
sayfa açtıklarını ve kavga istemediklerini ifade
eden Kılıçdaroğlu, “Siyasette yeni bir sayfa
açtık. Siyasette gerginlik, kavga istemiyoruz.
Türkiye bir ateş çemberinin içinde, ülkenin
adam gibi yönetilmesini istiyoruz. Kavgasız bir
yönetim, bakın Cumhuriyeti kuranlar Cumhu-

riyeti kurduklarında şunu söylemişlerdir; Gazi
Mustafa Kemal’in sözüdür ‘Cumhuriyet bil-
hassa kimsesizlerin kimsesidir’ Yani hiç kimse
Cumhuriyette benim sahibim yoktur demesin.
Alpu’da yaşayan bütün vatandaşlarımız da
şunu rahatlıkla söyleyebilirler; ‘Ben Gürbüz
Güller başkana oy vermedim ama o benim
başkanımdır. Hiç kimse arasında ayrım yap-
mayacak. Herkese eşit hizmet götürecektir.’
Ben belediye başkanlarımızdan bir şey daha is-
tedim. Harcadığınız her kuruşun hesabını vere-
ceksiniz” dedi.

Türkiye savruluyor

Türkiye’nin iyi yönetilmediğini savunarak hü-
kümetin politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, ül-
kede hiçbir çocuğun yatağına aç girmemesi
gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti: “Tür-
kiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Tür-
kiye’de ekonomik kriz var, faturasını vatandaş,

gariban, emekli, işçi esnaf ödüyor. ‘Köprü ve
yol yapıyoruz’ diyorlar, ihaleyi verdiler, dolar
garantisi verdiler. Niye onları Türk lirasına çe-
virmiyorsun? Hep sırtı kalınlar mı kazanacak
bu ülkede? Bu ülkede işçi, emekli, çiftçi, esnaf
kazanmayacak mı? Ben bunun mücadelesini
veriyorum. Sırtı kalınlara karşı vatandaşın alın
terinden yanayım. Siyasetimizin ana omurgası
da budur. Allah rızası için ya bu ülkede bir
çocuk yatağa aç girer mi? Bir çocuk aç giri-
yorsa, o zaman bizim siyasetimizde sorun var
demektir. Bunun mücadelesini veriyorum."
Anayasa'da Ekonomik ve Sosyal Konsey'in ol-
duğunu ve 3 ayda bir toplanması gerektiğini
belirten Kılıçdaroğlu, "Ekonomik Sosyal Kon-
sey var. İçinde esnaf, sendikacı, sanayici, Oda-
lar Borsalar Birliği de var, hepsi var. Üç ayda
bir toplanması lazım. Neye göre, Anayasa’ya
göre, Anayasa da askıda. En son ne zaman
toplanmış, 5 Şubat 2009 yılında. Şimdi 2019,

hani 3 ayda bir toplanacaktı. Niçin dert dinle-
mek istemiyor beyler" diye konuştu.

3 buçuk milyon Suriyeli gelecek

Hükümetin dış politikalarını da eleştiren Kılıç-
daroğlu, 3-3,5 milyon Suriyelinin daha Türki-
ye’ye geleceğini öne sürdü. İdlib yerine
yanlışlıkla Afrin kelimesini kullandığı belirtilen
Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye-
lilere belki içinizde kızanlarınız var. Boşuna kı-
zıyorsunuz, Suriyelilere neden kızıyorsunuz?
Onlara kızmaya hakkınız yok, kızacağınız
adam belli, Suriyelileri buraya kim getirdi. Su-
riyelileri buraya getirene kızacaksınız. Onun
politikalarına kızacaksınız. O adam savaş çık-

mış, savaştan kaçıp gelmiş Türkiye’ye. Gitsinler
kendi ülkelerine ama barışın olması lazım. Su-
riye politikası başından beri yanlıştı. Hala yan-
lıştır, şimdi Afrin’de sorun çıktı, göreceksiniz
3-3,5 milyon Suriyeli daha gelecek böyle gi-
derse. Nasıl oluyor bu ya? Bu nasıl bir dış poli-
tika. İstemiyoruz doğru ama bu politikayı
hayata geçiren kişiyi önce ‘ben istemiyorum’
diyeceksiniz. Bir şey daha söyleyeyim, Orta
Doğu’da savaş oluyor, kim birbirini öldürüyor.
Müslümanlar öldürüyor. O saldırıyor Allah
Allah diye, öteki de saldırıyor bu tarafa Allah
Allah diye. Bir tarafta Amerika, bir tarafta
Rusya. Amerika diyor ki ‘meraklanma ben
silah vereyim’. Bu bir hata.” DHA

Akşener: Çılgınlık
yapamazlar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener, “Sayın Erdoğan’ın İstanbul
ve Ankara gibi 2 büyük şehre 
kayyum atamak gibi bir çılgınlığa 
kapılmayacağını düşünüyorum” dedi

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, Susurluk’un düşman işgalinden
kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü ve

Ayran Kültür-Sanat Festivali için Balıkesir’in Su-
surluk ilçesine geldi. Susurluk’ta partililerce yol-
larda karşılanan Akşener, ilk olarak Susurluk
Belediye Başkanı Nurettin Güney’i makamında
ziyaret etti. Yeni otoyolda kurulacak tesislerde
Susurluk esnafına öncülük tanınmasını isteyen
Akşener, “Susurluk esnafının yeni yapılan oto-
yolda tesis açmasına öncelik verilmesi için çalış-
malara başlayacağız. Ankara’dan bununla ilgili
istekte bulunacağız. Her bu yolu kullananın meş-
hur tost ve ayrandan tatmasını ve Susurluk esna-
fına kazandırmasını istiyoruz. Susurluklu esnafa
bu noktada öncelik sağlayacağız. Eğer bunu ya-
pamazsak yeni açılan otoyol sebebiyle susurluk
esnafının işi zor olacak. Yeni otoyola araç geçme
garantisi verildiği için, o sayı tutturulamazsa oto-
yol şirketine verilen parada Susurluklu’nun da
parası olacak. Bu konuyla bizzat ben Ankara’da
ilgileneceğim” dedi

Kayyum atanacağını düşünmüyorum

HDP’li belediyelere kayyum atanması ve İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Belediye
Başkanı İmamoğlu’na ‘Seni pejmürde ederiz’
cümlesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Akşener,
“HDP’li belediyelere kayyum atanması ile ilgili
parti olarak görüşümüzü belirttik. Terörle olan
bağlantının ortadan kaldırılması gerekiyor. Teröre
yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın ge-
reği yapılmalıdır. Türkiye’de iktidar sahipleri ge-
nellikle tumturaklı konuşuyor. Bu tumturaklı
konuşmalar hayat boyu siyasetçiyi takip
eder. Ben, Sayın Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara
gibi 2 büyük şehre kayyum atamak gibi bir çılgın-
lığa kapılmayacağını düşünüyorum. Türkiye her
ne kadar çılgın bir siyasetin için de olsa da Sayın
Erdoğan’ın 2 büyük şehrimize böyle bir tavırda
bulunmayacağına inanıyorum. Çünkü 6 Mayıs'ta
Sayın İmamoğlu’nun mazbatasını elinden alarak
yaptıkları çılgınlık ve hukuksuzluk 23 Haziran’da
800 bin oy farkla seçilmesini sağladı. 31 Mart se-
çimlerinin Türkiye genelinde Millet İttifakı parti-
lerinin, teşkilatlarının, seçmenlerinin gayretiyle bu
sonuçlar alındı. 23 Haziran’daki İstanbul seçim-
lerini İstanbullular kazandı” diye konuştu.

Geçen yıl da tokalaştık

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşma-
sının İYİ Parti-Cumhur İttifakı yakınlaşmasına
işaret olarak görülebilir mi sorusunu yanıtlayan
Akşener, “Çok komik bir durum var. Bir yazar bir
yazısının başında İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener diyor, daha sonra da aynı kişi partimiz-
den ‘İP’ olarak bahsediyor. Kafaları karışıyor işte.
Biz İYİ Parti olarak geçen yıl da milletvekillerimiz
ile resepsiyona katılmıştık. O gün de Sayın Erdo-
ğan ile tokalaştık. Bu tokalaşmanın bu derece
neden büyütüldüğünün Türkiye şartlarında neye
tekabül ettiğine bakmanız lazım. Biz bu yıl 
katıldık ve tokalaştık, geçen yıl da katılıp
tokalaştık. Geçen yıldan buraya ne değişmiş? 
23 Haziran değişmiş” dedi.

Recep
Tayyip
Erdoğan

Kemal
Kılıçdaroğlu



P rof. Dr. Cüneyt Akalın, Sivas
Kongresi’nin Türkiye açısın-
dan büyük önem taşıdığını

belirterek; “4 Eylül’ü anmamak ayıp
olurdu. O ayıbı Türkiye’de çoğu kişi
yapıyor maalesef. Sivas Kongresi
milli mücadelenin ana rahmine düş-
tüğü yerdir ve tarihtir” diye konuştu.
Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi
ve Yazar Sacide Bolcan’ın modera-
törlüğünde gerçekleştirilen sempoz-
yuma konuşmacı olarak Prof. Dr.
Seçil Karal Akgün, Prof. Dr. Cüneyt
Akalın ve Prof. Dr. Ahmet Yörük
katıldı.

Cumhuriyet Atatürk'le geldi

Belediye Hizmet Binası’ndaki Dum-
lupınar Salonu’nda gerçekleştirilen
sempozyumda konuşan Prof. Dr.
Cüneyt Akalın, “4 Eylül’ü anmamak
ayıp olurdu. O ayıbı Türkiye’de çoğu
kişi yapıyor. Sivas Kongresi milli
mücadelenin ana rahmine düştüğü
yerdir ve tarihtir. Bu hayati bir şeydir.
En önemli şey irade yaratmaktır. Biz

bu topraklarda bağımsız kaderimizi
çizen bir millet olacak mıyız olama-
yacak mıyız her şey bunlarla başlar.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu
insanlık tarihinin çok önemli olayla-
rını anlatıyor. Mustafa Kemal Ata-
türk bu topraklara Cumhuriyeti
getirdi. 4 Eylül hepimize kutlu
olsun” dedi.

Ne kadar şükretsek azdır

Sempozyumun diğer konuşmacısı
Prof. Dr. Ahmet Yörük ise, “Milli
mücadelenin 100’üncü yılını yaşıyo-
ruz. İnsan ömrü için de önemli bir
100 yıl. Her ülkeye Mustafa Kemal
Atatürk gibi bir insan nasip olmuyor.
O karanlıktan bir milli devletin doğa-
bileceğini düşünebilmek ve yıllarca
savaşlarda savaşmak, külden yeni-
den bir yangın çıkartabilmeyi düşün-
mek dahi kolay değil. O da bize
nasip oldu. Ne kadar şükretsek
azdır” ifadesini kullandı.

Gazetelerde bir şey
göremedik

4 Eylül Sivas Kongresi’yle ilgili ga-

zetelerde haber göremediğini ve
üzüldüğünü söyleyen Prof. Dr.
Seçil Karal Akgün, “Bu sabah 
gazetelere baktığım zaman 4 Ey-
lül’le ilgili pek bir şey göremedim.
Bu Türkiye’de demokrasi temelle-
rinin atıldığı gündür. Ulusal
egemenliğin temellerinin atılması-
dır. Sivas Kongresi’nde öncelikle
planlanmış seçilen insanlarla gö-
rüşülüyor. Demokrasinin temel
taşları bu kongrede yer alıyor”
ifadesini kullandı.
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Bilmiyor!
Büyükçekmece Belediyesi 4 Eylül Sivas

Kongresi’nin 100’üncü yıldönümü 
nedeniyle “Sivas Kongresi ve Demokrasi
Sempozyumu” düzenledi. Sempozyumda
konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Bu memlekette şuanda

25 yaş altına sorun bakalım TBMM’nin 
kuruluşunu kaç kişi söyleyebilir? Yeni nesil
tarihini bilmeden bu yaşa geldi. Türk milli

eğitim meselesinde köy enstitüleri, 
Finlandiya ve Kore örnek alınabilir. 
Tarihini bilmeyenin geleceğinden 

kuşkusu olur” dedi

yeni nesil tarihini

Sempozyuma katılan Bü-
yükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Sizleri sabaha kadar din-
lemek benim için zevktir.
Siz bu ülkenin yetiştirmiş
olduğu çok önemli tarihçi-

lerdir. Bu memlekette şu-
anda 25 yaş altına sorun
bakalım TBMM’nin kurulu-
şunu kaç kişi söyleyebilir?
Yeni nesil tarihini bilme-
den bu yaşa geldi. Türk
milli eğitim meselesinde

köy enstitüleri, Finlandiya
ve Kore örnek alınabilir.
Tarihini bilmeyenin gele-
ceğinden kuşkusu olur. İyi
eğitim kadrolarıyla gençle-
rimizi geliştirmek zorunda-
yız” dedi.

Akgün’den eğitim uyarısı

Pırlantada yok
doğalgazda var!
Pırlantanın KDV ve ÖTV’den muaf tutulduğunu hatırlatan CHP’li Mahmut
Tanal, zaruri ihtiyaç olan doğalgazda da KDV ve ÖTV’nin kaldırılmasını
öngören iki ayrı kanun teklifini Meclis’e sundu

DünyaDa doğalgaz fi-
yatları son bir yılda
yüzde 50 ora-

nında düşerken, Türki-
ye’de doğalgaza bir
ay içerisinde yüzde
30 zam yapılması
tartışılıyor. CHP İs-
tanbul Milletvekili
Av. Mahmut Tanal
ise doğalgaz satışın-
dan Katma Değer
Vergisi

(KDV) ve Özel Tüketim Vergisi
(ÖTV) alınmamasını öngören iki

ayrı kanun teklifini TBMM
Başkanlığı’na sundu.

Lüks değil ihtiyaç
vurgusu

Tanal’ın hazırladığı
3065 Sayılı Katma

Değer Vergisi Kanu-
nunda Değişiklik Yapıl-

masına Dair Kanun Teklifi
ile 4760 Sayılı Özel Tü-

ketim Vergisi Ka-
nununda

Değişiklik
Yapılma-
sına Dair
Kanun
Teklifinin
gerekçe-
sinde,

doğal-
gazın

bir

lüks ya da özel tüketim olmayıp va-
tandaşın zaruri bir ihtiyacı olduğu
belirtilerek, “Nitekim doğalgazın
yaygınlaşması ile artık diğer ısınma
ve ısıtma şekilleri kullanılmamaya
başlanmış ve tüm gerekliliklerini yi-
tirmişlerdir. Bu noktada doğalgaz
hayatın sürdürülebilmesi için adeta
bir gereklilik noktasına gelmiştir”
denildi.

Pırlanta hatırlatması

Tekliflerin gerekçesinde, sosyal dev-
let ilkesinin bir gereği olarak devle-
tin, vatandaşların doğalgaz gibi
zaruri ihtiyaçlarını karşılamakla yü-
kümlü olduğu vurgulandı. İlgili ka-
nunlar kapsamında pırlanta, elmas,
yakut gibi değerli taşların ÖTV ve
KDV kapsamında olmadığının ha-
tırlatıldığı gerekçede, vatandaşın
zaruri ihtiyacı olan ve çoğu bölgede
ısınma, mutfak ve banyo ihtiyaçları
için herhangi bir alternatifi bulun-
mayan doğalgazın ÖTV ve KDV
kapsamında olmasının, gerek hak-
kaniyete, gerekse de Anayasanın 2.
maddesi ile güvence altına alınan
sosyal devlet ilkesine tamamen ay-
kırı olduğu vurgulandı.
HABER MERKEZİ
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kaymakam
Bayrampaşa 
Belediye Başkanı 
Atila Aydıner ve
Başkan Yardımcıları,
Bayrampaşa’nın yeni
Kaymakamı 
Dr. Soner Şenel’e 
hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu

Bayrampaşa’nın
yeni Kaymakamı
Dr. Soner Şenel’in

ilk ziyaretçisi Başkan Atila Aydı-
ner oldu. Başkan Yardımcıları
ve Özel Kalem Müdürü ile bir-
likte Şenel’i makamında ziyaret
eden Başkan Aydıner, Şenel’e
“İlçemize hoş geldiniz. Yeni gör-
evinizde başarılar diliyorum.
Halkımız için faydalı projeleri
birlikte hayata geçireceğimize
yürekten inanıyorum.” dedi.

Dr. Soner Şenel Kimdir?

Bayrampaşa İlçe Kaymakamı
Dr. Soner Şenel 1977 yılında
Samsun'un Bafra ilçesinde
doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise
öğrenimini Samsun'da tamam-
ladı. Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü’nden
1999 yılında mezun oldu. Kısa
bir süre özel bir bankada çalış-
tıktan sonra 2000 yılında kay-

makam adayı olarak Mülki
İdare Amirliği mesleğine baş-
ladı. Üç yıllık kaymakam aday-
lığı eğitimini başarıyla
tamamladıktan sonra sırasıyla;
Ordu-Çatalpınar Kaymakam-
lığı (2003- 2004), Elazığ- Arıcak
Kaymakamlığı (2004- 2006),
Gümüşhane Vali Yardımcılığı
(2006- 2009), Eskişehir- Mah-
mudiye Kaymakamlığı (2009-
2011) ve Akçaabat Kaymakam-
lığı (2014-2019) görevlerinde
bulundu. Şenel, 2002- 2003 yı-
lında İngiltere'de Nottingham
Üniversitesi'nde Sosyal Politik
ve Yönetim alanında yüksek li-
sans yaptı. 2011- 2014 yılları
arasında Amerika Birleşik Dev-
letleri'nde The University of
Texas at Dallas'da Kamu Yöne-
timi Bölümü’nde doktora prog-
ramını tamamladı. İyi derecede
İngilizce bilen Dr. Kaymakam
Soner Şenel, evli ve üç çocuk
babasıdır.  ZEYNEP VURAL

Hoşgeldin
kaymakam

Akpolat mateme

ortak oldu
BEşİkTaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, Muharrem Orucu'nu Hacı
Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde

vatandaşlarla birlikte açtı. Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat Muharrem Ayı’nın başla-
ması ile birlikte Muharrem orucu tutan vatan-
daşlarla, Hacı Bektaş Veli Okmeydanı
Cemevi'de düzenlenen oruç açma yemeğinde
bir araya geldi. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan
Başkan Rıza Akpolat , oruçlarının hak katında
kabul olmasını diledi.

İbadetler kabul olsun

Vatandaşlara hitap eden Cemevi dedesi, Mu-
harrem Yası ve Matem orucu ile ilgili bir ko-
nuşma yaparak, inananların ibadetlerinin kabul
olmasını diledi. Ardından okunan duayla bir-
likte vatandaşlar hep birlikte Muharrem Ayı’nın
orucunu açtı. Hacı Bektaş Veli Okmeydanı
Cemevi'de düzenlenen oruç açma yemeğine;
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'ın yanı
sıra; Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları,
İBB ve Beşiktaş CHP Meclis Üyesi İnan Güney
, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok
sayıda vatandaş katıldı.

okullar 
tertemiz oldu

Sİlİvrİ Belediyesi yeni eğitim öğre-
tim dönemi öncesinde tüm okulların
bahçelerinde temizlik ve çevre bakım

çalışmalarını tamamladı. Silivri Belediyesi
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde okul-
lardaki çalışmala-
rına devam ediyor.
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ve Te-
mizlik İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri
ilçe genelindeki
tüm okullarda
çevre temizliği ve
bakım çalışmaları
başlattı. Öğrenci-
lerin bolca vakit
geçirdiği okul bah-
çelerinde taş ve beton zeminler yıkanarak temiz-
lendi. Eğitim dönemi öncesinde okul
bahçelerinde ağaç budama, çim biçme, bitki su-
lama ve çevre temizliği işlemlerini tamamlandı.
Belediye ekipleri, çalışmalarına yıl içerisinde be-
lirli periyotlar halinde devam edecek.

Mahmut
Tanal

İBB kış tarifesine

geçİyor
İETT, okulların açılacağı 9 Eylül
Pazartesi gününden itibaren kış
tarifesine geçiyor. Yaz döneminde

periyodik bakımları yapılan otobüsler ile met-
robüsün sefer sayısı arttırılacak. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından
İETT Genel Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim
yılının başında kış tarifesine geçiyor. Mevcut 5
bin 45 otobüs ve 460 metrobüs olmak üzere
toplam 5 bin 505 araç kapasitesine ek olarak,
bakımı yapılan 284 adedi otobüs ve 65 adedi
metrobüs de filoya katılacak. (Toplam 349) 9
Eylül Pazartesi gününden itibaren otobüs hat-
larına 3 bin 862 ek sefer de konulacak. Böy-
lece, günlük sefer sayısı yüzde 6,6 artışla 48
bin 763'e çıkacak. Metrobüste ise günlük sefer
sayısı 13,6 artarak 6 bin 982'ye yükselecek.

Hasan 
Akgün

Sacide
Bolcan

Ahmet
Yörük

Seçil
Karal
Akgün

Cüneyt
Akalın

Atila
Aydıner

Soner
Şenel
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Y erel seçim sürecinde İstan-
bul'da en çok tartışılan konu
İBB'deki israf düzeni oldu.

İsrafın en önemli kalemleri arasında
da kiralık araçlar bulunuyordu. Söz-
cü'den Özlem Güvemli'nin haberine
göre Ekrem İmamoğlu, seçim kam-
panyası sürecinde İBB'de 643 yöne-
ticiye bin 717 makam aracı, İSKİ'de
124 yöneticiye 874 makam aracı,
İETT'de 48 yöneticiye 150 makam
aracı düştüğünü açıklayarak ihtiyaç
dışı araçlarda tasarrufa gidildiğinde

yılda 120 milyon TL tasarruf edile-
bileceğini vurgulamıştı. Daha sonra
açıklanan İBB'nin 2018 yılı perfor-
mans raporunda; 93'ü resmi, 1717'si
kiralık olmak üzere toplam 1810
adet binek araç yer almıştı.

Kira ile araç satın alırsınız

İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenen
seçim sonrasında göreve gelince ki-
ralık araçlarla ilgili çarpıcı açıklama-
larına devam etmiş ve “Araçta mı
tasarruf yapmamız gerekiyor yapa-

cağız. Yarıya mı indirmemiz gereki-
yor indireceğiz. Bazı tespitlerimiz
var 13 ay ödediğiniz kira ile aslında
o aracı satın alabiliyorsunuz” de-
mişti.

AK Parti dönemine ait

Kiralık araç sayıları ve ödenen ücret-
ler tartışılırken resmi veriler, 2019 yılı
için İBB'nin kiralık araç sayısı ve ki-
ralama bedelini net bir şekilde or-
taya koydu. İBB Destek Hizmetleri
Şube Müdürlüğü, AK Parti yöne-

timi görevdeyken 20 Aralık 2018 ta-
rihinde 2019 yılı için 559 sürücü ça-
lıştırmak ve 2 bin 432 araç
kiralamak üzere ihaleye çıktı. İhale
138 milyon 757 bin 501 lira karşılı-
ğında Platform Turizm Taşımacılık
Şirketi'ne verildi. İhalenin tek katı-
lımcısı olan şirket ile 1 Ocak 2019-
31 Aralık 2019 arasına kapsayan
sözleşme imzalandı. Platform Tu-
rizm, Albayraklar Holding Başkan
Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı
Adem Altunsoy’un şirketi. Şirket,

2018 yılında da İBB'nin 450 sürücü
çalıştırılması ve 2 bin 155 araç kira-
lanması için açılan ihaleyi 101 mil-
yon 993 bin TL'ye almıştı.

Binek araç sayısı bin 571

2019 yılı için yapılan ihalenin şartna-
mesine göre kiralanan 2 bin 432
aracın bin 179'u binek araç. Bu
araçlara kiralanan 392 adet doblo
araç da eklendiğinde binek araç ola-
rak kullanılacak araç sayısı 1571'e 
çıkıyor.

ZAYİ İLANLARI
Profilo VX 680 E1 marka model BCA-00001350 sicil nu-
maralı yazar kasa pos cihazım kaybolmuştur. Hükümsüz-

dür. Safa Turizm İNŞ. Otel İşletmeleri DIŞ TİC LTD ŞTİ.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Ayşe Aves. 99467155422.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Ahmed Aljazzar. 99899734042.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Mustafa Bekkur. 98910243724.

Ç atalca Belediye Başkanı Mesut Üner ile 
göreve geldiği gün itibari ile bir serüven 
yaşadıktan sonra, özümüz olan ve asla 

vazgeçemeyeceğimiz “ Özgür” cümlelerin adresine
geri döndük.

Başkan Danışmanlığı süresince yaptıklarımız ve
vesile olduklarımız ortada ve halkın takdirine bırak-
tık. 28 Ağustos 2019 Saat 16.45 itibari ile vermiş 
olduğum istifa dilekçesi sonrası Belediye ile olan tüm
ilişkilerimi kestim.

Lakin Belediye Başkanı Mesut Üner ile şu kadar
da olsa bir problemimiz yok. Sistem bana göre değil
bu bir, ben sisteme göre değilim bu iki...

Ve üçüncüsü, ben hiç bir zaman bir siyasi güdüm
altında duramam ve doğru bildiklerimi de bu halktan
saklayamam. İşin özeti bu. Biz halk içinde olması ge-
reken bir yapıya sahip olduğumuz için en iyi yerimizin
yine sokaklar olduğunu gördük.

Ancak...
Sağda, solda, sokak köşelerinde yada makam oda-

larında “ Bahadır'ı ben çıkarttım, ben kovdum, alkol-
lüydü, sahneye çıktı, ondan kovuldu” gibi cümleler
sarf edenler varmış. Beyler kendinize gelin, gelemi-
yorsanız da kimin alkollü kimin ayık olduğunu da
cümle alem öğrenir. 9 Nisan 2019 tarihinden itibaren
tam 2 sefer istifa dilekçesi ve istifa kararı vermeme
rağmen, kabul etmeyen ve her birisini yırtıp atan kişi
Mesut Üner'in ta kendisidir. Yine son vermiş olduğum 
istifa dilekçesini kabul etmeyip “ Saçmalama” diye-
rek ayrılmamı istemeyen de kendisidir. O sebeple yu-
karıda da yazdığım istifa dilekçe tarihi ile dilekçemi
de buradan yayınlarım ama çok yer kaplar gereği
yok.

İstifa etmemdeki nedenler birden daha fazla.
Kurum içerisinde bana uymayan ve gelecek açısından
kaygı duyduğum konular bir yana, asıl konuyu yuka-
rıda da anlattım. Ben bağımsızlık ve özgürlük taraf-
tarı olan birisiyim. Belediye Başkanı Mesut Üner'le de
dediğim gibi hiç bir sorunum olmadan ayrıldık. Neyse
sanırım özetlemişimdir. Bu arada sosyal paylaşım ağ-
larında bugüne kadar hakkımda yazıp çizenlere, ha-
karetlerde bulunanlara da adli yolla hesap
soracağımdan da kimsenin şüphesi olmasın. Her 
birinin dilekçesi hazır!

Pazartesi...
Okullar açılıyor. Okul öncesinde geçtiğimiz 

yıllarda da gerçekleştirmiş olduğumuz bir sosyal pro-
jemiz vardı. Bu yıl da yine aynı projeyi hayata geçiri-
yoruz. Tabi ki geçtiğimiz yıllarda Çatalca Belediye
Başkanı olan Cem Kara nasıl ki bu projemize şahsi
olarak katkıda bulunduysa, bu yıl da mevcut Belediye
Başkanı Mesut Üner aynı katkıyı sağlayacak. Ve geç-
tiğimiz yıllarda slogan olarak bizzat bizlerin ürettiği “
Birlikte Çatalcayız” cümlesinin yine hakkını verecek
olan Çatalca halkı olacak.

Çatalca el ele verecek ve “ Hiçbir çocuk bir başka-
sının eskisi ile okula başlamayacak” cümlesi ile yola
çıkılan kampanyaya desteğin ağa babasını verecek.
Ben buna geçmişte nasıl ise bugün de canı gönülden
inanıyorum.

Kaldırımlar Genişlemeli...
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner okulların

açılması sonrasında özellikle kaldırımlarda meydana
gelecek olan darlık sebebi ile, veliler ve öğrencilerin
yaşayacağı rahatsızlıklara ivedi çözüm bulmalıdır.
Hatırlarsanız seçimler öncesinde vatandaşın en büyük
sıkıntılarının başında kaldırımlardan yürüyememek
geliyordu. Şu an için kısa bir süre içerisinde Atatürk
Caddesi yol ve kaldırım çalışmalarının başlaması ve
bitmesi mümkün değil. Hele ki Büyükşehir Belediyesi
desteği olmaz ise en az iki ay sürecek bir çalışma olur.
Böyle bir çalışma tam son baharda başlar ise Çatalca
adına gerçekten tam bir çile olur. O sebeple mevcut
kaldırımların halkın kullanımına açılması sağlanarak,
yapılacak çalışmalara kadar okulların açık olduğu sü-
reçte sorun yaşanmaması için ivedi çözüm gerekli.

Sokak köpekleri...
“Sevgi Bahçeleri” adı altında “ Hayvan Barınak-

ları” yapılacak. Tabi bu tarzda atılımlar için Büyükşe-
hir Belediyesinden katkıya ihtiyaç var. Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile el ele verilerek
ancak bu proje hayata geçebilir. Ve ben inanıyorum ki
Ekrem İmamoğlu'na böyle bir teklif ile gidilir ve proje
tam anlamı ile anlatılır ise en kıs sürede hayata geçer.
Sevgi Bahçeleri, hayvan barınaklarından çok gerçek-
ten sokak hayvanlarının yaşama haklarını elde edebi-
lecekleri alanlar olacak. Yoksa özellikle okul
zamanlarında meydana gelen saldırmalar ve ısırma
olayları bu yılda yaşanacak. Bunlar için de acil ön-
lemler gerekmekte.

Diyalog!
Geçmiş dönemlerde İBB ile Çatalca Belediyesi

arasında yaşanılan diyalog eksikliği bu dönemde ya-
şanmasın istiyoruz. Bunun olmaması için İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu resmen elini uzattı. Ve
Belediyeler içerisinde ilk ziyaretini Çatalca Belediye-
sine yaptı. Ben Danışmanken de aynı şeyi savunuyor-
dum. Bugün de aynı şeyi savunuyorum. Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner ivedi bir şekilde neza-
keten İmamoğlu'nu ziyaret etmeli ve Çatalca-Büyük-
şehir ekseninde dönmesi gereken hizmetlerin bir an
önce Çatalca Halkına gelmesini sağlamalıdır. Yani
hizmette zincir olan kurumların arasındaki diyalog-
suzluk sebebi ile gelmeyen hizmetlerin bu dönemde
gelmesi için halk öncelikli tavır takınılmalıdır. Siyasi
uç nokta düşünceler bu ilçeye zarar verir.

Birlikte Çatalca'yız!

Okul çevresinde
yüksek gerilim!
Esenyurt'ta 2 sene önce yapımı tamamlanan ancak velilerin iddiasına göre, yüksek gerilim
hatları nedeniyle açılmayan Garanti Koza İlkokulu'na başka okuldan 10 sınıf tahsis edileceğini
öğrenen veliler, okul önünde eylem yaptı. Velileri dinleyen Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül,
okulun Pazartesi günü açılacağını ve buraya mahalledeki öğrencilerin kayıt olacağını söyledi

ESENYURT’TA bulunan Se-
lahattin Eyyübi Mahalle-
sinde 2 sene önce yapılan

okul binasına iddiaya göre, üzerinden
geçen yüksek gerilim hattı sebebiyle
müfettişler açılış izni vermedi. Buna
rağmen Örnek mahallesinde bulunan
Örnek İlkokulu, binayı ek bina olarak
kullanmaya başlayıp bünyesindeki
bazı sınıfları bu binaya taşıdı. Ma-
halle sakinleri,  gerilim hattı sebebiyle
açılmasına izin verilmediğini öne sür-
dükleri  binada, başka okulun öğren-
cilerinin eğitim görmesine tepki
göstermek için okul binası önünde
toplandı.

10 sınıf başka okuldan gelecek

Mahalle sakinlerinden Ceylan Yıl-
maz, "Milli eğitime gidiyorum hiçbir
şekilde cevap alamıyorum. Büyükşe-
hir belediyesine gittim cevap alama-
dım. Sadece bana denilen şu büyük
elektrik direkleri olduğu için okul açıl-
mıyor. Açılmıyorsa niye 10 tane sınıf
yukarıdaki okuldan alınıp buraya ge-
tiriliyor. Ben burada oturuyorum
500-600 lira kira ödüyorum. Servis
parası 500 lira ben nereden getirip

ödeyeceğim. Ben yanlış bir şey iste-
miyorum hakkımı istiyorum.” dedi.

Herkes için tehlike söz konusu

CİMER’e başvurduğunu ve açıkla-
manın bugün yapıldığını belirten bir
veli ise "Denetimler yapılmış müfet-
tişler tarafından, bu okulda sadece 10
derslik açılacakmış gerisi açılmaya-
cakmış ama detayı neti belli değil.
Gayri resmi açıklamalar ise yüksek
gerilim hattı sebebiyle ama çevre-
sinde aktifte oturan bir sürü mahalleli
var. Gençler çocuklar var. 10 tane
sınıf açılacak onlar için de aynı tehlike
söz konusu değil mi?” diye konuştu.
DHA

Güzel günlere
eşlik edelim

SOSYAL belediyecilik anlayışıyla
ihtiyaç sahibi ailelerin maddi,
manevi tüm ihtiyaçlarının gideril-

mesi konusunda vatandaşların yanında olan
Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü, sosyal inceleme sonucu be-
lirlediği 270 ailenin çocuklarını sünnet ettirdi.
Müdürlük tarafından bu yıl altıncısı düzenle-
nen “Sünnet Kahvaltısı Organizasyonu” Ya-
kuplu Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, başkan yardımcıları, meclis üyeleri,
birim müdürleri, sürece katkı sunan sağlık
kuruluşlarının temsilcileri ve sünnet edilen
çocukların aileleri ile birlikte toplamda 850
kişinin katıldığı program Kuran Tilaveti ile
başladı. 

Vatandaşın yanındayız

Belediye olarak vatandaşların ihtiyaç duy-
dukları her alanda onların yanlarında olduk-
larını ve olmaya da devam edeceklerini
belirten Mehmet Murat Çalık; “Sosyal bele-
diyeciliğin gereği olan her noktada sizlerin
yanında olmaya devam edeceğiz. Geleceği-
mizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın uma-
rım bundan böyle daha güzel günlerine
aileleriyle birlikte bizler de eşlik ederiz. Biz
Beylikdüzü’nde her zaman değişimin dönü-
şümün ve farklılığın olduğu bir anlayışla yo-
lumuza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Yeni eğitim öğretim yılında da çocuklara ba-
şarılar dileyen ve Beylikdüzü Belediyesi ola-
rak ilçedeki okulların tadilat işlemlerinin
tamamlanmak üzere olduğunu müjdeleyen
Çalık, program sonunda çocuklara satranç
takımı hediye etti ve sağlık kuruluşlarının
temsilcilerine çiçek, plaket takdiminde 
bulundu. YAKUP TEZCAN

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com
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başladığı ihtiyaç fazlası kiralık

araçların İstanbul’a maliyeti
dudak uçuklatıyor. İBB, AK
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yılı için düzenlenen kiralık araç
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milyon 757 bin 501 liralık 

sözleşme imzalanmıştı
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından sünnet 
ettirilen 270 çocuğun ailesi, Yakuplu
Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltılı 
organizasyonda bir araya geldi. Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık;
“Geleceğimizi emanet edeceğimiz 
evlatlarımızın umarım bundan böyle 
daha güzel günlerine aileleriyle birlikte 
bizler de eşlik ederiz.” ifadelerini kullandı

Yeni eğitim öğretim yılında
anaokulu ve birinci sınıf ile
orta ve liseye bu yıl başla-

yacak toplam 4 milyon 300 bin öğ-
renci iki günlük uyum eğitimine
başladı. İlk günde bazı öğrenciler an-

nelerinden ayrılır gözyaşı dökerken,
öğretmenleri minik çocuklara okulu
tanıttı. Öğretmenler minikleri sırala-
rında otururken anneleri ise koridor
veya okul bahçelerinde onları bekledi.
Leyla Bayram İlkokulu'nda öğretmen-
ler sıraya dizdiği minik öğrencilere
okul turu yaptırarak, sınıflarını,öğret-
menler odasını,  tuvalet ve kantinlerin

yerini gösterdi. Bazı sınıflarda anneler
önce çocukları ile aynı sıraya otur-
tuldu daha sonra dışarı çıkarıldı. Çok
sayıda öğrenci oldukça rahat görü-
nürken, annelerinden kısa süreliğine
de ayrılan minikler zaman zaman
gözyaşı dökerken, yanlarındaki arka-
daşları onları sakinleştirmeye çalıştı ve
heyecanlarını yenmelerini sağladı.

İlk gün heyecanı

Kaymakam
açıklama yaptı
EsEnyurt Kaymakamı Vural
Karagül de  okul binasının
önüne gelerek vatandaşları
dinledi. Kaymakam Karagül,
okulun faaliyete geçip sela-
hattin Eyyübi mahallesindeki
öğrencilerin kayıt olacağını
söyledi. Vural, “Pazartesi
günü bu okulun her sınıfı
faaliyete geçip açılacak. Bun-
ların (direklerin) kaydırılması
bu esnada yapılacak.” dedi.
Karagül,  bir velinin yüksek
gerilim hatlarını sorması
üzerine, “Ben bu riski alarak,
kaymakam oluruyla bu
okulu faaliyete geçiriyorum”
diye konuştu. Mahalle sakin-
leri kaymakamın konuşması-
nın ardından okul önünden
olaysız bir şekilde ayrıldı.
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C arrie Lam, düzenlediği basın toplantı-
sında, "Bunu bir fikir değişikliği olarak 
tanımlamak çok doğru değil" dedi. 

Tasarının geri çekilmesinin kendi kararları oldu-
ğunu belirten Lam, Pekin yönetiminin ise karara
destek verdiğini kaydetti. Carrie Lam, yasa tasa-
rısının, söz konusu içerikle tekrar ele alınması
gibi planlarının olmadığını da ifade etti. Dün bir
televizyon kanalına yaptığı açıklamada da Lam,
yasa tasarısının resmi olarak geri çekilip çekilme-
diği konusunda, Meclis açıldığında bu konuda
herhangi bir "tartışma ve oylama" yapılmayaca-
ğını kaydetti.

Talep kabul edilemez

Lam ayrıca, polisin göstericilere kötü muamelesi
iddiasına yönelik bağımsız soruşturmaya izin
vermeyeceklerini ancak olayın araştırılması için
iki müfettişin daha görevlendirildiğini söyledi.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş 
Yöneticisi, protestocuların, tutukluların yargı-
lama olmadan serbest bırakılması yönündeki ta-

lebinin de kabul edilmez olduğunu ifade etti.

Diyalog çağrısı yapıldı

Carrie Lam, dün Hong Kong'da 13 haftadır pro-
testolara neden olan suçluların Çin'e iadesini ön-
gören yasa tasarısının geri çekileceğini
duyurmuştu. Bu arada Hong Konglu aktivistler,
Almanya Başbakanı Angela Merkel'den bugün
başlayacak üç günlük Çin seyahatinden önce
Hong Kong'da yaşananları gündeme getirmesi
talebinde bulundu. Merkel'in sözcüsü Steffen Sei-
bert, demokrasi yanlısı aktivist Joshua Wong'un
Merkel'den yardım isteyen açık mektubunun ken-
dilerine ulaştığını açıkladı. Almanya Başbakanı
Merkel'in Çin seyahati süresince bu konuyu gün-
deme getirip getirmeyeceğiyle ilgili yorum yap-
maktan kaçınan Seibert, Merkel'in daha önce
Hong Kong yasalarına uygun şekilde barış ve di-
yalog çağrısı yaptığını hatırlattı.

Şüpheliler için iade tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iade-
sini öngören yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamen-
toya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin
ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve
Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor. Hong Kong par-
lamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekil-
leriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok
sayıda milletvekili yaralanmıştı. Muhalifler, iade
yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong
Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını sa-
vunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zan-
lısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin
yapılması gerektiğini belirtiyordu. Muhalifler ya-
sanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong
Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla so-
nuçlanacağından endişe ediyordu.

Çin'in Hong
Kong Özel İdari

Bölgesi Baş 
Yöneticisi 

Carrie Lam, 
suçluların Çin'e

iadesini 
öngören yasa

tasarısının 
geri çekilmesi-

nin kendi 
yönetiminin 

kararı olduğunu
ve kararın Çin

tarafından 
desteklendiğini

söyledi

CIN’DEN 
HONG KONG
HAMLESI

Türkiye G7’ye alınmalı
Rusya Devlet Başkanı 

Putin, Rusya'nın G7 ile
işbirliğine açık olduğunu 

belirterek, "Türkiye S-400
aldıktan sonra hava

savunmasını güçlendirdi.
Çin ve Hindistan'ın yanı sıra

Türkiye'nin de uluslararası ve
bölgedeki rolü 

çerçevesinde böyle bir 
formatta (G7) bulunması

uygun olacaktır" dedi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir
Putin, Rusya'nın Vladivostok ken-
tinde düzenlenen Doğu Ekonomi

Forumu kapsamında G7 ile Rusya arasındaki
ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.
G7'nin hala faydalı bir format olduğunu kayde-
den Putin, "Ancak Çin ve Hindistan'ın olmadığı
bir uluslararası bir organizasyonun verimli ola-

bileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Savunmasını güçlendirdi

ntv'nin haberine göre konuya ilişkin Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da
görüştüğünü aktaran Putin, "Erdoğan, bana G7
etrafında dönen konularla ilgili Türkiye'nin bu
formatta olmasını neden gündeme getirmedi-

ğimi sordu. Türkiye S-400 aldıktan sonra hava
savunmasını güçlendirdi. Çin ve Hindistan'ın
yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası ve bölge-
deki rolü çerçevesinde böyle bir formatta bu-
lunması uygun olacaktır" ifadelerini
kullandı. Çok kutuplu bir dünyayı destek-
lediklerini vurgulayan Putin, Batı'nın
liderliğinin sona erdiğini söyledi.

HOnG Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi
Carrie Lam, daha önce toplumda çok
büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade
ederek, yasal düzenlemenin askıya alındı-
ğını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulun-
mayan göstericiler tasarının tamamen iptal
edilmesini istiyordu. Hong Kong, 1898'de

imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar
İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra
1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan
ortak deklarasyon çerçevesinde Hong
Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış
politika ve savunma gibi alanlarda bağlı
kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla

idari bağımsızlığını ve yapısını koruma
hakkı tanınmıştı. Çin'in Hong Kong Özel
İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan
başyönetici seçiminden zaferle çıkan Car-
rie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Baş-
kanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi
hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık ye-
mini ederek görevi selefi Leung Chun-
ying'den devralmıştı.

GeÇmişte ne oLmuştu?

İtalyan hükümeti göreve başlıyor
İtalya'da yeni hükümeti kurma görevini üstlenen mevcut Başbakan Giuseppe Conte, kabine listesini Cumhurbaşkanı Sergio
Mattarella'ya sundu ve burada yer alacak isimleri açıkladı. Hükümetin bugün yemin ederek göreve başlaması bekleniyor

CumHurbaşkanı Sergio
Mattarella'dan 29 Ağustos'ta
yeni hükümeti kurma görevini

alan Başbakan Conte, parlamentoda en
çok sandalyesi bulunan düzen karşıtı 5
Yıldız Hareketi (M5S) ile merkez soldan
Demokratik Parti (PD) ve sol görüşlü
Özgürler ve Eşitler Partisi'nin (LEU)
üzerinde anlaştığı hükümet programı ile
kabine listesini Cumhurbaşkanına
sundu. Cumhurbaşkanı Mattarella ile
görüşmesinin ardından kameraların kar-
şısına geçen Başbakan Conte, geleceğe
yönelik güçlü bir program hazırladıkla-
rını belirterek, "En yüksek enerjimizi, be-
cerilerimizi, İtalya'ya, kuzeyden
güneye tüm vatandaşlarımızı
daha iyiye götürmeye adaya-
cağız" dedi. Kabinesindeki
isimleri tek tek açıklayan
Conte'nin yeni hükü-
metinde, 10 bakanlık
M5S'in, 9 bakanlık
PD'nin, 1 bakanlık
da LEU'nun oldu.
Yeni kabinede
toplam 7 kadın
bakan görev ya-
pacak.

İçişleri 
Bakanlığını
üstlendi

Conte, koalisyon
ortaklarından
M5S lideri Luigi Di
Maio'nun dışişleri
bakanlığına getirildi-
ğini, koalisyonun diğer
ortağı PD'nin önemli

isimlerinden Lorenzo Guerini'nin Sa-
vunma Bakanı olduğunu duyurdu. Baş-
bakan Conte, Ekonomi ve Maliye
Bakanlığına PD'den Roberto Gualtieri,
Ekonomik Kalkınma Bakanlığına
M5S'den Stefano Patuanelli, Avrupa İş-
leri Bakanlığına da yine PD'den Enzo
Amendola'nın getirildiğini açıkladı. Bu
arada, 1. Conte Hükümeti döneminde
aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvi-
ni'nin oturduğu İçişleri Bakanlığı koltuğu
ise bu kez teknokrat bir isme emanet
edildi. Eski Milano Valisi Luciana La-

morgese, 2.
Conte

Hükümeti'nde İçişleri Bakanlığı görevini
üstlendi.

Ayrıntılar geldi

Yeni kabinede Sağlık Bakanlığı koltu-
ğuna ise koalisyonun küçük ortağı sol
görüşlü LEU'dan Roberto Speranza
oturacak.1. Conte Hükümeti'nde de
Adalet Bakanı olan M5S'den Alfonso
Bonafede de Başbakan Conte gibi bu
hükümette yerini koruyan isimlerden
oldu.Koalisyonu oluşturan iki büyük
partinin renklerinden ötürü sarı (M5S) -
kırmızı (PD) koalisyon olarak anılacak
olan 2. Conte Hükümeti, yarın sabah
Cumhurbaşkanı Mattarella önünde
yemin edecek ardından da parlamento-

nun alt ve üst kanadında güvenoyu
arayacak.2. Conte Hükümeti, Tem-

silciler Meclisi ve Senato’dan gü-
venoyu aldıktan sonra resmen

göreve başlayacak.Kriz nasıl
başladı?Lig Partisinin 8
Ağustos'ta koalisyon ortağı
M5S'yi "her şeye hayır de-
mekle" suçlayarak hükü-
meti bozacağını
açıklamasıyla patlak
veren kriz, Başbakan
Conte'nin de 20 Ağus-
tos'ta istifasını vermesiyle
tırmanmıştı. Cumhurbaş-
kanı Mattarella, krizi
aşmak için geçen hafta-

larda iki tur siyasi istişare-
lerde bulunmuş, istişareler

sırasında M5S ile PD, Con-
te'nin yeniden başbakanlığında

yeni bir koalisyon hükümetinde
ortak olmayı kabul etmişti.

ABD bankası
gardiyan gibi
İran Dışişleri Bakanı Muhammed
Cevad Zarif, ülkesine yaptırımlar
getiren ABD Hazine Bakanlığı
Yabancı Varlıkları Kontrol 
Ofisi'ni (OFAC) hapishane
gardiyanına benzetti

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda,
ABD'nin uyguladığı yaptırımlara

tepki gösterdi. Zarif mesajında şu ifadelere
yer verdi: "OFAC bir hapishane gardiyanından
başka bir şey değil. Cezanı ertelemek için
başvuruyorsun küstahlık sebebiyle hücreye
atılıyorsun. Tekrar talep edince kendini dar-
ağacında buluyorsun. ABD'nin ekonomik terö-
rizmini hafifletmenin tek yolu sonunda
kendini celladın ilmeğinden kurtarmaya karar
vermekten geçiyor."

Mesele petrol meselesi

Washington yönetimi geçen yıl mayıs ayında
nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildikten
sonra İran'a yönelik yaptırımları yeniden uy-
gulamaya başlamıştı. İran'ın başta enerji
olmak üzere otomotiv, havacılık, nakliye, si-

gorta gibi sektör-
lerine yaptırım
uygulayan ABD
yönetimi, Tah-
ran'ın petrol ihra-
catını sıfırlama
politikası izliyor.

15 milyon
dolarlık ödül

ABD önceki gün
balistik füze faali-
yetleri nedeniyle
İran Uzay Araştır-
maları Kurumu'nu
ve İran'a ait bir

petrol tankerini yaptırım listesine almıştı.
Washington yönetimi, dün ise Suriye’ye mil-
yonlarca dolar değerinde petrol tedarik ettiği
ve İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından
yönlendirildiği iddia edilen şirket ve şahısları
yaptırım listesine almıştı. Bunun yanı sıra dün
İran'a yönelik baskılarını başka bir boyuta ta-
şıyan ABD, İran ekonomisinde başat aktör sa-
yılan Devrim Muhafızları Ordusunun finans
ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler
verenlere 15 milyon dolar ödül vadetmişti.
HABER MERKEZİ

BM dayanışma
çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği (BMMYK),
Grandi'nin iki günlük Türkiye ziya-

reti hakkında açıklamaya yaptı. Açıklamada
Grandi'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İç-
işleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt ve
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Dene-
meç’in yanı sıra Göç İdaresi Genel Müdür-
lüğü Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile
görüştüğü belirtildi. Grandi'nin ayrıca
BMMYK tarafından desteklenen Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hiz-
metler merkezinde ve Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşliğinde
belediyenin mesleki eğitim merkezinde mül-
tecilerle bir araya gelme fırsatı bulduğu 
bildirildi.

Temaslar gündeme geldi

Açıklamaya göre, Grandi Türk hükümetinin
yetkilileriyle görüşmelerinde, beş yıldır üst
üste dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev
sahipliği yapan Türkiye’nin üstlendiği önemli
rolün altını çizdi. BMMYK'nin Türkiye ile iş
birliğinin ve Türkiye’ye verdiği desteğin de-
vamı konusunda bağlılığını yineleyen Grandi,
Türkiye’nin mültecileri korumaya yönelik ka-
rarlılığına dair mesajları takdirle karşıladı. İn-
sani bir felaketin önlenmesi ve sivillerin
korunmasının öncelikli olduğu İdlib'deki
durum da Grandi'nin temasları sırasında gün-
deme geldi.

Giuseppe
Conte

Carrie Lam,
Çin hükümetinin
Hong Kong
konusundaki
hassasiyetlerini
dikkate aldıklarını
ve ona göre
hareket 
edeceklerini
söyledi.

First Lady
hapİste!

Honduras'ta "yolsuzluktan"
mahkum edilen eski Devlet Baş-
kanı Porfirio Lobo'nun eşi Rosa

Elena Bonilla, 58 yıl hapse mahkum edildi.
Mahkeme, geçen ay "eşinin görev yaptığı
2010-2014'te devlet hazinesinden yaklaşık
600 bin dolar parayı zimmetine geçirmekten"
suçlu bulunan Bonilla'yı, 58 yıl hapis ceza-
sına çarptırdı. Bonilla'nın ayrıca zimmete ge-
çirilen meblağın yaklaşık yüzde 10'unu geri
ödemek zorunda kalacağı bildirildi. Savcılar,
Bonilla'nın söz konusu parayı mücevher
almak ve kredi kartını ödemek için kullandı-
ğını belirtti.

Vladimir
Putin

Cevad
Zarif
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UCMADAN ONCE
SERGIYI GEZIN

6 yılda hazırlanan sergi havala-
nının gidiş terminali sergi sa-
lonunda sanatseverlerin

beğenisine sunuldu. Sergiye yerli ve
yabancı yolcuların yanı sıra havali-
manı çalışanları yoğun ilgi gösterdi.
Unutulmaya yüz tutmuş mitolojik hi-
kâyeleri barındıran Falname’deki
eserleri kendi tarzıyla yeniden yorum-
layan Bora Uluyol’un sergisi 23 Ey-
lül’e kadar devam edecek.

Havalimanında ilk sergisi

Havalimanında ilk kez sergi açtığını
ve sonuçlarını merak ettiğini belirten
Bora Uluyol, “2013 senesinden beri
minyatür çalışmaları yapıyorum.
Minyatür çalışmalarından önce deği-
şik branşlarda resim çalışmaları yap-
tım. Daha sonra minyatüre
yöneldim. Geleneksel sanatımız olan
minyatür ile ilgili çalışmalarıma deği-
şik yorumlar katarak sanatseverlerin
karşısına çıktım. Minyatür’ün yakla-
şık 2.000 yıl öncesine dayanan bir
geçmişi var. Aslında hikâye anlatma
sanatıdır. Resimleme sanatıdır. Bir hi-
kâyenin parçalar halinde resimleme
sanatına minyatür diyoruz. Bugün ki
sergimizin konsepti 1’inci Ahmet dö-

neminde Kalender Paşa tarafından
yapılmış olan Topkapı Sarayı’nda
bulunan Falname isimli kitaptan yola
çıkarak yorumlanmış eserler vardır.
Yaklaşık 6 sene sürdü çalışmaların
toparlanması. Bu geleneksel tavrın
dışında daha çağdaş yorumların yer
aldığı bir sergi açtık havalimanında.
Ben de ilk defa böyle bir sergi açtığım
için sonuçlarını merakla bekliyorum.
Şu anda gayet güzel. İnşallah böyle
devam edecek” dedi.

Sanata desteğimiz sürecek

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
terminal işletmecisi İSG’nin Kurum-
sal İletişim Müdürü Canan Soysal
yapmış olduğu açıklamada,” Yakla-
şık 10 yıl önce terminal binamızı hiz-
mete açtığımız günden itibaren sergi
alanlarımızda birçok sergiye ev sa-
hipliği yaptık. Hem özel sektöre, hem
kamuya, hem belediyelere ve zaman
zaman sergi alanlarımız müsait ol-
dukça bireysel sergilere de ev sahip-
liği yapıyoruz. Bugün de böyle bir
serginin açılışında beraberiz. Bora
Uluyol, Türkiye’nin en önemli min-
yatür sanatçılarından bir tanesi.
Onun bu çok önemli eserlerine sergi

alanımızda ev sahipliği yapmaktan
dolayı çok mutluyuz. Minyatür sa-
natı Osmanlı’da çok önemli bir
öneme sahipti. Daha sonra unu-
tuldu. Ama son zamanlarda minya-
tür sanatı yeniden canlandırılmaya
çalışılıyor. Bora hocamız da minya-
türe yeni bir renk katıyor. Onun bu
sayısız eserlerini dış hatlar yolcu bö-
lümünüzde ki sergi alanımızda ağırlı-
yoruz. Ben yolcularımızın 23 Eylül’e
kadar devam edecek bu sergiye gel-
melerini tavsiye ediyorum. Biz sanata
hem sergi alanlarımızda ki bu tip et-
kinlikler ile hem de zaman zaman
küçük ölçekli sponsor destekleri ile
hep destek vermeye çalıştık. En son
burada Kızılay’ın sergisine ev sahip-
liği yaptık. Birbirinden önemli sanat-
çıların yorumladığı hilallere yer
verdik. İstanbul Modern ile çok uzun
zamandır devam eden bir birlikteliği-
miz var. Biz sahip olduğumuz im-
kânlar çerçevesinde Türk sanatına ve
sanatçılarına, sanatı bir yere taşımayı
hedefleyen kurum ve kuruluşlara des-
tek vermeyi ilke edindik. Bu desteği-
miz bu katkımız önümüzde ki
yıllarda artarak devam edecek” dedi.
HABER MERKEZİ

Bora Uluyol’un hazırladığı “Solo Minyatür Sergisi” İstanbul
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda açıldı

Süt Ürünleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/410765
1-İdarenin
a) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 

Eyüpsultan/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : (0212) 3011116 - (0212) 3016281
c) Elektronik Posta Adresi : yapimihale@iski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 70.200 kg tam yağlı yoğurt, 7.020 kg tereyağı, 15.120 kg 

süzme yoğurt ve 1620 kg kaymak alımından oluşan 4 kalem 
malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : İSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Kağıthane, Büyükçekmece, 
İkitelli, Kadıköy, Kartal, Ömerli yemekhaneleri

c) Teslim tarihi : - İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) ) 
takvim günüdür. Malın teslimi İdare tarafından verilecek siparişler 
doğrultusunda peyder pey yapılacaktır. - İdarenin talebi üzerine 
kısımlar halinde, İSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Kağıthane, 
Büyükçekmece, İkitelli, Kadıköy, Kartal, Ömerli yemekhaneleri teslim 
edilecektir. - İdare, siparişlerini elektronik posta veya resmi yazı ile 
yükleniciden talep edecektir. Belirtilen yerlere teslim edilen mallar 
karşılığında irsaliye düzenlenecek ve teslim eden ile teslim alan 
İdare personelinin adı-soyadı yazılarak imzası alınacaktır. - Son 
teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip 
eden ilk iş günü mesai bitimidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 

A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 30.09.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden kendi adına düzenlenmiş Tarım ve Orman Ba-
kanlığı'ndan alınan İşletme Onay Belgesini teklifleri ekinde sunacaklardır.
-İstekli yetkili satıcı ise üretici firmaya ait İşletme Onay Belgesini, üretici ise kendisine ait İşletme Onay
Belgesini teklifleri ekinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma
uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili sa-
tıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet göste-
riyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda
sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı
olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
-  Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
- Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
-  Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli
malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
- Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler.
İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü süt ve süt ürünlerinin  birlikte veya ayrı ayrı satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 A Blok
Satınalma Şube Md.lüğü Kat:1 12 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresine elden teslim edilebile-
ceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
SÜT ÜRÜNLERİ ALIMI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1044568)

Göbeklitepe’de
sosyal medya

zirvesi

ProjeLerini geliştirmek is-
teyen sosyal girişimciler, bu
yıl üçüncüsü gerçekleştirile-

cek red Bull Amaphiko’nun yoğunlaştırıl-
mış eğitim programı ile Göbeklitepe’de
bir araya gelecek. Toplumsal sorunlara
çözüm üretmek isteyen sosyal girişimci-
leri bir araya getirerek, projelerine des-
tek olmayı ve onları her anlamda
geliştirmeyi amaçlayan red Bull Amaphi-

ko’nun eğitim programı red Bull Amap-
hiko Connect, bu yıl insanlığın sıfır nok-
tası olarak kabul edilen Göbeklitepe’de
gerçekleşecek.

10 Eylül'e kadar sürecek

24-25 eylül tarihlerinde düzenlenecek
olan program, projelerini hayata geçir-
miş ya da fikir aşamasını henüz geçmiş
erken aşama sosyal girişimcilere özel

kapsamlı eğitim, paneller ve atölyeler su-
nacak. Bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek
program ile sosyal girişimciler hem pro-
jelerini geliştirmek için bir arada olacak
hem de tarihin en önemli dönüm noktala-
rından birine şahitlik eden Göbeklitepe’de
çok özel seanslara da yer verecek bir
eğitim alacak. red Bull Amaphiko Con-
nect’e katılmak için başvurular 10 eylül
tarihine kadar devam edecek.

Herkese kitap
herkese sanat

Herkese kitap Vakfı 
kurucu Genel Başkanı
Bülent Şenver “Gençleri-

miz yeteri kadar çok kitap okumu-
yor. kitap okumayı sevdirmek ve
yaygınlaştırmak için kitapcan 
sohbetleri adıyla yeni bir etkinlikler
zinciri başlattık. Yapı kredi kültür

sanat salonunda ilki gerçekleşen
Mösyü Taha sohbetine gençlerin
gösterdiği ilgi hepimizi sevindirdi.
Türkiye’nin okuyan gençlere
ihtiyacı var” dedi. kitapcan 
sohbetleri’nin ilki Yapı kredi kültür
sanat desteğiyle Youtuber Mösyö
Taha ile Yapı kredi kültür sanat 

Beyoğlu Binasında gerçekleşti.

Sohbetler devam edecek

Takipçilerinin yoğun ilgisiyle başla-
yan etkinlikte, takipçiler etkinlik sa-
lonuna sığmakta zorlandı. sohbete
Herkese kitap Vakfı kitapcan soh-
betleri Proje Lideri rengin eker baş-
layarak, Herkese kitap Vakfı’nın
Türkiye’de insanları kitap okumaya
teşvik etmeyi ve kitap okumayı sev-
dirmeyi amaçlayan, ihtiyacı olan
yerlere kitap ulaştıran bir vakıf oldu-
ğunu, ve ilkini düzenledikleri kitap-
can sohbetleri’nin devamının
geleceğini belirtti. etkinlik Mösyö
Taha’nın takipçileriyle Harry Potter
üzerine sohbetiyle devam etti. Ta-
kipçilerinin ilgisinden dolayı çok
mutlu olduğunu belirten Mösyö
Taha bir başka etkinlikte daha gö-
rüşme sözü verdi. Daha sonra Yapı
kredi Yayınları’nın hediyesi olan
Harry Potter kitapları çekiliş ile he-
diye edildi.
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi
Fernando Muslera, Fenerbahçe'de fut-
bol kariyerini sonlandıran ve sarı-laci-
vertlilerin teknik ekibinde yer almaya

başlayan kaleci Volkan Demirel'e yeni
görevinde başarı diledi. Sarı-kırmızılı
ekibin kalecisi Muslera, Instagram he-
sabından, Volkan Demirel'le yan yana

olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları
kaydetti: "8 yıl süren mücadele için te-
şekkür ederim. Yeni maceranda senin
için en iyisini dilerim."

E Grubu'nda 3 maçta ikinci yenilgisini
alan ve grubu 3. sırada bitiren milli
takım, olimpiyat elemelerine katılma

hakkı elde etmek için klasman mücadelesine
çıkacak. Grubu 2 galibiyetle bitiren Çekya ise
2. tura yükseldi. Temponun düşük olduğu ilk
dakikalarda her iki takım sayı bulamadı. Se-
mih'in smaç basketiyle ilk sayıları üreten Tür-
kiye, Cedi Osman ile 3. dakikada 4-0
üstünlük yakaladı. Bu bölümlerde alan sa-
vunması yapan milli takım, Cedi Osman ile
basket üretmeye devam etti ve 5. dakikayı 11-
6 önde geçti. Sonraki 3 dakikada sayı bula-
mayan ve Hruban'ın basketlerine engel
olamayan milliler, 8. dakikada 15-11 geriye
düştü. Skordaki krizini Cedi Osman ile son-
landıran Türkiye, ilk periyodu 22-16 geride
tamamladı. Savunma ribauntlarında zorla-
nan milli takım, kenardan gelen oyuncula-
rıyla sayı üreten Çekya karşısında 13.
dakikada Auda'nın basketiyle 26-19 geriye
düştü. Furkan'ın devreye girmesiyle sayı üret-
meye başlayan Türkiye 1,5 dakikalık sürede
8-0'lık seri yaptı ve 15. dakika içinde farkı bir
sayıya (27-26) indirdi. Alan savunmasına
rağmen ilk yarı boyunca rakibin dışarıdan
sayı üretmesini engelleyemeyen 18. dakikada
9 sayı (39-30) geriye düşen milliler, soyunma
odasına da 43-35 geride gitti.

Türkiye gücünü gösteremedi

Maçın ikinci yarısına Wilbekin ve Melih'in üç
sayılık basketleriyle başlayan Türkiye, 2 da-
kika içinde 8-0'lık seri yakaladı. İlk yarıda hızlı
hücum şansı bulamayan milliler, Melih ile

bunu gerçekleştirdi ve 22. dakikada 43-43 be-
raberliği sağladı. Hücumlardan boş dön-
meye başlayan Türkiye, pota altında Balvin'i
durduramadı ve Çekya, bu oyuncunun üst
üste smaç basketleriyle 28. dakikayı 64-53
önde geçti. Kalan bölümde 2 sayı yiyen milli
takım, 3. periyodu 66-60 geride tamamladı.
Milli takım, maç boyunca pota altında Bal-
vin'i savunma konusunda çözüm üretemedi.
Rakibinin alan savunması karşısında boyalı
alanı da zorlayamayan Türkiye, Hru-
ban'ın da sayılarına engel olamadı
ve 34. dakika içinde bir kez daha
11 sayı geriye düştü: 66-77.
Maçın etkili ismi Balvin'in
4 faulle kenara gelmesi-
nin ardından pota altını
zorlayan milli takım,
Melih ile iki üç sayılık
atıştan yararlana-
madı. Kalan 3 daki-
kada savunma
sertliğini arttıran
milli takım, Doğuş
Balbay ile yine dışa-
rıdan şutları sayıya
çeviremedi. Son da-
kikada oyun disipli-
ninden tamamen
kopan Türkiye, teknik fa-
uller sonrası potasında
gördüğü basketlerle karşılaş-
madan 15 sayı farkla 91-76
mağlup ayrıldı. Bu arada, karşılaş-
manın 4. periyodunda iki kez teknik

faul alan Cedi Osman, bitime 51 saniye kala
diskalifiye edildi ve oyun dışında kaldı.

Son 3 turnuvanın gerisinde kaldı

A Milli Takım, geride kalan 3 Dünya Kupa-
sı'ndaki performansını Çin'de gösteremedi.
Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen
2006'daki turnuvada çeyrek finale kadar yük-
selen milliler, 2010'da ev sahipliği yaptığı or-

ganizasyonda
final

oy-

namıştı. İspanya'daki 2014 Dünya Kupa-
sı'nda çeyrek finale kadar yükselmeyi başaran
A Milli Takım, Çin'de gruptan çıkamadı.
ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen
2002'deki Dünya Kupası'nda da klasman
maçları oynayan Türkiye, 2019'daki organi-
zasyonda da yine klasman karşılaşmalarına
çıkacak.

Boyalı alana çözüm bulamadı

A Milli Takım, uzun rakibi karşısında pota
altında çözüm üretemedi. Ribauntlarda 41-
26 geride kalan milli takımın uzun oyuncusu
Semih Erden 8 sayı ve 4 ribauntla oynarken,

Çekya'nın boyalı alandaki basketbolcusu
Ondrej Balvin 17 sayı ve 11 ribauntla oy-

nayarak maçın adamı oldu. Boyalı
alandan 48 sayı yiyen A Milli Takım,
pota altından 20 sayı üretebildi. Kar-
şılaşmada 30 adet üç sayılık basketin
11'ini sayıya çevirebilen Türkiye, bu
alanda yüzde 37 oranında kaldı.
Hızlı hücumlarda sadece 4 sayı
üretebilen milli takım, rakibinin bu
şekilde 14 sayı bulmasına engel ola-
madı. Milliler, rakibin kenar oyuncu-

larına da karşı koyamadı. Çekya
yedek oyuncularıyla 28 sayı üretirken,

bunların 16'sını Patrik Auda ile kay-
detti. Maçın en skorer ismi olan Cedi

Osman'ın 24 sayısı galibiyet için yeterli ol-
madı. Japonya ve ABD karşısında etkili oyu-
nuyla dikkati çeken Ersan İlyasova ise 6 sayı
ve 4 ribauntla etkisiz bir oyun sergiledi.
HABER MERKEZİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019
FIBA Dünya Kupası E Grubu son maçında Çekya'ya 91-76 mağlup oldu
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A Milli Takım, Çekya'ya 3 maç sonra
mağlup oldu. Rakibiyle yaptığı ilk

karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonraki
iki mücadeleyi yenilgiyle tamamladı.
Son 3 karşılaşmada Çekya'ya üstün-

lük kuran milli takım, Çin'de rak-
ibine mağlup olmaktan

kurtulamadı.

Çekya'ya 3 maç
sonra yenildi

TÜRKİYE

Güreşçiler zafer peşinde
Serbest Güreş Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na iddialı gidiyor
10 sıklette mücadele edecek olan milliler,
son dünya şampiyonasında 1 gümüş ve
1 bronz madalya kazanmıştı. Millilerin
bu seneki hedefi ise tüm sıkletlerde ma-
dalya almak. Ayrıca Dünya Şampiyona-
sı'nda 6 sıklette olimpiyat kotası olması
nedeniyle milliler tam kadro olimpiyata
gitmek istiyor. Şampiyona öncesi de
milli güreşçiler Taha Akgül, Recep Topal,
Süleyman Karadeniz, Soner Demirtaş,
Selahattin Kılıçsallayan, İbrahim Çiftçi,
Süleyman Atlı, Muhammed Nuri Kota-
noğlu ve Fatih Erdin, Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bu-
lundular.

Meyvesini olimpiyatta alırız

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha
Akgül, DHA'ya verdiği röportojda
Dünya Şampiyonası'na hazır olduklarını
belirterek, “Dünya şampiyonası benim
için 2018 yılında kötü geçmişti. İranlı
sporcuya kaybetmiştim. Bu da benim 9
senedir tek madalyasız döndüğüm sene
oldu. Tabi spor hayatında bunlar var ve
benim de başıma bunlar gelecek. Sporu
bırakana kadar 'her sene başarılı olaca-

ğım' diye bir şey yok. Belki bu senede ba-
şarısız geçecek. Bu da bir ihtimaldir.
Yani ben iyi çalıştım belki de kariyerimin
en iyi hazırlık dönemlerinden birini ge-
çirdim ama belki 2019 Dünya Şampiyo-
nası'ndan da madalyasız dönebilirim. İyi
rakiplerim olabilir. Ben hep temkinli
olan, hep ona göre çalışan, kimseyi kü-
çümsemeden her maça ve her rakibime
de aynı ciddiyette çalışan bir sporcuyum.
Burada da aynı şekilde olacak. Tüm ra-
kiplerime aynı ciddiyette hazırlanıp elim-
den geleni yapacağım. Ama tabii ki
bizim irademiz dışında bir de Allah'ın
iradesi, takdiri var. Hep de buna şükret-
mek lazım. Ben hep diyorum, şimdi 10
sıklette 9 genç arkadaşımız var. Ben
1990 doğumlu olarak şu an takımın en
yaşlısı oldum. Şu an Dünya Şampiyona-
sı'nda güreşen ekibin en tecrübeli ismi-
yim. Allah onlara da güzel başarılar
nasip etsin, bize etti” dedi.

2020'de Tokyo'da

Son Dünya Şampiyonası'nda 86 kiloda
gümüş madalya kazanan milli güreşçi
Fatih Erdin de, "Avrupa Şampiyona-

sı'nda 10 sıklette 7 madalya alarak başa-
rılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdik.
Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası
var yine 10 sıklette ilk hedefimiz yine
madalya almak. Ancak en önemlisi
kendi sıkletimde yani olimpiyat sıkle-
tinde madalya alıp 2020 Tokyo Olimpi-
yatları'na tam kadro katılmak.

Hedefimiz bu ve takım olarak hazırız.
Kaptanımız zaten şampiyon ağabeyi-
miz, bize de destek oluyorlar. Bizi tecrü-
belerinden faydalandırıyorlar. İnşallah
biz de onların arkasından kendimizi gös-
terip madalyamızı alıp takım halinde he-
pimiz Tokyo'da ülkemizi temsil etmek
istiyoruz" diye konuştu. DHA

Avcı planını yaptı

Siyah-Beyazlılar, transfer döneminin son
günü Portekiz Ligi ekibi Sporting’ten Ab-
doulay Diaby’yi kadrosuna katmıştı. Hem
kanat hattında hem de forvet bölgesinde
forma giyebilme özelliği bulunması sebe-
biyle son saatlerde Malili futbolcuyu renkle-
rine bağlayan Beşiktaş’ın yeni yıldızından
beklentisi büyük... İmzayı atmasının ardın-
dan özel işleri için Portekiz’e geri dönen ve
bireysel çalışmalarını burada sürdüren 28
yaşındaki futbolcuya görevin, zaman kay-
betmeden verilmesi bekleniyor.

Güven’e destek olacak

Kara Kartal’ın son olarak Çaykur Rizespor
karşılaşmasında hücum hattında beklentile-
rin altında kalmasını göz önünde bulundu-
ran teknik direktör Abdullah Avcı’nın, form
olarak hazır bulunan
tecrübeli futbolcuyu
milli ara sonrasında
oynayacakları Gazi-
şehir mücadelesinde
ilk 11’de sahaya sü-
receği düşünülüyor.
Abdullah Avcı’nın,
Jeremain Lens’in
form olarak etkisiz
kalmasından dolayı
ilk etapta Hollandalı
futbolcunun ilk
11’deki yerini Ab-
doulay Diaby’ye ver-
meyi planladığı kaydedildi. Deneyimli teknik
adamın, Güven Yalçın’ın son maçta hücum
hattında beklediği desteği alamaması sebe-
biyle tutuk kalmasından dolayı Gazişehir
mücadelesinde Diaby’den hücum hattında
ağırlığını koymasını isteyeceği belirtildi.

Tecrübeli teknik adam, takımın son transferi
Abdoulay Diaby’yi en kısa sürede
değerlendirmeyi planlıyor. Malili futbolcuyu
milli ara sonrası oynayacakları Gazişehir
karşılaşmasında sahaya sürecek olan Abdul-
lah Avcı, hücum hattını hareketlendirip gol
sorununu bitermeyi hedefliyor

Fenerbahçe'de
kimler yedek?

Fenerbahçe’nin kadrosu çok kalabalık hale
geldi. Bu sezonki hedefini sadece lig olarak
belirleyen ve Avrupa’da yer almayan sarı-laci-
vertlilerde birçok isim yedek kalma ya da kad-
roya girememe durumuyla karşı karşıya
kalacak. Sadık, Serdar, Tolgay, Mehmet Ekici,
Alper gibi isimler ilk etapta forma bulamayan
tecrübeli oyuncular olarak dikkat çekiyor.Isla,
Moses ve Hasan Ali iyileştiğinde rekabet çok
daha artacak.Özellikle Gustavo’nun gelişi ile
birlikte orta sahada Ozan’ın da forma giyme
şansı azaldı. Stoperde Zanka, Jailson ve
Rami üzerinde duran Teknik Direktör Ersun
Yanal sakatlar iyileştiğinde Dirar’ı sağ kanatta
oynatmayı planlıyor. Bu da Moses ve Deniz
Türüç’ün yedek oturması anlamına geliyor.

Muhtemel ideal 11’in;

Altay, Isla, Zanka, Jailson (Rami), Hasan,
Gustavo, Emre, Dirar, Kruse, Rodrigues ve
Vedat’ten oluşması bekleniyor. Tam kadro ça-
lışmalar başlayınca Yanal’ın bu kadro üze-
rinde yoğunlaşacağı ifade edildi. Bu da birçok
ismin forma bulamayacağı anlamına geliyor.

Sörloth gibisi yok
Transfer öneminde kadrosuna 16 oyuncu
katan bordo-mavililer, yenilerden henüz tam
anlamıyla yararlanamadı. İlk 7 resmi maçta 16
yeni transferden 7’si süre aldı. 9’u henüz şans
bulamadı. Transfer döneminde kadrosuna 16
oyuncu katan bordo-mavililer, yenilerden
henüz tam anlamıyla yararlanamadı. Süper
Lig ve UEFA Ligi'ndeki 7 resmi maçta bu
isimlerden 7'si süre alabilirken, 9'u forma şansı
bulamadı. Crystal Palace'tan kiralanan Nor-
veçli Alexander Sörloth, 7 maçta 506 dakika ile
en çok forma giyen oyuncu oldu. Golcü
oyuncu attığı 3 golle de takıma önemli katkı
sağladı. Onu 2 maçta 180'er dakika ile Campi
ve Fernandes, 5 maçta 160 dakika ile Obi
Mikel ve 6 maçta 134 dakika ile Yusuf Sarı
takip etti. Avdijaj 4 maçta 81 dakika, Doğan
Erdoğan ise 6 maçta 71 dakika oynadı. 

Abdullah Avcı



GaLaTaSaraY, transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular
için imza töreni düzenledi. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçek-
leştirilen törene Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, İkinci baş-
kan abdurrahim albayrak, başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile
yeni transferler radamel Falcao, emre Mor, Mario Lemina, Jean
Michael Seri, Okan Kocuk, Taylan antalyalı, Şener Özbayraklı,
adem büyük ve bonservisi bu sezon alınan Christian Luyindama
katıldı. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı ryan
babel, Jimmy Drumaz, Florin andone ve Steven nzonzi, Milli ta-
kımlarında olmaları nedeniyle organizasyonda yer almadılar,
bu futbolcular hazırladıkları videolar ile mesajlarını ilettiler.

Falcao için sponsor bulundu

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mustafa Cen-
giz taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür
ederek, "Gergin bir transfer dönemin ardından sizle-
rin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada müca-
dele edecek Galatasaray aslanlarını huzurunuza
getirmekten çok büyük onur duyuyoruz. bize verdiği-
niz manevi destek için çok teşekkür ederiz. biz taraf-
tarlarımızın isteğini, en ucuz transferlerle halletmeye
çalıştık. Özellikle Falcao transferinde oyuncunun maa-
şının belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz neF'e çok
teşekkür ediyorum. ne mutlu ki Galatasaraylıyız" ifadele-
rini kullandı. Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü
Fatih Terim'in de doğum gününü kutlamayı unutmadı.

Büyük ilgi gördü

İmza töreninde en çok ilgiyi ise
sarı-kırmızılıların Mona-
co'dan kadrosuna kat-
tığı radamel Falcao
gördü. Kolombi-
yalı golcünün
sahaya çıkma-
sının ardından
tribünlerde
meşaleler
yandı. büyük
ilgi gören Ko-
lombiyalı
golcü, taraftar-
ların isteğini kır-
mayarak üçlü
çektirdi. İmza
gününde sarı-
kırmızılı ekibin
teknik direktörü
Fatih Terim'in
doğum günü unu-
tulmadı. 66'ncı
yaşını kutlayan
Terim için ta-
raftarlar
'İmparator
Fatih
Terim' te-
zahüratla-
rında
bulundu.
Skorboard-
larda da Te-
rim'in eski
fotoğrafları yer
aldı. Dha

S arı-kırmızılı kulübün en eski
ikinci okulu olan Galatasaray
nusaybin Futbol Okulu'nun

öğrencileri, eski başkanlardan adnan
polat'ı İstanbul'daki ofisinde ziyaret
etti. polat'a, Mardin'in nusaybin ilçe-
sinde başkanlığı döneminde açılışını
gerçekleştirdiği futbol okulunun öğ-
rencileri çiçek takdim etti. adnan
polat ve sarı-kırmızılı forma giyen öğ-
renciler, Galatasaray ve okul hak-
kında sohbet etti. polat, ziyarette
kulüp gündemine ilişkin açıklama-
larda bulundu. Galatasaray'ın yaptığı
transferler ve bu sezonki hedefleri
hakkında konuşan polat, "bu çabala-
rın, gayretlerin ve harcamaların hep-
sinin temel amacı; Galatasaray bu
sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele
edecek, ciddi rakipleri var. Oradan bir
yukarıya hatta en yukarılara gayret
gösterecek. bu sene hem Türkiye Li-

gi'nde hem de kupada da başarılı
olmak için yapılıyor. bütün dileğim,
temennim, dualarım Galatasaray'ın
başarılı olması" dedi. polat, sarı-kır-
mızılı taraftarlara da seslenerek, "Ga-
latasaray taraftarları da takıma çok
büyük destek veriyor. Takımın aldığı
sonuçlar ne olursa olsun desteğini
eksik etmesinler. İnşallah bu yıl da
kupaları biz kazanırız" ifadelerini 
kullandı.

Galatasaray'ı yordular

adnan polat'a, Galatasaray başkanı
Mustafa Cengiz ile yönetimin ikinci
döneminde idari yönden ibra edilme-
mesi ve ardından yaşananlar so-
ruldu. Sürecin kulübe zarar verdiğini
belirten polat, şunları söyledi: "bu ilk
defa benim dönemimde oldu. bence
Galatasaray'ı yoran, yıpratan, baş-
kanlık makamının ağırlığını kaybetti-

ren gereksiz bir hareketti. nitekim
yasal yollarla usulsüz idari ibrasızlığı
yok kabul eden bir karar çıktı. Yargı-
tay'ın 46 yargıcının oy birliği ile ver-
diği bir karardı. Mustafa Cengiz'de
tekrar ettiler bunu. bence yanlış, Ga-
latasaray'a çok zarar veren bir şey.
Yargıtay'ın aldığı bu kararda yok
kabul edilen bir şeyi tekrar etmenin
bir anlamı yok. Zaten ibra konusu,
yasal mali ve idari ibra beraberdir.
Dolayısıyla mali olarak ibra olan bir
yönetimin, idari ibrasızlık diye bir
şey olmaması lazım. çünkü yönet-
melikler, kanun üstünde olamaz. Ka-
nuna uyması lazım. Galatasaray'ın
tüzüğünde ciddi değişiklikler yapmak
lazım. çünkü o tür zafiyetlerden ya-
rarlanan insanlar oluyor. O da kulübe,
camiaya ve Galatasaray'a zarar veri-
yor. bence Mustafa Cengiz tam gaz
yoluna devam etmeli." Dha
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Kendi başkanlığı döneminde de benzer sürecin yaşan-
dığını hatırlatan adnan polat, "ben seçim kararı aldım

çünkü Galatasaray tarihinde görülmemiş bir kötü bir hare-
ket oldu. Seçim kararı aldıktan sonra zaten girmedim se-

çimlere. Ondan sonra mahkemeye gittim. çünkü bu
yapılan çok yakışıksızdı. bunu bir yol haline getirmeme-

lerini temenni etmiştim. Galatasaray'da bunu maale-
sef kullanmak isteyenler var. bence bu yol doğru

yol değil. bu, Galatasaray'ı yıpratan bir yol.
ben şu anda Mustafa Cengiz başkanın

yaptığını doğru buluyorum" diye
konuştu. 

Cengiz doğru 
olanı yaptı
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Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Adnan Polat, mevcut
Başkan Mustafa Cengiz ile yönetiminin ikinci döneminde idari 
yönden ibra edilmemesi ve ardından yaşananlarla ilgili, "Bu ilk 
defa benim dönemimde oldu. Bence Galatasaray'ı yoran, yıpratan,
başkanlık makamına ağırlığını kaybettiren gereksiz bir hareketti.
Galatasaray'da bunu maalesef kullanmak isteyenler var. Ben, 
Mustafa Cengiz başkanın yaptığını doğru buluyorum" dedi

mustafa Cengiz
yoluna devam etmeli

2019-20 sezonunda 4’ü Avrupa, 3’ü Süper Lig olmak
üzere toplam 7 resmi maça çıkan Trabzonspor’un, söz
konusu karşılaşmalarda attığı 11 golün 9’unu hücum
oyuncuları, ikisini ise bekleri kaydetti

Cimbom şov

2019-20 sezonunda çıktığı 7 resmi
maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan
ve yalnızca tek mağlubiyeti bulunan
bordo-mavililer, söz konusu karşı-
laşmalarda 11 gol kaydetti. Trab-
zonspor’un bu 11 golü hücum ve
bek oyuncularından gelirken, 5
farklı isim gole katkı sağlamayı ba-
şardı. Bordo-mavililerde 5 golle
Ekuban geride kalan 7 resmi
maçta en golcü isim olurken, yeni
transfer Sörloth 3, Abdülkadir
Ömür 1 ve bek oyuncuları Pereira

ile Novak da 1’er gol kaydetti.

Siftah yapamadı

Trabzonspor’un 2018-19 sezonunda 11 gol ve
10 asistle skora en çok katkı yapan oyuncusu
olan Anthony Nwaakeme ise yeni sezonda
henüz gol ve asist üretemedi. 11’de başladığı 7
maçın 6’sında 90 dakikada sahada kalıp top-
lamda 612 dakika süre alan ve oynadığı futbol

ile beğeni toplayan Nijeryalı hücum oyuncusu, söz
konusu karşılaşmalarda skor üretme başarısı ise
gösteremedi.

7 maçta 90 dakika oynadı

Öte yandan Trabzonspor’da 4 isim geride kalan 7
maçta da 90 dakika sahada kaldı. Bordo-mavili-
lerde 630’ar dakika süre alan Uğurcan, Novak, Pe-
reira ile Sosa 2019-20 sezonunda oynanan 7 resmi
karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kala-
rak bu noktada takımın en istikrarlı oyuncuları
olurken, 612 dakika süre alan Nwakaeme de onları
takip eden isim oldu.

Hazırlıklar başlıyor

Bu arada lige verilen milli ara nedeniyle 4 günlük
izne çıkan Trabzonspor’da izin bugün sona eriyor.
Yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak
olan bordo-mavililer, 15 Eylül’de Süper Lig’in
4’üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oy-
nayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. 
DHA

Fırtına gibi
golcüler

Sultanlar harikalar yarattı
aVrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
çeyrek final mücadelesinde a Milli Kadın
Voleybol Takımı, hollanda'yı 3-0 mağlup
ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmaya
etkili başlayan taraf, Türkiye oldu. Özellikle
orta alandan yaptığı hücumlarla sayı
bulan Milliler, hücum karşılamada manşet
sorunu yaşanmadı. hızlı oynayarak hol-
landa'nın uzun oyuncularını blokta etkisiz
hale getiren Filenin Sultan-
ları eda ve hande'nin sayı-
larıyla seti 25-20 kazandı.
Türkiye'nin etkili oyunu
ikinci sette de devam etti.
İlk setteki blok üstünlüğünü
devam ettiren Milliler hü-
cumda da ebrar ile etkili
oldu. bu sette libero Sim-

ge'nin iyi oyununa Kübra da eşlik etti. İyi
servis atarak hollanda'nın hücumda orga-
nize olmasının önüne geçen Türkiye, ikinci
seti 25-22 kazanmayı başardı.

İyi bir görüntü çizdi

3'üncü sete ise hollanda baskılı başladı.
bu sette savunmada iyi bir görüntü çizen
Milliler, rakibini durdurmayı başardı. hü-

cumda da eda ve naz ile
iyi performans gösteren
Türkiye, seti 25-25 maçı
da 3-0 kazanarak adını
yarı finale yazdırdı. a Milli
Kadın Voleybol Takımı,
yarı finalde almaya-po-
lonya maçının galibi ile
karşılaşacak. 

Fenerbahçe Alanya'ya hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü hafta-
sında deplasmanda alanyaspor ile oyna-
yacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin
ardından Can bartu Tesisleri'nde bugün
akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla
başladı. Teknik direktör ersun Yanal yöne-
timinde milli takımla-
rında yer alan
oyunculardan yoksun
gerçekleştirilen idman
saat 19.00’da başladı.
Koşu, ısınma ve koordi-
nasyon hareketleriyle
başlayan antrenmanda
pas çalışmaları yapan
oyuncular, dar alanda
gerçekleştirilen çift
kale maçlarla antren-

manı noktaladı. Öte yandan yeni transfer
Luiz Gustavo takımla ilk idmanını yapar-
ken Volkan Demirel de teknik heyetle bir-
likte ilk antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertli
ekip, alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın
yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

Adnan
Polat




